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حق يا

بسيار كتاِبكوچكدربارهيمردي اين ازخويشميپرسيدم مّدتها

حّد در باز, تا كسانپيشكشكنم چه يا كس چه به است حّق را بزرگ

كه آنها از تنيچند يا تَني به باشم اَدايدينيكرده مقدوراِتخويش,

كهيكسرهخشنودم بهپاسخي ونميرسيدم مندارند, برگردِن ِديني

بر پايانْنامهييست وهمچون نامه, اين بستهميشود كه حال @كند/

پـوياي پيوسته دستدادهيفرهنِگ از دامن عاشِق زندگِيمخلص,

تبعيد در <مردي كه مناست برعُهدهيوجداِن كه دارم باور ايراني,

پـرچـمداراِن<جشـنوارهيفـرهنگِي بهجـملگِي كنم هديه را َابَدي>

و كـردهانـد Hُّمـ براي ايشان آنچه برابر در اثر اين ا@گر و ; ُمHّصدرا>

چيزيبزرگتر من, زندگِي در كه كنم اقرار بايد ميكنند,كوچكاست,

ندارد/ وجود چنانبزرگان, به برايپيشكشكردن اين, از

`

استادمحضرت به پيشكشميكنم را َابَدي> تبعيد در <مردي پس,

كه مُ�صدرا> فرهنگِي <همايِش سيدمحّمدخامنهييرياسِت آيتا///

بر ايشان كه شرحي از بدونبهره@گيري و راهنماييهايايشان بدون

ُمـHّصدراست, دربـارهي تازهيي نكاِت حامِل و نوشتهاند Hُّم زندگِي

١١



نبود/ برايمممكن حال, هر به اثر, اين نوشتِن

`

كـه كفيلهمايش, ياسيپور دكتر بهحضرِت پيشكشميكنم آنگاه,

و بـودند, مـن كـنندهي هـدايت و اثر نگارشاين براي من َفراخواِن

هست/ و بوده من وگستردهيايشاناسباِبحيرِت دانِشهمهجانبه

`

تماميماههايي در خوبم همراِه و يار برادرممحموداحمدي, به آنگاه,

كارميكردم/ اثر اين روي @كه

`

گـام, بـه گـام كـه جـوان دانْشپـژوِه سـعيد, پـدرام آقـاي بـه آنگـاه,

از باراني و بودبرطرفكردند كه زمينه هر در را @كَمداشتهايمُخلص

منباريدند/ سِر بر توضيح, و رساله و يادداشت

`

ناشر عنواِن به نه ُمقّدمفر, د]ورممحمّدعلي و مؤمن برادِر به آنگاه,

راستيدشوار/ به دوراني در من جّدِي حامِي بهعنواِن بل اثر, اين

`

يكي به را اينداستان كه تقديمْنامهيعريض,ميخواهم پاياِن در و

ـحـضرت گـذرانـدهام كـه اينسالهايسـختي در يارانم ازبهترين

در بگـويم ايـنكه از نـدارم بـيمي كـنم/ پيشكش ـ َزم حجتا]سHم

يكدندگي, همهيسرسختي, با من نبودند, ايشان ا@گر لحظههايي,

درآمدنمميرفت/ پاي از بيِم بسيار وقدرتمقاومتم, خيرهسري

`

و عـينواقـعيت, نه است داستان البتّه كه ـ جُزوه اين براينگارش

١٢

و باشد,واقعيتيستمستقل ا@گر و هيچداستانيعينواقعيتنيست,

به كه هرآنچه از بُردهام سود ناچيزم راستي به بضاعِت قدِر به ـ ديگر

دردسترسم صدرالمتَألِّهين ازحضرِت ترجمه, و تأليف زبانفارسي,

و آثـار دربـارة كـه مقا]ت, و رسا]ت, كُتب, از بسياري نيز و بوده,

و مطالعه توانايِي و شده نوشته آنها توضيِح و شرح در و ,Hُّم نظراِت

اَبَـدِي مـديوِن بـنابرايـن, است/ داشته وجود برايم آنها مفاهيم درِك

سيدجHلالّديـن حسينطباطبايي, سيدمحّمد عHّمه بزرگانيچون

نصر, حسن سيد مهديحائرييزدي, َسجّادي, جعفر سيد آشتياني,

دكـترمـحمّدجواد شـفيعيها, احـمد دكـتر هـاديخسـروشاهي, سيد

هستم/ و/// هانريكُربَن مشكور,

`

نشـاِن داخِل كردهام, معنا به نقل ديگران, و Hُّم سخنان از آنچه هر

سـود ازشـعرشان كه شاعراني ناِم به قولنگذاشتهام,همچنين نقِل

بابتطلببخششدارم/ اين از و اشارهيينكردهام, جستهام

ا/ ن/
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راه

شكايت ميسوزد/ تَب در نورسيدهام
ß
دخ� تَِن بDر/ و oخستهي آقا! ـ

Ê¾ چون بودن, Ê¾ با نñنكردهام/ ِگله كه ميدانيد ¡ظه, اين تا و ,sيك^
ماههاستآوارهيoآقا! كه ميآورم خاطرتان به امّا ميطلبد; را بودن صبور
مسدودش هم باشد ا@گر كه نيست; راهي سكونتگاهي هيچ به هيچسو از
چن� به دÇcناِنتان كه كردهييد چه و گفتهييد چه آقا, ,Ê¾ مگر @كردهاند/

كردهاند؟ مهFنتان èعذا
اَمربَراِن و مَسنْدنشينان با و زمانهيخويشنساخ�, با زماæكه بانو! ـ
نگف�, باز جاهAنه ميگويند, جاهAن كه را آنچه و نيامدي, كنار ايشان
در م�� كُنِج در ا@گر Øح� ـ شد خواهي گرفتار روح اَبَدِي تبعيِد به Jجرم
كرد, خواهند آوارهات ف¿Ìدي, پاي Öíنپذيرف بر ا@گر و ;Ï¾با سا@كن ¾Îري
كه بانو, sمگيÌ¾ كشيد/ خواهند داَرت به و انداخت خواهند زندانت به يا
به و ميرسد تو به عذابش عظoاز Îºمي و كردهام, آغاز من را جنگ اين

معصوم/ طفلكاِن اين
چگـونه ,Ë¾نـبا Ê¾ دردهـاي كوِه از ذّرهيي ¾Ìيِك ا@گر من آقا! ـ
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راه ابدي تبعيد مرديدر

دادم, نشان را kح� تyا, من, با¾Ë؟ Ê¾بلنديهايÌº از Îºمي بستانكار
èشك كـردهانـد, حـال به تا كه كنند چن� ا@گر اينكه از ¼Íاحت به و

/rگف سخن Ê¾ با كرد, خواهند @كويْر@كُِشمان
كه آنها, نه و كنند; كويْر@كُِشمان شايد بَل من, بانوي <èشك> نه ـ

باشد/ گرفته يا بگ�د تعلق اين بر شايد خداوند, ارادهي
افزود: آهنگين زمزمهيي به مُّ�محّمد,

بَـَرد خـواهـد كه آنجا ِكشتي خدا
َدَرد تَـن بـر جـامه نــاخدا ا@گــر

و مـينشست, دل بـه زمزمهاش و داشت شيريني صداي مُّ�محّمد,
امّا خوشميآمد; آنگونه را ط�ب كه بود همينرهگذر عابِر @ك�مشهم,
بـينهايت, صـورْت بـه غـباِر پُر راِه آن در كه بود خسته آن از بيش بانو

شود/ زمزمهيي دلبستهي
<اختيار> از پُرشور ُچنان كه Ê¾ چون مردي چگونه كه kح� در ـ
دشـواِر ¾Ìايِط اين آيا است/ رسيده مطلق ج� به حال, ميگفت, سخن
ميكند؟ وادار èاختياري قبوِل چن�به را آدمي كه نيست آدمي فَرا@@ارادهي

زد/ لبخند محّمد مُّ�
در شدن آواره از عذاèكم داشíهم حgت و اصول بر آ@گاه

ß
Ì»Y ـ
نيست/ @كوير

خـوب را مـحبوبش مُــّ�ي شــوْخطبعيهاي او زد/ لبــخند بــانو
آن از يـادش بـاز و را, او ُخـلقياِت ذّرهي ذّره كـه همچنان ميشناخت,

نخستينآمد: شيريِن مكالمهي
!Aُّم سAُم ـ
بانو! سAم ـ

١٦

<تباركا\!> افتاد: فاطمه مهتابگوِن چهرهي نگاهشبه َدمي, مُّ�
ميخوانَد/ درس Ê¾ ßÍÉT در برادرم ـ

ميخواند! درس بنده ßÍÉT در برادرت Yش�هي كه كاش ـ
ُكن! طبعي شوخ آنگاه شود باز آشنايي باِب بگذار !Aُّم دارد خجالت ـ
كه ميداند ك«Ïچه ديگر فردا فروخت/ بايد دارد خريدار كه امروز ـ

ندارد/ يا دارد مش�ي زباæام ش�ين @كاJي

شد/ شاخه دو باز, راه
هـمراهـان نشسـتند/ فرو فرزندانش ايستاد/ همسرش ايستاد/ محّمد

نيز/ جوانش
كه راهيميگذاريمان Ìºدو بر واحد/ ُحكِم در ما دو, راه, خداوندا! ـ
خ� هيچكدام پاياِن از ^يشناسoو را راه دو از يك هيچ كه آنگاه كنoـ چه
به را ما و است كرده قََدريمان روزگار, بَِد كه ميگويد بنده بانوي ندارh؟

مگذار! خداوندا است/ واداشته Rشيدي ما به كه اختيار Yه آن ِانكاِر
نـوردار مرا چــراِغ كــردي چــو
دوردار! َمشـعْل@كُشـان بـاِد آن, از
كـار فـرجـاِم كـه پـيشمآور رهـي
رسـتگار/// من و باشي خشنود تو

نشست/ بانو
شود؟ تبديل Ë»ج غذاي به ميتواند آيا روح, غذاي آقا! ـ

است/ تبديل قابل نوع هر به نوع هر از حAل, غذاي ـ
كويري تشنگِي ,oبنشين شعر سايهباِن زير سوزان, هواي اين در پس ـ
دسِت كـِف در شـعر از æنـا قـطعه و ,oبده تسك� شعر نوشيدِن با را

///hبگذار بچههايمان
١٧



ابدي تبعيد مرديدر

بگويد/ كه شرايط, آن و لحظه آن براي نداشت, هيچ نگفت/ هيچ مُّ�
كوير قلِب از گونهيي انساْن كه ديد نا@گهان مّ�محّمد, كوچك دختِر
ُپشت, بَر گويي خاري پُشتهي شونده, تكّهپاره و مَّواج و رقصان ـ ميآيد

و@@چرخان/ لرزان و پَّران هوا به
كوير؟ ته از آنجا/// از ميآيد/// كه چيست آن پدر! پدر! ـ
تبدي	/// كه شايد باشد/ Ïºراهشنا خاركَِن كه شايد آه/// ـ

Ìºاب/ و است خواب هم باز كه نبنديد, دل ـ
باشد, Ìºاب ا@گر و خواب^يبينند; يك زمان, يك در تَن, دو بانو! ـ
را واقـعيت حـركت, نـزديك/ يا دور ميدهد واقعي� از خ� Ìºاب, هر

ميكند/// جا@به@جا
شود خيا�تبديل به آنكه از پيش ,hبرو اينواقعيت استقباِل به پس ـ

سكوت/ در ـ برخاستند جوان, طُّ�ِب

١٨

شيرين َغرِق

فشرده, و گرفته قدري امّا چيره و چهرهيقدرتمند با شيرازي, ابراهيم
و كرد, صاف سينه چندبار َعمد, به صداي با زد, قدم خانه داZِن در َسَحر,
ُحكِم در مسيِن سينِي و ديد را محّمد محّمد, اتاق گشودهي دهان دِر Zِي از

را/ شمعدان
Yه/// اين cع/// Yه اين آه/// ـ

سـرزنشي بـا ـ كـرد نگـاه خويش نگراِن همسِر به و چرخيد ابراهيم
بيدليل/

هـمهي ميرسد, فرزند به مادر از معايب تماِم گويي پدران, ديِد از
از@@پدر/ محاسن

انداخت/ محّمد بر و گذراند در Zي از نگاْه باز, ابراهيم,
^يشوي؟ بيدار Tّمد! ـ

بيدارم/ پدر! سAم ـ
^يخñي؟ بَر ـ

َدِم خواِب /sك اس�احت كمي تا بس�آمدهام به تازه بودم/ برخاسته ـ

١٩



شيرين َغرِق ابدي تبعيد مرديدر

پدر! دارد غريب çلذ نيمهÌºد, خوِش فصِل اين در صبح,
نبود/ روزگار آن رسِم اين و بيدغدغه; يا بود, بيپروا قدري محّمد,
همين به باشد/ Zبا پسر, گهگاهِي پاسخهاي َسِر كه نداشت دوست ابراهيم
كه بود آموخته محّمد گرچه ـ بيم يا داشت, ا@كراه او با گوي و گفت از دليل,
مـخالفاِن بـراي بـياضـطراب, ادِب در و بگـويد; سخن ادْب نهايِت در

هست/ زهري @كمتاب,
ديده ا@گر كه ميدانست ميگفت/ سخن بسته چشماِن با هنوز محّمد,
خواهد هجوم او خستهي چشماِن بر پنجره از بيرحمانه آفتاب, بگشايد,
گـفت: آهسـته و كـرد باز آهسته را چشمها Zي نبود; چارهيي امّا آورد;

كرد/ خواهد كور مرا نور اين عاقبْت
خشونت/ چاشنِي با ـ گشود تمام را در پدر,

از چـه ـ كـرد خواهـد كور را تو عاقبْت نور, Tّمد, نه نور, اين ـ
ميآوري كجا از را cع اينYه تو/// تو/// چراغ/ و cع از باشدچه خورشيد

نوشتهها؟ آن خاطر به ـ æميسوزا طلوع تا شبها @كه
وسعِت و است فارس

ß
oاقل ناِم صاحْب ُحكّام از كه دارم پدري من ـ

/oعظ
َخل
ß
ñتبرانگÌ»ح ثروتش و عام, و خاص م¿Îوِر @كشðارهايش

گFن ,íاندوخ بسيار دانِش و íافروخ بسيار cِع بزرگي چن� كيسهي از
حAِل كسِب تا پدر, ميخرم cع تو حAِل ماِل از من باشد/ ُجرم كه ^يبرم
Tّمد كسِب و كتاب, دهندگاِن كرايه كسب و بيابد, 
رون بازار, Êلهسازاِن Ò¾

نق	نباشد/// و عق	 علوم جز چñي كاش كه oابراه فرزنِد
دوست هم را خشونت به بازداشِت و Tّمد, rنيسæنامهربا پدِر من ـ
بـه كـتاب,

ß
اسـ� نـوجواِن و دريـاييست, كـتاب, كه بدان امّا ^يدارم;

شد/ خواهي غرق èشك, تو, شنا/ با ناآشنا دريازدهيي

٢٠

شود/ مقّدر ا@گر ـ غرق ش�ينترين ش�ين; غر{ست ـ
هنوز ميگويي/ سخن <غرِقشيرين> از و ايستادهيي ساحل بر هنوز ـ
نكردهيي/ حس را íرف فرو خوِف و نچشيدهيي را دريا تلخِي و شوري
و گفت از هميشه او بود/ ايستاده برپا محّمد مادِر قلِب در اضطراب,

بود/ خويشدلنا@گران پسر و همسر @گوهاي
دارم íدانس به كه 
عش ُحرمِت <به گفت: و ايستاد, نشست, محّمد

<!sميك خواهش پدر! sك حس را خوف و تلخي شوري, اين بگذار
/ñن من ^يدهد; مثبت پاسِخ Ï¿خواه چن� به پدري هيچ ـ

شـمشير كه نياورد تاب ايستاد/ در پيِش افتاد/ راه به رنجيده ابراهيم,
بََرد/ فرو غ�ف در نزده, زخمي را,

به كه بايد قطعاً را چñي ,hبگذر كه حرفها اين Yهي از Tّمد! ـ
به íپيوس اقدام, و است حضور نيست, دانش دانش, هدِف بسپري: خاطر
íرف فرو و Tسوس و ملموس جهاِن از بُريدن نه Uلوق, به خدمت و خلق
پِي از تو, و استTّمد, ُجرم uادن فرو را سودمنديهايحضور درخويش/
بـه فـقط مـيروي; دور رويـاهاي به بسته, يا باز

ß
Ë¿چ با ,æخواند هر

كاش ^يماند/ Jشهيي جز خدا خلِق و خا@ك براي تو از دور, روياهاي
هنگاِم به باري ميتوانس�/ كاش ببي�; حال آن در را خودت ميتوانس�
¡ظهيي اينكه گFن به uادم, برابرت در قّدي آينهيي َوهم, در رفتنت فرو
سفرهاي آن در ـ گشت خواهي باز خود به و يافت خواهي در را íخويش
شكس�/// را آن و زدي پاْي آينه آن بر ندانسته, تو, و ـ ميك� كه َوYي
ك«Ïهسrكه و مقتدر, وزيري وJيrو اين Ï¿Rاز حا@كِم من, Tّمد!
خAف كه راْه@گشايي اندرزگوِي مرا و كردهاند nقبو عقل سAمِت به Yگان
كه هس�Tّمد, تو تyا تو/// تو/// امّا دانستهاند/// سنگ^ياندازد, و ^يگويد
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ذّرهيي/ به ـ ^يپذيري را پدرت و ^يشنوي را پدرت @كAِم
در او از فرزندانش و شود پدر خوْد تا ميگذرد در پدر از فرزندي هر ـ
نگـه بسـيار را پـدرت احـ�اِم گرچـه ñن تو پدر! نباش رSيده @گذرند/
بـودي, كـرده ا@گر كه نكردي, خويش مُقّدراِت بر حا@كِم را او ميداش�,
تـا@كسـتانهاي در بَـل نـبودي, شـ�از خطّهي واJمقاِم وزيراِن حال,@از
Ìºبازانه سAط�, جنگهاي ُخرده در و ميچيدي انگور @ِگردا@گرِد@ش�از,

ميكشيدي/ cش�
ـ ميروند خويش راِه به نباشند, خطا@كار و مغز tي ا@گر فرزندان, پدر!
فرزنداْن و چن�نبود, ا@گر كه ـ مينوشند پيام�ان اZاِن چشمهي از هرچند
به نسل, هر و را, پدران طريِق ñن پدران و ميپذيرفتند را پدران طريقِت
و تفكّر ماقبِل جهاِن جهاِن@امروز, ميداشت, بر قدم پيش نسل از متابعت
جـوي و جست جاِن@در از بريده آدمñادگاِن جهاِن بود; حgت و تعقّل
از سـقوط و حـق از Çّرد Ò] جـهاِن گـناهان: Öسـت�K@جـهاِن نـان: ناپخته

/èپايگاِه@كرو
حـركْت از مـيگذرد/ مـيرسد, ميآيد, تار±, مع� در انساْن پدر!
èخـو مُـرشداِن خسـتگاْن و خسـتگانند, نشستگان, پيوسته و ماندگان
كـه بدهند فرصت يا و شوند, خويش فرزنداِن Yگاِم بايد پدران نيستند/

نيست/ چارهيي پدر! نيست چارهيي بروند/ خود راِه به فرزندان
در حـيرتزده, نگـريست: شانزدهساله محّمِد به حيرتزده ابراهيم,
و دانشـمندان بـا بـود/ كـتابت اهل و سواد صاحب مردي ابراهيم تعليق/
ادرا@ِك امّـا/// مـيسپرد/// گـوش ايشـان سخناِن به و مينشست حكيمان
و كتابها از انبوهي شمع, هزاران پرتو در كه جوان, نورسيده آن سخناِن
و مينمود, برايشدشوار بود, خوانده ديانترا حكمتو بزرگاِن رساZِت
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سخناني علياZصوْل شايد نمييابم, اندر او سخِن من, ا@گر كه ميانديشيد
جنون/ به شايد بيمعني/// مغشوش/ پَرت/ ميآورد: زبان بر نيافتني اندر

ميآورد/ درد به �Yمرا و ;Ëºيشنا^ را تو Tّمد; Ëºيشنا^ را تو ـ
نيس� èادب بيندازم; زندانت به نيس�تا طاغي ;sك تنبzت ^يك�تا [ّرد
به ^يدهي/ راه خويش روِح به مرا و نيس� من با Yه, اين با ;sك ادبت تا
و ,sميك و كردهام فراهم خواستهيي هرچه مطبوع, ارتباطي پيريزِي نيِّت
استاد ميشوم/ دورتر و دور تو از ميآورم, و آوردهام فراهم آنچه نسبِت به
�Çwينها ßÍÉÇT بـه و rپـذيرف بياموزي, íنوش و خواندن تا طلبيدي
از ديگر حاْل نزدم; َدم شدي, مكتبغرق در مكتبنشس�و به فرستادمت/
و bاعت, باركِش و پ�است كه پدر, حاِل از و خ�داري, چه خود حاِل

دارد؟ پا بر را او تا بايد عصايي
استوار چندان من و Ï¾با Tتاج عصايي به كه نيس� پ� چندان تو ـ
قطعه اين ا@گر ـ بياب عصايي íخويش براي پدر! Ë¾با عصايي كه rنيس
در خود من كه ميافزايد, شوكتت بر íگف سخن و íرف راه گاِه به چوب,
èË¾با قادر كه èآن ـ `يدهام سوآْل هزاران باِر زير عرقريزان, راه, آغاِز

بردارم/ قدمي ديگران ياورِي
ميگردد/ باز در پيِش از پدر

را بحث مشاركتدر و مُـداخله به ميل نه ميلرزد/ باز محّمد مادِر دِل
در كـه فـرزندي يگانه پدر/ برابر در را پسر ايستادِن تحّمِل تاِب نه دارد,
تـنّعم پرورِد ناز آن از بيش رسيده, راه از خويش اولياء كهولِت آستانهي

نداشت/ را او باْزتاخِت انتظاِر و تاخت او بر آساني به بتوان كه است
مينگرد/ بَد را او و ميايستد محّمد روي به رو ابراهيم,

در نه است طالب را معنا در خيرهسري او فروميافكند/ سر محّمد,
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ا@كراه, به و ميشود, كشيده مقابله به اجبار به نيست/ مُرافعه اهِل را/ صورت
ميسپارد/ مقابله به تن

فـرو ذّره ذّره خشـم, زهـِر و مـيايسـتد پسر برابر در مّدتها پدر,
ذهـِن چنتهي در رانده زبان بر آنچه از تندتر امّا سخني مّدتها/ ميدهد/
ص�ح را ارتباط باريِك رشتهي بُريدِن هنوز, و دارد يا ندارد, زخمخورده
نـه مـردي همچون ـ آرام آراِم را در و ميَرود و ميگردد پس, نميداند/

آرام/ آراِم ميبندد/ خود قفاي در ـ آمده جان به مختصري حتّي
كـه بـود كـاري زيـباترين <ايـن, ميگويد: مادر به لب زير محّمد,
مويي تاِر به كه را رشتهيي نََزد/ كه داشت, زدن حر|براي ميتوانستبكند:
تا بسپرد ِگِره به تن كه آuا از رشته اين ميداند كه چرا نكرد; پاره است بسته

بود/> خواهد نه و نيست كند, كوتاهتر را فاصله
امّا ;oفه و مسلّط و آ@گاه �ÇYقدر ,Ï¾با �Y كه ميشود Tّمد! ـ
به سنگ راه, اين در و بروي خود راِه به كه ميشود نبا¾Ï؟ تلخ اينقدر
نياوري؟ درد به را قلبهايشان و ,æنپرا ^يآيند, تو راِه به كه آuا سوي
گفت; ميگويند ـ غلط به ـ Yگان آنچه حر|خAِف ميشود ميداæپ«Ìم؟
آنكـه نه نشوند, ÇIق� و بپذيرند Yگان كه گفت مAطفت به آنگونه امّا

برخñند/ مقابله به و شوند برانگيخته Yگاْن
سـخِن �Y كاش اي بزرگ/ كAميست مادر! بزرگ, كAميست ـ

كاش! اي ;sك خويش روِح گوِش حلقهي عمْر [ام lبتوا را تو @كوتاِه
خواسِت ا@گر /íنتوانس نه استTّمد, شده خلق Öíتوانس براي انسان ـ

^يكرد/// خلق æانسا اصل, از بود, انسان
ß
æناتوا بر خدا
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ميمانند/ و ميآيند آفريننده فرهيختگاِن ميروند, و ميآيند س�طين
و هست رفتِنشان شوِق اينها نميمانند; و هست ماندِنشان شهوِت آنها,
بـيم از كـاروانـياِن زدهانـد: شتاب مسافراني كه گويي شاهان, نميروند/

گريخته/ روزهايشان از شادي و شبها از خواْب حرامياْن
رسْم كه بَدا امّا ميسازند; كه ميمانند آنجا از آفريننده, فرهيختگاِن
شـاهاِن اسـِم به ميسازند, آفريننده فرهيختگاِن آنچه كه است بوده چنان
ناِم تاريخي آثاِر ا@كثِر كه است سبب همين به و ميشود, ُمسّما نافرهيخته
كـتابهاي اغلِب كه است سهل را; سازندگان نه دارند برخود را س�طين
است پيشكششده شاهاني به نا@گزير, نيز, هنر و حكمت و علم اهل ناِب

جنگيدهاند/// هنر و حكمت و علم عليه ُعمر, تماِم در @كه
ِانگار ـ ميرفتند شتابان و ميآمدند تازان غالبًا, نيز, صفوي س�طيِن
است/ ايشـان تـعقيِب در قـّداره@كِش قشـوني كه قافلهاند از جاماندگاني
مبادا كه قفا از بيم در كَژبين, شكّا@ك, نامطمئن, پيوستهنگران, جملگيشان
هر نكند كه پيِشرو از خوِف در آيد, فرود ُپشتشان در خنجري لحظه هر
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در زهـرآلود تـيري يـا َرَود فـرو چشـماِنشان در ُســرخـي مــيلهي َدم
سينهشان@بنشيند///

قوامِي محّمد ـ ما داستان بزرِگ قهرماِن معاصِر صفوي, سلطاِن چهار
دوم, اسماعيِل اّول, طهماسِب بودند: ـ صدرالمتَألِّهين مُّ�صدرا, شيرازْي,
بـه ايشـان, از يك هر دربارهي من و اول; عبّاِس شاْه و خدابنده, محّمد
و ماست مُّ�ي قََدِر حريِف كه عبّاس شاه Zِّا ميگويم كلمهيي چند ا@كراه,

داستان/ پاياِن تا شايد, ميمانَد,
و پنجاه ـ چهار و هشتاد و نهصد تا سي و نهصد از اّول, طهماسِب
ايـن در نـميشد/ رانده هم فرمانش گرچه كرد; فرماْنَروايي ـ سال چهار
ـ بـود اجانب تهاُجِم دردمنِد پيوسته, وطن, خا@ِك خا@كساري, بلنِد عصِر
در ذلّت, سِر از صلحي به سپردن تَْن با طهماسِب@اول, سرانجام, چندانكه
عثمانيها به را بزرگ ايراِن از بزرگ بخشهايي دو, و شصت و نهصد ساِل
بر سكّه و بِمكد را وطن زحمتكشاِن زّريِن شيرهي بتواند خود تا وا@گذاشت

بيفزايد/ سكّه
ـ بود نكرده هيچشفقتبو و بود ط� عاشِق كه گفتهاند اّول, طهماسِب
كجا هيچ در چندانكه ـ مخالفان پوسِت كندِن س�طين/ از بسياري همچون
از آهـنين, تـنِگ قـفسهاي در ايشـان سـوزانـدِن و ـ نيايد پديد پارگْي

بود/ باخته سلطاِن اين بازيهاي
بر گرفت نام دّوم اسماعيل كه مجنوني مَُخبِّط مُرد, كه اّول طهماسِب
اسماعيِل خويش/ پدِر خوِش ُخلقيّاِت از ريگي مُرده با ـ نشست ستم سريِر
ـ يكسال اين در و ماند, نشسته نيْم لَق, تخِت اين بر يكسال تنها دّوم,
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در ـ پنج و هشتاد و نهصد در نيمي چهار, و هشتاد و نهصد ساِل در نيمي
و بَـدكارگي و مـيخوارگـي در و شـد, مُبّدل بيبديْل مظهري به هرزگي,
ستمگرِي كوتاِه دوراِن در سلطان/ يك كامِل نمونهي عيّاشي و افيونِكشي
مرُدِم و گريخت; و برداشت بار يا و آمد در پا داشتاز مالي هركسكه او,

نداشتند/ هيچ اندوه, ُجز عادي
تـخدير مـصرِف و مـيخوارگـي در زيادهَروي پِي از دّوم, اسماعيِل
سـّمي با ـ داد جان ذلّت به دوست, يك آِن از عشرتكدهيي در @كنندهها,

شّرشخ�صشدند/ از و ـ مهلك
نسياْن نسيِم را دوم اسماعيل جناياِت و اول ناتوانيهايطهماسِب ياِد
به شيراز از و آمد محّمدخدابنده ايشان دنبال به و خويشبُرد با زمان @گراي
خـجلِت شـايد تـا داد قرار خويش حكومِت مَقّر را آنجا و رفت قزوين

احساسنكند/ فارس, اقليِم در روز, و شب را, دوم اسماعيِل اعماِل
جوان بسيار فرزند كه بود شاه خيالخويش, به هنوز, محّمدخدابنده,
كـوشِش به و رفت قزوين به خراسان از ـ ساله هجده ميرزاي عبّاس ـ او
نُهصد ساِل به ـ شد نشانده سلطنت كُرسِي بر قزلباش, سرداراِن از تنيچند

شش/ و نََود و
بـدكاراِن و مـعتادان از صـفوي, سـ�طين مـياِن در خدابنده محّمد
از نـدارد/ كـه ميدانست و نداشت, فرمانَروايي تواِن امّا نبود; حرفهيي
بـا مقابله از ناتوان و بود بيگانه و خودي دشمناِن حملهي مورد همهسو,
را/ كار اين شوِق نه داشت را جبهه چندين در جنگيدن قدرِت نه ايشان/
خويش پدِر عبّاسميرزا, و بود; او براي دلنشين و َامن آسايشگاهي زندان,
و بـود خوفانگـيز زنداني كه انداخت قهقهه قلعهي به را خدابنده محّمد

سلطنت/ آرزومنِد مقامطلِب مرداِن همهي موّقِت منزلگاِه
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امّا پادشاهيرساندند; قزلباشبه سرداراِن ـ كه گفتيم ـ را عبّاسميرزا
فـرصت و داد بروز فِـيالفور را خويش شاهانهي هوِش شد, كه شاه او,
قزلباش, طلِب تسلّْط قشوِن برابِر در بمانَد/ خود آورندگاِن ِديِن زيِر كه نداد
نـبردي بـه را قـبيلهيي نيروي دو اين و كرد َعلَم را شاْهَسَون بيتاِب سپاِه
مّدتي از بعد را گروه دو هر طبيعتًا و كشاند اّوْل قدرِت كسِب براي خونين

خود/ برابر در زدگي زانو و استيصال به @كوتاه
محبِس مسافِر پدر, همچون زود, يا دير آنكه وحشِت از عبّاس, شاه
كرد, كور و آورد در پاي يكاز يكبه را خود پسران و برادران قهقههشود,

در تـا فرستاد خدابنده Tّمد همسايگِي به را خويش زورمنِد نزديكاِن و
شبهـاي مـحفِل نُـقِل و بـاشد خـاطرهبخشي جـمِع جـمعشان آنجــا

زنجير/// دانههاي شاهانهشان,

چهار ـ هشتاد و نُهصد سال در شيرازي, قوامِي ابراهيِم فرزند محّمد,
تولد از بعد سال دو و اول طهFسب غمانگيِز سلطنِت پاياِن به مانده ساْل
بـه بـود كشيده فرزند انتظاِر ساْل سالياِن كه خانوادهيي در ـ ميرزا عبّاس

دنيا@آمد/
مـقام شـيراز, در خـدابـنده, سلطنِت زمان در محّمد, پدر ابراهيم,
را; فارس اقليم از پارههايي بر حكومت حّق و يافت مشاورت و وزارت

مرگ/ گاِه تا بود چنين
ـ پنج و هشتاد و نهصد سال در ـ نشست تخت بر خدابنده كه زماني
و بـود فرزند يگانه تمام/ رفاهي از برخوردار بود پنجساله كودكي محّمد
را سلطنت تخِت شاهعبّاس كه شش و نود و نهصد سال در و اولياء; عزيِز

٢٨

پيله بد سخت و ساله شانزده حدودًا بود نوجواني محّمد, كرد, تصاحب
حتّي و حكمت ديني, مسائل عربي, فارسي, گرفتِن ياد بيشتر چه هر براي
براي فارس درياي اعماِق در بود رفته فرو كه كُن انگار رياضيات/ و طب
در گرچه ـ كرد نيز چنين كه منحصر, مطلقًا غلتاني مرواريد كشيدِن بيرون

بود/// دريا اعماق به بلند سفر آن تنگهي نَفَْس گرفتاِر عمر, تمام

بهار/ هفت/ و نََود و نهصد شيراز/
شيراز/ خطّهي درختاِن از ميبارد ِعطْر

شيراز/ گُِل باغهاي از ميزند فّواره رنْگ
نداشتن/ روزگاران غِم هيچ و رفتن سبكباْل براي خوبيست روز

هرگز اينكه از شرمگين قدري و مشّوش, و بود گرفته دل امّا, ابراهيم,
و برود حكومت مقّرِ به خود يگانهي فرزنِد با نميتوانست و بود نتوانسته
بفروشد/ فخر دين و حكمت و علم اهل امّا سال كم چنين پسري داشتن به
و بود گو و گفت در محّمد با خويش مغموِم دِل در و ميرفت ابراهيم
ـ آماده را ك�م آن و دستيابد ك�ْم بهترين به تا باز, و ميگفت باز @گفتهها
و ميآمد البتّه كه ـ گوييپيشآمد گفتو ا@گر باز تا دارد نگه ـ كام @گوييدر
حد آن تا كه را خيرهسري پسر چنان با بهرويي رو تاِب ـ نبود پرهيز آن از

بياورد/ بود, يافته تسلّط انديشه و زبان بر
امـيِد بـه ـ را مكالمات اينگونه تدارِك فرصتها جميِع در ابراهيم,
آنسـو بـه هـيچگاه مكـالمه مسير عمل, در امّا ميديد; ـ چيرگي يكبار
بر حسرت خّط ميُجستكه جانبي به راه بَل ميكرد, آرزو او نميرفتكه
از خـدشهدارتـر باز را مخدوش بلوِر آن و بيندازد ابراهيم دِل نازِك بلوِر
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شود رها و نياورد بيشتر فشاِر تاِب برداشته, َخْش هزار آن كِي, تا پيشكُند,
شود/ تكّه هزار و

است خوش گرچه ـ صدايت گهگاه, ميايس�, ^از به كه سحر Tّمد! ـ
او كه بدان ,æميخوا خدا براي ا@گر را ^ازت ميشود/ بلند اندازه از بيش ـ
ُعقAي نظِر از كه بدان ,æسايگانميخواYبراي ا@گر و نñميشنود, èصدا
كـه كاريست عبادت, كوتهب�تري/ ك�, بلندتر هرچه را بانگت ايشان,

فرياد/ به نه دل, در يا زمزمه به و ميكند, خلوت در انسان,
ِبـِده ُرخـصت امّـا پدر; ميگزارم سپاس ميك�, ارشادم اينكه از ـ
بـودي, ايسـتاده ^از به كه سحر بياموزد: استاد به شا@گرد هم را نكتهيي
كه بُلند آنقدر پدر; Rوان بلند صداي با را ^ازت نشنيدم/ هيچ را صدايت
تـا دلنشـ�, و آهنگ خوش و بلند امّا خلوص با ـ مقبول و است از ÔV
صداي و كرد, خواهد آباد را جهان اعتقاد, بشوند/ را صدايت Yسايگاْن
كه بود حق ا@گر و ريا; عربدهي نه است اعتقاد صداي معتقد, مرِد رساي
اذان دل, در يا زمزمه به و گ�د خامو¾ÏاSام و خلوت در عباداْت bلگِي
^اِز اعتباِر و طن�, پر ßدلنش� بلنِد صوِت با ـ ^يگفتند منارهها بلنداي بر را
خـلوت در ^Çاِز از بـيش صدبار جهان مُتّقياِن موJي را bاعت bعهي
برايشان حج كه مسلFنان bلگِي كه ^يداشت مُقّرر خداوند, و ^يدانست,
و گناه از جهاْنلرزان, فريادي به و آيند هم ِگرِد روز, يك در است, واجب

بطلبند/ برائت كُفر, و ُجرم
Yهي و nعا دو خداونِد با كه <آنگاه ميگويد: كه دارم آموزگاري پدر!
خويش خداي با كه آنگاه و بگو, بلند صداي با ميگويي, سخن يان ÒXعا
Ë»ج ميگويد, روْح ا@گر كه بگو èصدايي چنانصداِي با ميك�, نياز راز@@و

دل/> خداونِد و , Ònعا دو خداونِد با íگف سخن ميان است فرق نشنود/

٣٠

و ثَنَويت, به اعتقاِد ميگويي, جساَرت با آنچه ُخردسال, طفِل تو آيا ـ
پ«Ì؟ نيست Tض @كُفِر

tمْتزنندگان از Jَّوِا ^يك�; ُحكم پدر, ,Ïºميپُر كه است خوب ـ
Tدوديِت از كه اموريست چندخدايي, و ُخدايي دو گناهكاران/ از و بودي
حق/ ذاِت بودگِي چند و بودگي دو از نه ميگ�د Ìºچشمه انسان تصّورات
وحدانيِت با ارتباطي هيچ ـ آuاست بر آ@گاِه خداونْد كه ـ ما يع�تصوراِت
ميدهد, سوق خداوند فق�انهي ادرا@ِك به را ما ما, فقِر پدر! ندارد حق ذاِت

است/ آفريده را ما آنكه در نه ما, در نق½Ïست اين و
چـون كـودكي برابر در را, آن كه بحثي به سپرد تَن نا@گزير, ابراهيم,
با را خود ك�ِم كه كوشيد دليل همين به و نميدانست; خود شأِن در محّمد,

همراه@@كند/ تحقير زهِر
خالِق كFلميتواند و بيافريند; Tدود ميتواند ناTدود, آيا بّچهجان! ـ
نـاقِص انساِن مطلق, كامِل خداونِد ميگويي, تو كه اينطور باشد؟ نقص

بگويي؟ ميخواهي را �Y تو, است/ آفريده معيوب
بايد حرفها چه فارس,

ß
oاقل راس�مؤمِن به وزراي از يكي زباِن از ـ

آب, فلسفه/ و فقاهت نه پدر, ميآيد سفسطه بوي سخنان, اين از شنيد!
حساِب به نoتشنه, و oتشنهي ا@گر ما Yگان/ نياِز قدِر به و است فراوان

پدر! گذاشت نبايد چشمه و باران خالِق
به رسيدن امّا ميشود; آفريده كFْل فقط كFل, از كه است درست اين
ايـن و ديگـر, نقطهي به نقطهييست از حركت Tتاِج انسان, براي @كFل,
نيازمنِد انساْن كه كرده مُقّدر چن� خداوند و است, زمان نيازمنِد حركت,
است كامل بالقّوه هنوز ا@گر ـ تابع يع�كFِل ـ دّوم كFِل بنابراين, باشد/ زمان
نه را, او خداوند, كه انساæست از نقص نيست, اول كFل از نقص بالفعل, نه
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كFْل جانب به بتواند تا حركتRشيده جوهِر او به بَل كرده تار ÔU نه َو Vبور
نيابد/ دست كFْل مطلِق به امّا باشد پويش در

شده مُنبعث اÇGْي كFِل از گرچه ,æجها اين كFِل كه است اين حرْف
نقِص بسا چه و است كFل

Ö
oن نرسيده, uايْت به هنوز كه آنجا از امّا است,

پدر! ـ باشد هم Tض

مينشيند/ چارپايهيي بر مبهوت, و نرم ابراهيم,
بگويي؟ كه داري چه ديگر خُب/// ـ

بار يك يكبار, Jاقل نشس�/ كه شد خوب پدر! دارم بسيار گفت�, ـ
نكرده حيف را تو ناِن كه بدهد نشان كه بده ُخردسالت طفِل به را فرصت اين
به و نسوزانده èجهت cْع َدهها شب, هر نرOته/ دور را دينارهايت و است

نرسانده/ تَه
شاخهي بر سيب, :hميكرد گو و گفت ُدنيوي كFِل و اGي كFل باِب در
و ميافتد فرو ميگندد, ميپوسد, ميگذارد, ِكرم انسان, èدخالِت درخت,
حساب به سيب در Ï½نق شايد, اين, خوب/ خوِب خا@ِك ـ ميشود خا@ك
هم سيب خا@ِك در Ï½نق آيا امّا, شده; فاسد و است گذاشته ِكرم كه آيد
در ا@گر و انسانند, به مُتّصِل ُجز�باشند, اموِر در ا@گر عيب, و ُحسن هست؟
و نباشد, نقص كه بسا چه oميبين نقص ما آنچه حق/ به مُتّصِل , Ø	 كُ امور
اZان, به رسيدن براي كاِفران, باشد/ نيكويي اوِج شايد ,oميدان بَد ما آنچه
بـراي ما كه Yانگونه بپDيند; گام به گام را اZان به كُفر راِه كه جاست به
ما /oكن طي را بسيار

ß
حق� جويبارهاي كه است حق Ìºچشمه, به رسيدن

هست, اZانش در نق½Ïكه دليِل به كاِفر, بگويo<وجود اينكه نيسrبر ق ÔT

ميكند>/// اثبات را خالق نقِص
افتادهيي, بدآموز ماهياِن دهاِن به لذيذ, طعمهيي Yچون كه تو Tّمد! ـ

٣٢

ندارد, وجود كاِفر, كه گفت ميتوان تفاس�, اتّكاياينگونه به ميداæكه آيا
آيا هستند؟ خداوند صادِق پرستندهي هم ميپرستند بُْت كه آuا Yهي و

ميآموزند؟ و ميگويند را �Y تو, Fن معلّ
گسترِي داْم نوعي گفتار, در را َروشي چنين برآشفت/ قدري محّمد,

ميدانست/ اخ�ق خ�ِف
كه نيست چñي آن Yهي اجباراً ,hميگو من كه آنچه Yهي پدر! ـ
Tصوِل و است من راِه كه ميروم, خويش راِه به من ميگويند/ من استاداِن
اينكهبندگاِن امّا درخلوت; من تفكّراِت و Fن معلّ درسهاي از wره@گ�يمن
بسيار سخ�ست ُتخانهميتوانيافتهمدرمسجد, خوِبخداوندراهمدرب

است/ شده مسلّم انساْن بر خدا پيام�اِن Kست� زماِن از كه @كُهنه
سالهيي؟ چند كه æميدا Tّمد! تو/// ـ

شانزدهساله/ ,sنك اشتباه ا@گر /rميدانس كه صبح امروز تا ـ
مشغولند؟ كارها چه به تو ساِل

Ö Ò
Y كودكاِن æميدا آيا و ـ

ش�ين/ بازيهاي به اوقات, غالِب در اغلبشان, پدر/// بله ـ
íرفـ آهسـته

ß
Ëºر هـنوز و افتادي, روز اين به كه شد چه تو/// ـ
دويدæ؟ Ìº به چن� هم آن پرداخ�, دويدن به نياموخته

اختيار و من; اختياِر و اراده به نيمي بود بسته خداونْد ارادهي به نيمي ـ
آنچه از باز نيمي ميگ�د, منÌºچشمه ذهِن َخَدماِت از نيمي ارادهيمن, و
ُحسِن از نيمي ذهن, َخَدماِت آن و است, Çuاده وديعه به من در خداونْد
خوب, Fِن مُعلّ Yچون عوام	متعّدد از نيمي برميخñد, مادرم ¾Êو سلوِك
شـدْن نـيمه دو اين و خوب/// كتابهاي خوب, خورا@ِك خوب, ÇTلّهي

يابد/ ادامه هم uايت è تا ميتواند
را ُمجرمان و بود او عادِت چنانكه ـ ماند خيره باز و ماند باز ابراهيم,
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ميكشاند/ اقرار و خجلت به اينگونه
,iبرايخويشبيا درستكاْر بتواlدستياري و Rواهد خدا ا@گر را, تو ـ
بس Mْث و درس و مُعلّم ما, ش�اِز در اينجا, خواهمفرستاد/ دور سفري به
صـفْت طـوطْي نـدارد/ را oمـفاه ايـن گـنجايِش تو كوچِك مغز است/
تاْب اينكه از هراس در سخت ,Ë

Ò
ºهرا در من ميدهي/// پس و آموختهيي

بيف�/// اuدام و جنون چنِگ به و شود گُسيخته مغزت در چñي و نياوري
در من, Sاkافتادي/ فكِر به دير پدر! است گذشته Ìºم از آب ديگر ـ

گسيختگيست/// معرِض در مغز, اين ,Ë¾با كه جهان كجاي هر
بـه و بـرخـاست تـلخ و دلگـير اوقات, از بسياري همچون ابراهيم,

راه@افتاد/
از يك هيچ براي كه بگو Jاقل <پدر! برداشت: بانگ نا@گهان, محّمد,
ßíزمـاِن@يـاف تـا را, آÇuا عـلّت, �ÇY بـه و نـداري, پـاسخي ,lسخنا

پاسخ,@ميپذيري///>
تقليد او از و ميپذيرم, او از ,Ëºميپُر او از كه دارم را بزرگي من َنع! ـ

^يخورم/ را ريا@كار آموزگاِر هر فريِب من /sميك
تـقليد çصور در تقليد, <پدر! ميَجَهد: بيرون خود اتاِق از محّمد,
كه بايد مُقلّد باشد/ رأي صاحْب و فرهيخته بالنّسبه æانسا مُقلّد, كه است
داشته را ب�اه از راه نادرست, از درست بَد, از نيك تشخيِص قدرِت خوْد
كه ^يكند تقليد آن براي مُقلّد, باشد/ آن و اين مياِن شّك گرفتاِر امّا باشد;
مُقلِّد فضلبگذارد/ اهِل دوِش بر و بردارد خود گُردهي از را مسئوليتها باِر

پدر///> ميكند èقدر هم را تقليد مغلوب,
بـدعت, شيِب در انگار كه ـ خروشان فرزنِد به كرده پشت ابراهيم,
هم/ مغزش هم/ دلش زانوانشلرزيد/ ـ ميرفت شتابان و زنان پا و دست

٣٤

اي خـAف, ايـن خاطِر <به گفت: آهسته و گرفت در چارچوب بر دست
Ï¾با داشته آمدن خود به فرصِت آنكه از پيش خي	زود, روز, يك Tّمد,
پايدار به را تو كه را روز آن من بربادخواهيداد/ را Ìºت كردن, استغفاْر و
نفرين را تو كه را bاعت آن و را, ميدان آن و ,sميبي بسته

ß
Ë¿چ با ميبرند,

كه را مادرت اين و را, طناب آنحلقهي و سنگمياندازند, تو بر و ميكنند
ميخراشد///> ناُخْن به ُرخ و ميزند زار

ايـن نگـوييد نه/// <نه/// گفت: مويه@كنان درآمده, زانو به محّمد مادِر
اينگونه كه نيست تو بَدكيِش دcِن مظلوم, طفلِك اين من! آقاي را حرفها

ميك�///> نفرينش قلب, تَِه از
پيچيد/ دردي ابراهيم, قلِب تَِه در

دارالحكـومه جـانِب بـه خويش, در و پياده شيرازي, قوامِي ابراهيم
بدهد/ پاسخي آنها به تا نميشنود را بسياري س�مهاي و ميرود

بايد ,hشو ويران bلگيمان كه آن از <پيش ميگويد: خود به ابراهيم
,lندا را خانهام

ß
تدب� ا@گر من كَن/ بُنياْن سيِل اين بر ببندم سنگ� بندي @كه

عاقAنه؟> و عادJنه ـ lبرا ُحكم اقليمي بر lميتوا چگونه
خـويش خـويشتِن كــردِن ويــران راِه در كــه شــايد ابــراهــيم,

است@و@نميداند/

٣٥



راه

پدر! سAم ـ
خ�! به سفر و نباشيد خسته عليكم! سAٌم ـ

نباشيد! خسته هم Ê¾ ـ
به كه همچنان و كرد, راست كمر نهاد, خا@ك بر خار پُشتهي پيرمرد,
گـفت: جـوان, طُـّ�ِب آن بـه و مـيكرد نگـاه مُـّ� سـرگرداِن خانوادهي

</hميرو خسته و oميآي دنيا به خسته ما ماست/ ُشغِل <خستگي,
مَشـقّات, بـه كـه بـاشد ديـده مـصلحت ايـنطور خداوند شايد ـ

بيازمايدتان/
Ìºچشمه خدا لطِف از است Wكن درد, يق�/ به نه امّا شايد; بله/// ـ
يا شيخي رËºندارhاز روستاييان ما و سAط�;

ß
rس از است Wكن بگ�د,

را ما پيوستهي خستگِي عادل, قادِر آن كه است <چگونه :oبپرس مُرشدي
را؟>/ ُحكّام مُداِم لّذِت و ـ باشد ديده ا@گر البتّه ـ است ديده مصلحت

بپرسيد؟> كه رËºنداريد <چرا پرسيد: برادرانه مُّ�
به ا@گر /oبده جواب كه hندار Ëºر هم پرسشهايي چن� به ما, ـ

٣٧
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جواب ما نيازهاي Yهي به �Yاعتقاد ,oباش معتقد تبارْك خداوند وجود
كاِر از ِگِره پاسخي, و پرسش هيچ ,oنباش معتقد Jل, lزبا ا@گر, و ميدهد;

هم/ دهندهيي پاسخ هيچ و گشود, Kواهد ما بستهي فرو
راس�؟ به دهندهيي پاسخ هيچ ـ

استوار اZاِن خلِق ُهش ميگويند كه ش�ازي مAُّصدراي Øح� هيچ, ـ
نه؟ فرزندم/ مAُّيي Yان تو شك/ َرّدِ و است

طرِح امّا نگريست; را پير آنخاركَِن خيره شيوهيپدرخويش, به مُّ�,
نكرد/ سوآل

رهـنمون جـايي به را ما آيا Tّمدم/ Aُّم Ê¾ كوچِك من, پدر, بله ـ
]انo؟ و oبياساي آنجا oبتوان كه ميشوي

در هنوز شوي/ مُستقر ]اæو كه است زود !Aُّم بروي بايد هم باز تو ـ
توست/ حيِف و ;Ïºعبا شاه ت�اندازاِن ت�رِس

كرد دراز غرب شمال جانِب به را دستش پيامآوران, همچون پيرمرد,
از برسيد, ِري به بزنيد, دور را كوير بايد برويد/ آنسو به <�wاست گفت: و
Kسـت� در هم كا| ناِن و آب قُم/ به و گرديد باز كوير جانِب به آنجا

آوريد/> فراهم @كاروان«Ìا
است/ ش� چار اين باِر /hدار كفايت قدر به ـ

ندارد/ زيان بيفزاييد/ ـ
پدر! oميكن را كار اين ـ

از بََرهوت, اين در مرا, شوهر تو جان! <پدر گفت: و طاقتنياورد بانو
شناخ�؟> æنشا @كدام

ميپرسيد/> خودش كه بود حق سوآل <ا@گر خنديد: پيرمرد
و پُـرسش به او ,Ëºميپُر من او/ پُرساِن

ß
oن :rهس <خودش> من ـ

٣٨

پاسخ@ميانديشد/
يا ,æبدا هس�بايد او

ß
oن ا@گر هم تو ارbند! بانوي ميداند را پاسخ او ـ

دانست/ خواهي
افتاد/ راه به و برداشت را پشتهيخارش پير,

كه جايي به تاببياوريد, و برويد ا@گر حدود, اين يا ديگر, ماِه يك تا ـ
Yراهتان! به ع	 hJمو َدسِت رسيد/ خواهيد باشد, جايتان شايد

از سـپاس قـصِد به هس�, كه نبودي اين ا@گر مرشد! نگهداْر خدا ـ
آæكه از بيش بسيار تو امّا ميكردم; hحضورتتقد سكّهيي راهCييهايت

كند/ خشنودت سكّهيي
خشنودي نه بده بّچهها براي ميكند/ خشنود بسيار امّا را كودكان ـ

خودت/ من@يا
به و درآورد خورجينش تِه از سيم دينارِي دويست سكّهي يك مُّ�,

داد/ پير
ميروي///> َسبْكبارتر قدري <حال, شد: دور لبخندزنان و آرام پير,

خنديد/ صدا با بعد, لحظهيي مُّ�,
خنديد/ صدا با مُّ� بزرِگ دختِر آسيه,

خنديدند/ نيز سپرده آوارگي به دل و تَن طلبهي سه
جـادهي كـنار در تـازه آنكـه نـه ـ محّمد مُّ� كوچِك دختر مرضيه

خنديد/ ديگران تقليِد به هم ـ بود آمده دنيا به @گلپايگان
به بودند, نهاده او بر را پدربزرگش ناِم كه مُّ�, كوچِك پسر ابراهيم,
آراْم آنگـونه كـه بـود بُـريده گـويي هـم نـوزاد تَِب بـود/ رفـته خـواب

نفس@ميكشيد/
,æبدا بايد هس�, او از نيمي ا@گر <تو خجل: و تلخ و بود گرفته امّا بانو
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دانست>/ خواهي يا
آقا؟ ميخنديد, èدليل اينگونه چرا ـ

نا¼Íخـ«Ìو نه oهست ش�ازي صدراي ما بانو؟ hندR نبايد چرا ـ
بـار هزار را آسايش اعتباِر دشوار, راِه اين عا�ست/ ,ñهچY /æقُباديا

گواراتر/ بار هزار را زم� مائدههاي طعِم و كرد خواهد بيش
Ö
ÌºاÌº آÊºِن بـزرگ, بـاغهاي قـدِر اجبار, به كوِچ اين از قبل ما,
نـانهاي و خـروش, پـر ُخـنِك چشمههاي بارانزا, ابرهاي از پوشيده
يك قدِر حال, امّا ;oيدانست^ هيچ هيچ, را درآمده تنور از تازه برشتهي
بسيار را خشك ناِن تكّهيي و نoشور, آِب كاسه يك ابر, يكلكّه uال, تازه
<Aُّم <اختياِر از است; اين ميپرسيدي, خدا> <مصلحِت از /oميدان بسيار
ما توكِّل> به <اراده از حق, حرِف

ß
Ìº بر ايستادن اين: هم باز ميپرسيدي,

خـداونـد/ ارادهي از آ@گاهي, چشمهي هزار شدِن باز ميگ�د, Ìºچشمه
من؟ بانوي خنديد, رضامندانه نبايد چرا حا�

آقا؟ ميشناخت, را Ê¾ كجا از او ـ
قبل نبود/ èپايان انگار راِه اين در ما Kست�آشناي پ�خاركَن, او, ـ
امّا ميشناختند را ما كه hبرخوردæمردا به كاروان«Ìا چندين در ما, او, از
ما, و ,oان^ كه دادند فقطاندرزمان ايشان, اشارهيينكردند/ اينشناخت, به

/hاند^ و oپذيرفت ,oداشت كه دردي و خستگي Yهي با
^انo؟ كه دادند اندرزمان چرا ـ

يـقيناً بزرگوار! بانوي فاطمه ,Ê¾ و است/// بوده اين بر قرار شايد ـ
نـيك حال, چون, باشد؟> بوده اين بر قرار بايد <چرا كه پرسيد ÇKواهي
بيش مُرشدي, يا شيخ از كه نيست اين رËºبر ما, روستاي در كه دانستهيي
حـال, ^يداند/ هيچ هنوز, مُرشد, يا شيخ اين و ,oبپرس ميداند آنچه از

٤٠

به دل و پا تا بنشينند ش�ان نñبر <@كودكان> شود, سوار ما خستهي بانوي
/hبسپُر راه

</hميرو پياده هم باز ما <پس گفت: شرمگين قدري ساله, ده آسيه,
شـيريني به را جواني و نوجواني شوِر كه چرا خنديد; و دانست مُّ�

نميدانست/ حق نوِر از شعلهيي جز چيزي را آن و ميشناخت,

سـياِه گسـتردهي آن بـر خـيره آسـمان, و زمـين زائـراِن شامگاهان,
دراز گـرم خـا@ِك بـر بـيابان, خوْفانگيِز پهناورِي از بيترس ستارهباران,
بسيار آسمانيست كه ـ كويري آسماِن بيپاياِن شكوِه آرام, آرام ميكشند/
غـريب حـالي بـه را ايشـان ـ دسترس در كه گويي ستارگاني با نزديك,
مَـحِوتَن, تـدريجِي احسـاِس تـا ديگر, حالي به حال آن از و ميكشانَد,
خويش, از بيخبر خوابگردان, چون مُّ�, اينگاه, بَـدن/// حّس از تارهايي
آغاز/// غريبان شاِم نماِز و ميكند, تيّمم عابدانه ميخيزد, بر نرم صوفيانه
ـ بود داده او به خداوند كه َپـرديسي صداي آن با مُـناجاتي, آنگاه,

شبهايي/// چنين و شبي چنين براي شايد
`

ُخـداست/ از سرشاِر كوير, شِب
خراماِن ßíرف راه صداي و بسپاري, كوير به د� نيمهش� ش� ا@گر ـ
و ببي�, را كوير آÊºن خورشيدِي هزار درخشِش و بشنوي, را ستارگان
نوْر@ِكشان خِط ¾Îابهاي و را, آÊºن قلِب شفّاِف جادههاي و را, @كهكشان
ßكـ�^ باِد نَفَِس و بشنوي, را غوغا پُر ßñِسحرآم

ß
Ï¾خامو آن و ,èبيا را

و ك�, باور را پ�
ß
Ònعا دمادِم شدِن جوان و ببويي, مُشكفشان, را, @كويري
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Ìºشار كوير, شِب كه دانست خواهي ك�, احساس را روح صوفيانهي Êºِع
است/// خداوند ملكوِت از گوشهيي كوير, و خداست, از

بدهند! جايمان كوير, كنارهي در كه @كاش

دراز ستاره پر سياِه آسماِن به رو سپرده, روْح اَبَدِي تبعيِد به تَن مُّ�ي
او براي فاطمه ميگردد/ باز گذشتهها به و ميرود فرو انديشه در و ميكشد
دِر بـه پياده پاي ـ ميرداماد ـ سلطان دانشمنِد داماِد كه بود كرده حكايت

ميمانَد/ و ميكوبد, در ميآيد, او مُحّقِر خانهي
ميگشايد/ در فاطمه

هستيد؟ Ê¾ آقا/// آه ـ
است؟ خانه در Ì»Yت سAم! بانو! sم ـ

قرآن/ قرائِت گرِم و خانه, در اوقات,
ß
بيش� مثل ـ

بيايد/ ب�ون تا sمينشي ـ
باز

ß
Ëºر من, بفرماييد! ام�! بياورZش آنكه مگر آمد Kواهد ب�ون ـ

/lميدا را آوردنش
ميرود/ خانه دروِن به ميرداماد

ميگذارد/ رويصدرا پيِش گرم آِب فنجاني فاطمه,
hصدا ميشنويد؟ آقا! ميكند/// باز را صدايتان گرْم آِب كمي آقا! ـ

را@ميشنويد؟
ميدارد/ بر قرآن از سر مُّ�,

آمده؟ پيش مشك	 باز شده؟ چه بانو! rنيس كه ناشنوا ـ
اينجاست/ شاه داماِد آقا! خ� ـ

٤٢

بانو؟ داشتهيي نگََهش انتظار به كه است مّدت چه من! خداي آه ـ
ميكند/ گو و گفت ماهيان با حوض, لِب نيست/ ديري ـ

مـاهياِن ßكم� در اينگونه تا ميكرد گو و گفت گُربهها با بود �w ـ
مظلوم@ننشينند///

ميآَوَرد: ياد به مُّ�
پاuادهيي/ ما كوچِك كلبهي به كه كردهيي بزرگي ِشيُخنا! سAم ـ

!Aُّم ميدهي ورودمان رخصِت كه ميك� بزرگي ـ
بفرماييد! ام�! باشد آورده كوخ به كاخ از بايد مُهّمي اَمِر را Ê¾ ـ

زهري زهرآج�تو كAِم در كه Yچنان خواه¿Ïست; نيست, اَمري ـ
كه چرا ;Ï¾خ�با با كه نñشايد من خواهش از عس	ست/ كوزهي نيست,
هـم مـ�ل ايـن به Jِجَرم بودي, گرفته پيش در كه راه آن æميدا خود
خواهـد ñن íزيس براي ناآسودهتر مناز� به و رسيد, البتّه كه ميرسيد,

حق/// راِه در و حق پناِه در ـ رسيد
بفرماييد! ـ

است/ خوانده فرا دربار به را Ê¾ عبّاس, شاه اعظم, مُرشِد ـ
است, خوانده فرا مرا شاه جهت چه بپرËºبه كه هست مصلحت آيا ـ

م�داماد؟ حÍÉِت
بـه را تـو مّدتهاست كه فقيه, و زاهد چندين با مواجهه جهت به ـ
ميزنند/ بازار

ß
Ìº بر جاْر و ميكنند, و كردهاند م Øx مُ كُفر, Øح� و بدعت,

عـرض به تا نيست شاه ÍÉT در پيوسته م�داماد حÍÉت مگر ـ
هستo؟ tمتها اين از اي

Ø
مُ� ما كه برسانند
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كنيد/ ا
Ø
مُ� را íخويش رأساً و شخصاً Ê¾ كه مايلاند شاه, ـ

/hميآ Ê¾ فرماِن به امّا ميآَوَرد; درد به را nد آمدن دربار به ـ
خندان ميرفت, كه همچنان و افتاد راه به خانه دِر جانِب به ميرداماد
ك�, ُحكم تو آنكه از پيش Jَّوِا ,Aُّم lيدا^ هيچ را گُربهها <زباِن @گفت:

بودم///> واداشته آب به ماهيان واسپردِن به را ايشان
باشد/ بسته در, ـ

بشنود/> او كه نگف� بلند آنقدر <تو گفت: بانو
زباِن او شك, بدون زيرا, گفتند; او به ماهيان كه <شايد خنديد: مُّ�

ميداند///> را مظلوم ماهياِن
ايـن از ـ زمان صدرالمتَألِّهين ـ محّمد مُّ� انديشههاي رهاي پرندهي
كـاسه روي بـه رو سلطان, محضِر در كه چرا ميپََرد; شاخه آن به شاخه

نميدارد/ دوست ـ خيال در حتّي ـ را نشستن دينداْرنُما ليساِن
ميآيد/ خانه دِر صداي باز,

ميكند/ نگاه ُسرخ ماهيان به و است ايستاده حوض كنار مُّ�, بار, اين
ميگشايد/ در و ميشتابد

كاِم به جهان امروز, شيخ! يا مباركاست ما Yهي بر زيارتتان آه/// ـ
را ما كلبهي دِر wاءالديْن شيخ و م�داماد شيخ چون æبزرگا كه ماست
Ê¾ اينكه مناسبِت به ـ oكن پا به جش�بايد بفرماييد! بفرماييد! ميكوبند///

كردهييد! َدُقالباب
íش�ينپرداخ گوهاي و گفت آن به نشسíو و آمدن فرصِت امروز ـ
ساختهاند, كه gTهيي و سلطان, Vلِس در بگوhازحضور آمدهام نيست///
آنگونه تو, با را, شاه كه Kواهoگذاشت آSايoو Yه ما َمده! راه دل به بيمي

///æميدا كه بياورند Ë¿خ Ìº بر

٤٤

wاءالدين استاد است گذشته ما
ß
Ìº از آب ديگر نياورند, يا بياورند ـ

اقساط به و ـ جان قيمِت به ارزاæنيست/ حرفهي ميداæكه ,
عاش عزيز!
آن, قسـِط آخـرين پـرداخِت هـنگاِم بـه بـايد چرا پس خريدهييمش/ ـ

مُضطرب@باشo؟
كـه گـويي ميشود/ برافروخته برقآسا هميشه, مثل بهاءالدين, شيخ
طاقِت و ندارد را جهل طاقِت است/ كرده كمحوصله را او بسيار, دانستِن

اولي/ طريِق به را, تجاهُل
بسيار هنوز تو ميگويي؟ كه براي قّصه ميÌºايي؟ كه براي شعر, !Aُّم ـ
پـديد داري, كـه حـرف ÇYه آن از نـاب, اثِر يك Øح� هنوز و ,æجوا
, Øح� تو, نداشتهيي/ بر پرا@كندهات عقايِد اثباِت راِه در گام يك و نياوردهيي,
و پي بتوان تا نبخشيدهيي مقبول نظمي آشفتهساز, آشفتهي نظرات اين به

كرد/ برپا بنايي پايه, و پي آن بر و يافت را آuا پايهي
ÌºاÌºاين مردم گوش به خويش اَنَا¡ّقِ فرياِد كم, دست بزرگوار, آن
ُجز مAُّ؟ كردهيي چه تو, كرد/ oتسل آفرين جهاْن به جان و رساند ديار
ا@گر ما موJناي حÍÉِت دادن؟ مست زنگِي كِف به تيغ برانگيخíو جنجال
و درآمد رقص به يار, زلِف يكدسْت و باده جام يكدسْت مسگران, بازار در
و بود, كرده ش� را خون و بود, كرده تقرير را مثنوياش بيِش كوبيد, پاي
زيْن بر هنوز كه كردهيي چه تو بود/// كرده Iرير را Yèانند نغِز غزِل هزار

خوردن؟ سنگي ßزم� به
Ö
Ì
Ò
º با و شدهيي íتاخ طالِب ننشسته,

!Aُّم باش عاقل
دِل به و كُند خون بگويي, چه هر كه نيست تو صبوِر پدِر ما عباِس شاه
و نياورد را خون�بودگي Yه آن طاقِت ديگر, دل, تا خويشبريزد دردمنِد
ß
Ìº بر ا@گر عبّاس, شاه كردهيي, حكايت تو چنانكه ـ ]اند كاْر از و بشكافد

٤٥



راه ابدي تبعيد مرديدر

َجـهاْن و نديدهام او چون èرحْم ندارد/ Yانند خشونت در بيايد, Ë¿خ
ديد/ Kواهد

!Aُّم باش عاقل پس
نه برسد, ِعلم طAُِّب دسِت به كه بايد راس�, به است ِعلم ا@گر تو ِعلِم
چه هر تو, شود/ مدفون خا@ْك خروارها زيِر به شاه, اشارهي يك به آنكه
از را بازيها اين كه ندارم دوست من و م�, شا@گرِد Yيشه, و هنوز هس�,
َجَدل بيا! افتاده بيا! آرام بيا! هشيار شاْه Vلِس به /sببي خود شا@گرداِن جانِب

Tèابا! Rواْه ـ بود ÍÈورت ا@گر ـ ُعذر مكن!
!Aُّم مكن ^ايي ¾Îيد امّا شو ¾Îيد

بر راست�بگذاري تقّدِس ميداِن در پاي آنكه پيشاز را ِقّديسان لباِس
مكن! تَن

اوِج به بود/ زدن زماِن كه زماæزد زد, دار طناِب بر بوسه كه منصور آن
عمل, مُهِر با كه بود حق و نداشت, زدن حر|براي ديگر بود/ رسيده پُختگي

تو/// امّا كند/// Wهور را خود سخناِن
بود/ شده بهاءالدين شيخ بياِن مَحِو محّمد, مُّ�

ش�ين! عجب عاشق, اطاعِت و است, خوب عجب Tبوب, Êتِت ß¾ ـ
/rنـيس مُّدعي /sميك Yان بفرمايي چه هر شيخ! اي sميك امر اطاعِت
پوشيد/ Kواهم را قّديسان لباِس آوارهام/ گري جو و جست /rنيس پُخته
,Ë¾بـا داشـته íگـف بـراي حر| ا@گر آورد/ Kواهم در را قّديسان تقليِد

Rواهد/// خدا ا@گر ـ نگذارم نا@گفته كه Ë¾ميكو

راه تصويرها و گفتارها, انديشهها, اين صبح, نماز تا شب, همه شْب

٤٦

او از را خـفتن آسـوده دمـي فـرصِت و مـيبستند مـحّمد مُّ� خواِب بر
محضِر سياِه خواِب هم خواببرود به ا@گر ميدانستكه مُّ� تازه ميگرفتند/

را/// غمانگيز قصهي آن و ديد, خواهد را شاه
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بود طلبيده را او دريا

كه است كرده آزردهات امروز, باز, ,ñچهچ خان! oابراه گرفتهيي ـ
كُند؟ نيمه دو به را آن ^يتواند من

ß
cش�

َقَرهخان؟ پيداست ُرَخم از گرفتگي, ـ
گفتنت سAم برداشتنت, قدم از رخسارت, از چ¿Êنت, از نگاهت, از ـ
از دشوارتر بسيار اندوه, ßíداش پyان ///ñچ Yه از دادنت/// سAم پاسِخ و
خنده امّا ميريزد; بريزد, فرو بايد كه هنگامي اشك, شاديست/ �Uكردِن
سAط�, ßÍÉT در چن�ميكنoكه ما ميداæكه تو و كرد; مهار ميتوان را

///oميمان زنده
`

ميرسد/ شيراز دارالحكومهي به خويش, در همچنان قوام, ابراهيم
پارهپاره هنوز ايراِن بر قزوين, در كه انديست و يكسال شاهعبّاس,
آن از كـه است آن خّط در سخت جواني, همهي با امّا ميكند; پادشاهي
بدوزد تمام, زيبايِي به يكدست, و تكّهييماندگار ِچل تاريخي, تكّهي تكّه

بگذارد/ باقي و

٤٩



بود طلبيده اورا دريا ابدي تبعيد مرديدر

از چـند تـني و است قـوام ابراهـيم همين دسِت در فارس, وZيِت
و ميكنند كار هم كنار در مُدارا, به كه استاجلو, خاِن ُقلي مُرشد خويشاِن

جوانند/ عبّاِس شاه خدمِت در يكپارچه
ابـتداي در حكـومتي, مـنزلگاِه در خويش, شيوهي به قوام, ابراهيم
مقامي و دارد وزارتي كه مرداني از يكي ـ استاجلو َقَرهخان ديدِن به ورود,

اع�م/ را خود حضور و كند عرضارادتي تا ميرود ـ
و ميخوانَد ابراهيم چهري از را گرفتگي قزلباش, شمشيرزِن َقَرهخاِن
آزردهات باز, امروز, چهچيز, ابراهيمخان! گرفتهيي ميتازد: واقعه قلِب به

نميآيد؟ بر آن پِس از َقَرهخان تَبَرزيِن و شمشير كه @كرده

آن هم تو كه بسا, چه و شايد, دلشورهييست, قرهخان, نيست غمي ـ
است Sابت و رسيدگي در نظر هر از ـ پ«Ìم ـ صدرا اينTّمِد /Ïºميشنا را
^يبرد, جايي به راه rخشون دارد/ [ّرد به ميِل من Iمِل از بيش قدري امّا
من; شأِن دوِن و است قَهر ُحكِم در ميكند آنچه برابِر در سكوت مZAتهم/
تازان و بتازد تا اوست به دادن ميدان نرمي, به هم قدر هر او, گفíبا سخن
ميكند/ نگاه ديگرگونه دنيا, به و جداست, من راِه از راهش كه بدهد نشان

ابراهoخان؟ نيست سفرش وقِت ـ
دارم/ را فرزند يك �Y من امّا چرا; قضا, بر دسِت ـ

وJيِت در جـا, ايـن گذشته, اين از ميآيي/ بر خويش پِس از تو ـ
برادراِن و ,oهست تو خوب ياراِن كه را, ما و داري, را Yه@كس تو فارس,

ُكن! سفرش روانهي پس, تو/ @كوچِك
/Ëºميتر بسيار قََرهخان/// Ëºميتر ـ

٥٠

در و جـنگيدن هـيچ شـود/ غالب ترْس اين بر كه بايد پدري هر ـ
افتادن@ميداند؟

از گرچه ـ نيست خنجركشان و رهزنان با شدنش درگ� از Ëºتر ـ
از Ëºتـر است; نـداده نشان رزم فنوِن فرا@گ�ِي به هم رغب� هيچ ابتدا,

دارد/ Ìº در كه غري�ست انديشههاي
است؟ خوانده فلسفه ـ

است/ خوانده فلسفه ,ñچ Yه از بيش بدRتانه امّا ;ñچ Yه و فلسفه ـ
مرسوم شيوهي به چون ;Ëºاينميتر از و استقرهخان, اس�فلسفه پ«Ìم,

^يكند/ قضاوت زماْن فُقهاي از مطابعت به و ^يبيند
حال, است/ خطرنا@ك ابراهoخان! نگو هيچكس به را حرفها اين ـ
شايد ,lبرسا اطAعت به رسيده ما به پيش 
دقاي كه را خ�ي تا بنش�

بياورد/ ب�ونت
Ö
دXشغو� اين از و باشد خوش خ�ي برايت بتواند

نشست/ قوام ابراهيم
ش�از/ به آنجا از و ميآيد اصفهان به شاهعبّاس گفت: قرهخان

است؟ رسيده پيكي آه/// ـ
نپسنديده خويش پايتخ� براي را قزوين شاه, كه ميگويد شتابان/ ـ
من, گFن به كه كند, انتخاب را يكي ش�از, و اصفهان مياِن تا ميآيد است/
ÇYهي كـه ميخواهـد شاه گذشته, اين از كرد/ خواهد انتخاب را ش�از
ُحكّاِم اوضاع و مردمان درِد و حال از و بپDيد سواره و پياده را ايران وJياِت

بنشاند/ و بردارد, شود/ باخ� وJي�
قزلباش/ هزار يك و ملðمان, از تن پانصد با ميآيد, شاه

دارد؟ من امروِز بِد حاِل به چهسود امّا قََرهخان; عا�ست البتّه اين ـ
ـ باشد شاه ِسّن هم بايد تقريب, به پ«Ìتو, مانده, يادم به كه آSا تا ـ

٥١



بود طلبيده اورا دريا ابدي تبعيد مرديدر

خود ركاِب ملðماِن از يكي عنواِن به و ببيند را او ا@گر شاْه كوچكتر/ @كمي
هيچ است, تيغ زير پيوسته گردنش آنكه جز شاه, خدمِت در ديگر, بپسندد,
هم بودن شاْه ت�زيِن و تيغ زير دغدغهيي/ هيچ و نيست, كار در Uاطرهيي
چـه oبـاش اينجا چه ـ oبرگزيدهي را راه اين كه ماست Yهي Ìºنوشِت

باJي@قاف/
از سـAط�

ß
ñت تيِغ كه شايد گذشته, اين از ميگويي/ راست بله/// ـ

باشد/ مطبوعتر فلسفه, خوردهي تñاْب
ß
cش�

ميآيد/ ش�از به جوان, شاِه ـ
مُرشدخويش و مُراد و دوستميرسيد وصِل به ¾Êكه حاِل به خوشا ـ
هم را شاه ديداِر رغبِت كه البتّه بودن, چن�شاهي وزير ميكنيد/ زيارت را

پدر! دارد الðام در
آشنايي هم ايشان اغلِب با ميداlو را تو Yهياستاداِن نام من Tّمد! ـ
پـيوسته كـه آمـوخت تو به ايشان ميان از Ï»ك چه كه بگو راست دارم/

بپا¾Ï؟ زهر و Ï¾با تلخ اينگونه
فرق و rگذش كودكي مرِز از چون كه Yانطور ميگوhپدر, راست ـ
هم من استاداِن نگفتهام/ راست ُجز تا@كنون rدانس را راست و دروغ ميان
كه ندارم پاسخي من و ميپرسند, ¾Êميفرماييد, كه را من�Yنكته از دا_اً
راهي در كه ^يشود آيا <ايTّمد! فرمود: مادرم صبح امروز بدهم/ ايشان به
راه به كساæكه جانب به و نداري بر سنگي نشوي, َخم َدْم هر ميَروي, @كه
به من و مادر; است بزرگان كAِم <@كAمت :rگف من و نيندازي؟> ^يروند تو
ك«Ïاين چه كه بفرما Ê¾ حال, پدر! امّا, </Ë¾با آن مطيِع ميكو¾Ëكه جان

٥٢

راسـ� به اولياء و خوب, Fِن معلّ خوب, كتابهاي با ُجز كه را تyا طفِل
كه پدر, بگو Ê¾ است؟ خورانده چن�تلخينهيي است, نبوده Yسفر خوب,

ميپذيرم/// بگويي, چه هر
بود/ قانع هم شيريني از حد اين به حتّي گرفت/ آرام ابراهيم,

و فـقها حـgا, دانشمندان, از گروهي ,Ëºر به بنا ميآيد, كه شاه ـ
هستند/ زمان �wينهاي از ÓFمسل ايشان, و هستند; او ركاِب ملðِم فAسفه,
كـارهاي از گـره و بگشـايي ايشـان از چـند تـ� سـوي بـه راه شـايد

فروبستهي@خويش/
ميرفندرسكي, استرابادي, ميرمحّمدباقر كه بسا چه پدر! ¾Êست با حق ـ

باشند/// او با عاِملي شيخبهاءالدين و
آشنايي؟ هم بزرگان اين آثار و عقايد با تو/// ـ

انديشههايشان/ با قدري و ـ پدر! هسrـ آشنا مباركشان نام با من ـ
و Ï¿مياندي آنگونه گاه@گاه, تو, كه دارند را تفكّرات �Y هم آuا ـ

مياندازي؟ وحشت به و ميك� مستأصل مرا و ميگويي سخن
از ميآيند, شور به انديشه مدِد به و ميانديشند كه آuا Yهي پدر! ـ
شـوق و شـور چشـمهي يك از و ميگ�ند بر توشه انديشه منشاِء يك
كدامشان هر امّا دارد; وجود يكمنشاْء و يكچشمه تyا كه چرا مينوشند;
ميروند راهي به برداشتند, توشه Uت½Íي و گذاشتند فرو تشنگي قدري @كه
ـ است حق طريقِت امر, uايِت در ,
طري هر كه نباشد, ديگري راِه شايد @كه
وحقيقت حّق Uالِف آشكارا و نباشد, مّدت, كوتاه در و بهصورت ا@گر Øح�
بـه نـه ميخورد, َرَونده بَد به , Òíبَدَرف زياِن هم مّدت كوتاه در و باشد///
باز يا استپدر روشن Ê¾براي ,hميگو آنچه آيا َروش/ و راه خالِق خداونِد

كنيد؟ سوآل ديگري از بايد هم

٥٣



بود طلبيده اورا دريا ابدي تبعيد مرديدر

كاسهي ليكن واماند; خويش طفِل غريِب منطِق برابر در باز, ابراهيم,
نزد/ زمين بر صبر

ß
متعا� آثار و عقايد با بيش�, هرچه را, تو كه استادانتRواه از Tّمد! ـ
كه گونهيي به خداوند را تو Ìºنوشِت كه شايد شايد, كنند/ آشنا بزرگان اين

باشد/ رقمزده كرد پيشبي� نتوان
من از بيش چندان lF معلّ بدRتانه امّا شايد/// پدر! ¾Êست با حق ـ
از اس�ابادي, م�Tّمدباقر كAم ادرا@ِك براي اغلب, كه است Îºل ^يدانند,

ميگ�ند/// مدد Ê¾ خوارهي ش� فرزنِد
رويـاهاي چاZِب در شنا به و رفت فرو خويش در نا@گهان, محّمد,
wاءالدين شيخ داماِن دسrبه روزي ا@گر ///> زمزمه: به و خويشپرداختـ
عجب امروز من! خداي آه/// كرد/// Kواهم رهايش هرگز ديگر برسد///
دارد؟> واقعيت شنيدهييد آنچه كه هستيد مطم� پدر! واقعاً! روزيست

بزرگان/ از bعي با ـ ميآيد شاه /rمطم�هس مطم�هسrپ«Ìم/// ـ
ُعذر و آورديد خانه به را خ�ي چن� كه پدر, Ëºميبو را پايتان ـ
دادم/// نشـان عكسالعـم	 ناRردانـه و عجوJنه ابتدا, در كه ميخواهم
تلخ/ و است سخت بسيار كه ميگويند بيايد, ا@گر اس�ابادي, باقر م�Tّمد
برجستهي شا@گرِد معدودي و شاه پرسشهاي به فقط افتادگي^يداند/ هيچ
Yانگونه ـ ميترساند مرا يقيناً امّا دارم دوست را او ميدهد/// جواب خود
خويش دس�ِس از دور را, باقر م�Tّمد /lميترسا را lF معلّ گاه, من, @كه
كه انگار نيست/ چن� و�, wاءالدين, شيخ دور/// بسيار دور/// ///sميبي
Rواهد, خدا ا@گر نان/ گردهي يك از يافت�تر دست و است من رو@به@روي
را, حـgت را, عـق	 علوم آموخت/// خواهد من به را زمان علوِم Çbيِع
در [Çاماً, را, kاشـتباها Wكـن/// كـFِل بــه را/// ريــاضيات و هــندسه

٥٤

ساده و ´Í¼ ميگويند كرد/// خواهد ثابت من به ,æJطو @گفت@و@گوهاي
ميخكوب ميكند, جادو خويش, كAِم استحكاِم با را خود Uاطباِن امّا است;
در او از دو, هر امروز, و ديروز شاِه كه ميگويند مغلوبميكند/// ميكند,
Ònعا معFِر بزرگترين آنكه ضمن ـ است پايتخت قاÏÈالقضاِت هراسند/

اس�ابادي, باقر م�ÇTّمد امّا ميداند/// هركس از بيش فلسفه در و است
كلمهيي چند او با lبتوا كه كردæنيست باور ادرا@كناپذير/// و است صعب
ـ مـيدانـد بيگانه زبان چندين كه ـ م�فندرسكي هرقدر ///hبگو سخن
مردِم كه ميگويند باJييست/// و اَبري باقْر م�Tّمد خا@كيست, و زمي�
از كه غرور, از نه هم/// را Ìºداران و درباريان و اعيان ^يبيند, را ُخردهپا
ـ مينشينند تن چهار فقط او مكتب در كه ميگويند خويشبودن/// در غرِق
زمـان دانشـمنداِن از ايشان, تازه, كه Yيشهپرسان, و م}وت و درمانده
شاه ِگرِد ايشان, Çbلگِي چرا امّا داناتر/// من Fِن معلّ داناترين از و هستند
نه سAط�ميگشت گرد مولوي حÍÉت نه گذشته, در چرا ميزنند؟ حلقه
پاِي ايران, بزرگاِن Yهي امروز, امّا ابنسينا/// نه غّزا�, نه عطّار, نه حافظ,
ايشـان از Rواهد, خدا ا@گر هم, را اين بايد زدهاند؟ زانو سلطان اين Hِت

از آيا آوردهييد, خانه به كه خ�ي :Ëºميپُر باز كه ميRشيد پدر! ///Ëºبپر
است؟ رسيده دستتان به مطمئ�

ß
مس�

و آوردهاند; را خ� اين شاهي مُهر با قِزلباش پيك پنج Tّمد! آري ـ
است/// راه در اينك, هم شاه,

`

مردم /oميده ترجيح Yهجا به را اصفهان زيباست/// خوباست/// ـ
ندارند/// ما پدران از Ï¾خو خاطراِت ش�از,

اصفهان شيراز, سوي به اصفهان از حركت پيشاز جوان, عبّاِس شاه

٥٥
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طّراحان, شهرسازان, عظيم خيل از و داد قرار خويش آيندهي پايتخِت را
نـّجاران, آيـنه@كـاران, نّقاشان, گچكاران, خطّاطان, كاشيكاران, معماران,
نّقاشان از گروهي و وطن بزرِگ هنرمنداِن و فنّيكاران ديگر و مُعّرْق@كاران
و هشيارانه امّا شتابان كه خواست بودند شاه مهماِن كه ديگر سرزمينهاي
سراسر در كه كنند مُبّدل شهري به را اصفهان و شوند كار به دست ماهرانه
يادهاي شايد تا شد شيراز راهِي آنگاه, شاه, باشد/ بيهمانند مطلقًا جهان,
س�طين ستمگريهاي از را فارس خطّهي مردم ذهن در مانده باقي سياِه

كند/ كمرنگ قدري صفوْي

تا Ìºزم�فارس, نامداراِن و بزرگان bيع ميرسد/ راه از فردا شاه, ـ
بيست و گاو بيست گوسفند, دويست ميروند/ او استقباِل به فرسنگ, شش
شده مسلّم و ميآيد, سواره ـ پياده شاه, قرباæميكنند/ او پيشپاي ش�در

هستند/ او با دانشمندان و ُحgا, ,Fُعل از بزرگي گروه كه است
`

دارالحكومه در فردايرسيدنش, ميشود, شيراز وارد شاه, سرانجام,
مـحلّي, حكّـام سـرداران, از بسـياري و ميگسترانند سلطاني سوِر بساِط
ميخوانند/ فرا ضيافتشاهانه اين به را فارس اقليِم ثروتمنداِن و بزرگان
صـدِر محّمِد و است لميده مصطبه صدِر در جواْن بسيار شاِه حاليا
دو قصر, اصلِي تاZِر مَدخلهاي از يكي نزديِك جوان, بسيار شيرازِي قواِم
ُرخساره رنِگ و است, نشسته داده, كف از اختيار دامِن شده, جادو زانو,
ميلرزد; تنش ُر@كِن چهار و خويشميجوشد, دِل در و است, برافروخته
و مـيرفندرسكي عـامِلي, بهاءالدين شيخ اينكه بر است شده آ@گاه كه چرا

٥٦

شيخ آشنايان, از كسي و دارند, مجلْسحضور در استرابادي باقر ميرمحّمد
اين اسير او و را, مجلس ميِر دو آن و است, داده نشان او به را بهاءالدين
شـيخ حـركاِت و چـهره از چشـم دقـايقي, جـادو/ و است شده تَن سه
مـيرفندرسكي از چشم دقايقي نميبيند; او جز را هيچكس و برنميدارد
گاه, و است نشسته شيخ از كمي فاصلهي با صوفيانه و ساده كه برنميدارد
با دقايقي, و ميدارد; دريافت رسيد و ميدهد حواله او به محو لبخندي
در كـه مـينگرد را استرابـادي باقر ميرمحّمد پنهانْكارانه, فراوان, احتياِط
نه تنهاست/ تنهاي گويي كه است نشسته چنان او, تنِگ شاه, چِپ جانِب
بـاقر ميرمحّمد به فارس حكومِت وزراي از مردي ميشنود/ نه و ميبيند
oاقل دانشمنداِن از <@گروهي ميگويد: و ميآورد, فرود سر نزديكميشود,
از چند 
دقاي و كنند زيارت خاص Tف	 در را م�زا كه مشتاقند فارس,

شوند/> wرهمند ايشان ÍÉT
<انشاءا\!> ميدهد: پاسخ مير

دو مياِن از محتاط و نرم محّمدصدر, پدر وزير, شيرازِي قوام ابراهيم
نگاه, با ميرود/ عامِلي بهاءالّدين شيخ نزديِك و برميخيزد درباري بزرِگ
چـنين مـرد, بكشـد/ كنار قدري كه ميكند درخواست شيخ همسايهي از
شيخ ميگشايد/ جايي خود براي زحمت, به شيخ, كنار در ابراهيم, ميكند/
كه چرا نميشود; تعّجب گرفتار تنگ جايي در فرورفتن در وزير اصراِر از

پرسشهايي/ و دارد وجود پرسشي ميداند
بزرگوار! استاد سAم ـ

مردم و ش�از
ß
اها� به را Ê¾ خدماِت وصِف وزير! حÍÉت سAم ـ

/oشنيدهي بسيار فارس, oاقل

٥٧
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داشـته وصف اعتباِر kخدما كه rنيس چñي كم�ين, بندهي من ـ
خويش/ براي نه امّا ,Ï¿خواه و دارم نيازي باشد/

وزير! حÍÉت بفرماييد ـ
اسـتاد از كه دارد آن شوِق uèايت كه پرسشهاييست را پ«Ìم ـ

ميطلبد/ سوآل طرح و حضور اجازهي كند/ جواب درخواسِت
�ÇY در ايشـان آيـا /oآمـدهي �ÇY بـراي ما آقا! ندارد مانعي ـ

Vلْس@حاÍÈند؟
نزديك ـ نشسته آنجا كه است جوان آن آن/// شيخ! حÍÉت بله ـ

تاJر/ مدخِل
¾Ê؟ فرزند يا هستند Ê¾ نَوهي ايشان, ميگوييد؟ را جوان آن ـ

مـن بـه را @فـرزند ßíرخصِت@داشـ دير بسيار خداوند, بنده/ فرزنِد ـ
عطا@فرمود/

عزيز؟ وزير است ساله چند او ـ
شيخ! يا ساله, هفده ـ

و خواندن آيا باشد/ داشته بيش سال, دوازده كه ^يآيد ظاهرش به ـ
ميداند؟ Öíنوش

و خواندن فارس, خطّهي ناِم صاحْب Fِن معلّ ßÍÉT در استاد! بله ـ
فرا بوده, مقدور كه آنجا تا را, فقه و ادب و وحgت وحديث قرآن نوشíو

است/ @گرفته
و خوانده يا آموخته, و خوانده فرموديد, كه را اينها عجب! ـعجب///

گرOته؟ و رOته بازار, و كوچه در
بـا نـه شـيخ, حـÍÉت است ÇWلكت نـامدار

ß
ÏÈقـا با قضاوْت ـ

بندهي@حق�/

٥٨

فرا@گ�ِي برسانيد/ او به من از است حّق كه دارم پندي حال, هر به ـ
آهسته/ آهسته پله/// پله مراتب: سلسله قبوِل به است وابسته علم, درست
Ìºزم�خوردن با دويدن,

Ö
Ì
Ò
º به بنبَستميكند/ اNاِد يادگ�ي, در شتاِب

خوب Fِن معلّ �Y با را مشكAتش ميتواند æآسا به او, دارد/ خود با را
به و جهيدن Jبا بسيار نا@گهان كند/ حل ش�از مدرسههاي و خانهها مكتب
باشد/ داشته Yراه به را غمبار سقوطي بسا چه ,íOآو عاِم	 شيخ دامان
ياد براي چñي واقع, به ديگر, و كرد [ام كه را اينجا مرحله/ به مرحله
بـه هم شايد بيايد, قزوين به وزير, حÍÉت اجازهي با ^اند, با{ íگرف@
شد/ خواهد اعظم مُرشد پايتخِت ديگر ساِل چهار سه تا يقيناً كه اصفهان,
زاهد و دانشمند فقيِه و معت� استاد چند ÍÉT به را او من آSا, يا اينجا
شايستگي ايشان, bلگِي ا@گر راه, پاياِن در آنگاه, و فرستاد, راست�خواهم
به ارادت با ـ خواهoپرداخت او به صباحي نñچند ما كردند, گواهي را او

هستيد/ آن طالب كه آنچه هر به اح�ام با و وزير حÍÉت
قطعيْت به و خشونت و طنز مختصِر چاشنِي با را سخنان اين شيخ,
بـود نشسـته ديگرش جانِب در كه مُّ�يي جانِب به ُرخ بيمحابا و @گفت
و خـفيف وزير, ابراهيم شد/ مشغول گو و گفت ادامهي به او با و @گرداند

رفت/ فرزند جانِب به و برخاست آزرده
بـه و ديـد را وزيـر ابـراهـيِم ريـختگِي هــم در فــاصله, از شــاه,

كند/ صدا را او كه گفت محّمدعلي@بيكخزانهدار
ميطلبند/ حضور به را Ê¾ ا@كمْل مُرشِد وزير! حÍÉت ـ

بوسيد/ ادب زم� و رفت شاه جانب به oابراه
شدي؟ درهم نا@گهان, اينگونه, كه قوامالّدين, وزير حÍÉت شد چه ـ
شـيخ اسـتاد حـÍÉِت از rداشـ درخـواسـ� بشوم/ كه بود حق ـ

٥٩
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فرمودند/ َرد /Ë¾با داشته ^يبايست كه wاءالّدين,
را ما خوِد هيچ, كه را تو بديدارد/ جنِس ,ÏÈقا اين ///oميدان ها///, ـ
ميخواهـي ميرÇSاند/ ناPايش قضاوتهاي و قصار كلFِت با غالباً هم

بپذيرد؟ را درخواستت كه وادارZش و oكن مياSيگري
<خـ�>/ hبگـو كه pميطل رخصت امّا @كمل; اَ مُرشِد سپاسگزارم ـ

كمترين/ بندهي اين برخواسِت است مُرّجح حق, سخِن
بنش�تا ما نزديك �Yجا نباش! گرفته اينطور چن�ش�, در پس ـ
گفته, كه آزارندهيي حّق از و است, عزيز چقدر ما نزد خاطرت كه بداند شيخ

بكشد/ عذاب
انـتظاِر در كه را فرزندم كه بفرماييد اجازه امّا ;sميك امر اطاعِت ـ
اعـظم مُـرشِد بـا ÇÇYجواري ¾Ìِف بـه آنگـاه ,sك خ�دار خ�يست,

مفتخر@شوم/
نگفت/ چيزي ديگر شاه

عهدهي از كه داشت آرزو بود/ خجل رفت/ محّمد جانب به ابراهيم
فـرزند, نـزد و ميآمد بر ـ بود محّمد حّق در بزرگي لطف كه ـ كار اين
خود مادر به محّمد سحرگاهان, يا شبانگاه داشتكه آرزو ميشود/ سربلند
با@او@كند/// مكالمه به وادار را بزرگ شيخ بود توانسته چگونه پدر, كه بگويد

نبود/ گريه مرِد امّا شكستداشت گريهي پير, ابراهيِم
آنچه و نشست امّا داشت فرزند كنار در نشستن فرو شرِم پير, ابراهيِم
ـ گفت باز ا@كراه و كدورت به قدري آزرده, دل زمزمه, به بود, گذشته كه را

زحمت/ به سخت
رSيده دلچرك�و و اف«Ìده ميكsاينگونه ا¦اس <پدر! گفت: محّمد
كردي/ [ام ميكردي, من حّق در بايد كه را آنچه تو !sميك ا¦اس نباش!

٦٠

///Ëºميبو را مباركت پاي ديگر بار ُعمر/ [اِم براي تو مديوِن و تواَم Wنوِن
را نـاPايش پـيشداورِي اين پاسخ كه بدانيد يق� زود, بسيار روز, يك

پدر!> بدانيد يق� داد/ خواهم
اوست/ با حق كه دارم باور من امّا/// امّا/// ـ

را Ê¾ناَرواي باوِر پاسخاين كه يق�بدانيد خي	زود, روز, يك پس, ـ
داد/ خواهم هم

ـ ببيند شاه بيآنكه ـ شد خم شاه جهِت در دور, از برخاست, محّمد
رفت/// بيرون و

قدري گويي چنانكه ـ كشان زمين بر نو قباي دامِن ميرفت, محّمد
جاي بر چشان خجلْت زهِر كه گويي او, از دور ابراهيم, و است, خميده

بود/// مانده
`

چه و جامهيي چه و هيب� چه با مُردگان, قيامت, روز در استاد! ـ
ÍÉT در و ميشوند زنده Ø�س چه و ظاهري چه و روحي چه و جسمي
و ماّدي فقط حضوريست قيامت, در حضوِر آيا ميگ�ند؟ جاي خداوند

ج«æÊ؟ و æروحا يا æÊ»ج
مرد! ببينمت تا ب�ون تاريكي از بيا كيس�؟ تو ـ

`

ا@گر رسيد/ خانه به شيرازي قواِم ابراهيِم ـ گذشته نيمه از ـ شب ديرگاِه
امّا هنوز بود/ خستهاششيرين روِح كاِم بود, نيامده پيش تلخ مكالمهي آن
هـر به غير, از كه نبود مقامي در بود/ برخورد آن از خجل و خاطر @گرفته
فـرزند, و خانه حساِب باشد/ داشته تحّمل را بيُحرمتيهايي ُخرده مقام,

ديگريست/ حساِب هميشه

٦١
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ديده داشتو راه به همسرشچشم گذاشت/ درونخانه به پا ابراهيم,
موقعيتي چنان دلشورهي جهان, خوِب مادراِن جميِع هميشهي مثل در/ به
ُحgاي و او ميان دارد, Tّمد از كه كهنه كدورِت آن با ,oابراه <آيا داشت: را
را كودِكخ�هÌºي چنان بزرگ, حكDِن آن آيا شد؟ واسطهخواهد بزرگ,
Fُعل دشواِر پُرسشهاي پِس از مّدعا پُر Tّمِد آيا گرفت؟ خواهند بازي به
جواب ابراهيم كرد/ س�م زن, كُن///> رها كُن رها آه/// آيا/// آمد؟ برخواهد
زن, نشـد/ شود/ ظاهر محّمد ابراهيم, قفاي از تا كرد صبر كمي زن, داد/

نياورديد؟> خويش با را <Tّمد گفت: بيخيال و آهسته
است؟ نيامده هنوز Tّمد؟ ـ

باشد؟ آمده ميبايست نه/// ـ
را ÇVلس ضيافت, آغاِز در او پيش/// ساعتها پيش/// ساعتها ـ
من امّا من; دòواِه كه Yچنان نبود, او دòواِه آمد, پيش آنچه كرد/ ترك

نبود/ او بودم شاه ÍÉT در ماندن به موظّف
شد؟ مُكّدر سخت ـ

شيخwاءالدين از Tّمد, خواسِت به ِبنا سخ�/ به من امّا چندان; نه او, ـ
َو نپذيرفت, شيْخ كند, گو و گفت Tّمد با چنددقيقهيي كردم عاِم	خواهش
ميآموزد كه آنچه َو مانَد را سالگان دوازده Tّمد, كه گفت همنپذيرفت/ تلخ
اين/ از تلختر و ـ ميگريزد و ميريزد بازاْر و كوچه در ـ بياموزد ا@گر تازه ـ

برميدارد/ آسان اسْب را علم اهِل ـ
اوست/ با حق زننده, زخم زباِن آن عل�غِم چن�انگاشrكه امّا من ـ
Tّمد, َدرهم/ و رSيده شّدت به اّما ريا و èروي ـ رساندم Tّمد به را او پياِم
به خي	زود, روز, يك كه گفت خ¿Ëنيامد/ به و نرSيد هيچ من, خAِف بر
است/ نداشته را عجوJنهيي داورِي چن� حّق كه داد خواهد نشان شيخ

٦٢

ب�ون Vلْس از و برخاست و مهرباæكرد بسيار من با و ُجست را nد Tّمد,
ساعتها/// ساعتهاست/// آمد///

نñا@گر او خوِد و ^يآورد, Ìºاو بر هيچكسبAيي آقا! بoنباشيد در ـ
آورد/// Kواهد خود Ìº بر بAيي هيچ باشد, كرده شيخ تنبيِه به اراده

`

گـوهاي و گـفت و شـاهانه مـهماني از كـه آنگـاه بهاءالديـن, شيخ
آن در تا آمد باغ به و اجازهيخروجطلبيد برخاست, شد, هميشگيخسته
قدري و بزند قدم قدري شيراز, تابستاِن آغاز نيمهشبانهي ملكوتِي هواي
مسائِل حّل و ميآمد شمار به مّشاييان از تعبيري, به هم, هنوز او بينديشد/

ميداشت/ دوست بسيار زدن, قدم هنگام به را دشوار
دو در كه باغشد خيابانكهاي از يكي وارد خود, در و قدمزنان شيخ,
بودند صفكشيده شيراْز بلنِد Zبا و باريك سروهاي گروهانياز آن, سوي
ديـواري تـنيده, هـم بـه و ُپشت پُر شمشادهاي انبوه درختان, پاي در و

ساخته@بودند/
برخاست: نا@گهانصدا كه خويشميبُريد ِگردا@گِرِد نرمكاز نرْم شيخ,
َو جسمي چه َو جامهيي چه هيب�َو چه با مُردگان, قيامت, روز در <استاد!

ميگ�ند؟///> قرار خداوند پيشگاِه در ¾Êي	/// و شكل چه
مرد! اي ببينمت تا ب�ون تاريكي از بيا كيس�؟ تو ـ

كشيد/ ماه كمرنِگ و كج نوِر زيِر به را خود شمشادها, كناِر از محّمد,
و كردم خراب را ميÏ¿Rكهخلوتت شيخ! ِاي ¾Êدلنش�باد بر شْب ـ
عـيناً ـ æجها اين خا@كي

ß
Ë»ج آيا آوردمت/ آب سطح به دريا اعFِق از

مياِن مش�ْك خالِص جاِن يا برميخñد ـ ميشود سپرده بهخا@ْك كه آنگونه
كودِك ميخñد, پ�بر پ�, آيا جهاæ؟ آن رواæمطلقاً يا جهان, آن و اين
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كـامل مـعصوماِن مگر ش�خواره كودكاِن ش�خواره؟ كودِك ش�خواره,
آنكـه حال ـ برخñند؟ ñن معصوْم كودكاِن كه هست نيازي چه نيستند؟

َو/// است آ@گاه ايشان معصوميِت بر متعال, قادِر خداونِد
رسيدگيات و پختگي خ�از صدايت ُكن! ص� پ«Ìجان, ص�كُن ـ
ميك�؟ ك«Ïعنوان چه جانب از را تنيده هم در پرسشهاي اين ^يدهد/

وزير/ ش�ازِي ابراهoقوامالّدين فرزنِد صدرا, Tّمِد جانِب از ـ
با تو عجب/// امشبميخواست/// پدرت Yاæكه تو تو/// عجب/// ـ
از را بازْيافزارها مگر مسائ	بيندي¿Ï؟ Yچو به بايد چرا سال, و سّن اين
مـغز كـه فرستادهاند فAسفهات و Fُعل ßÍÉT به tديد, به يا گرفتهاند, تو

uادهيي؟ دشواري پرسشهاي چن� ُپتِك زير را @كوچكت
آنكه اميد به ـ ميرويد حاشيه از كه انگار امّا شيخ; ميÏ¿Rاي مرا ـ
كه Yانقدر خطر, كه ميدانيد آنكهخوب حال ]انيد; كنار بر tاbي هر از
جـواِب بـاشد/ شـايد ñنـ افتاده ساحِل در توفاæست, درياي قلِب در
مُريِد اين بازْيافزارهاي باِب در كه است آن از ِبه بدهيد, مرا پُرسشهاي
و است آدمـيان رفتار بر ناظر خداوند, بفرماييد/ سوآل خويش @كوچِك
ُدعاي و نياز و راز و است ذ@كر هنگاِم كه مقّدس نيمهشِب اين در كه ميبيند
ßíشكس و است مشغول شوْخطبعْي به ما بزرِگ شيِخ چگونه نيمهشبانه,

دِل@كودكان///
راسـ�, بـه آيا پرسشها, اين بر پاسخي ßíياف عجب///! عجب/// ـ

فرزندم؟ ـ كرد خواهد حل را تو مُشكAِت از مُشك	
مـيخواهـم ليكن گشود; Kواهد را ِگِرهي هيچ ذاته, حّد | خ�/ ـ
اين امّا ,sك حل را kAمُشك از بسياري و بپردازم ديگر نكاِت به و بگذرم
قَد hرو پيش در ست� ديواِر يك مانند و است بسته را عبورم راه مسائل,

٦٤

ستانده من از را مُشكAت و مسائل از بسياري ßíم به ورود حّق و كرده َعلَم
/�Y شوم/ َرد ميخواهم فقط است/

و تبارك خداونِد بگذر! و بستان را جوابت فرزندم! خوب بسيار ـ
خداوند و داشت, خواهد برپا را انسانها مصلحتبداند كه هرگونه به ,

×
تعا�

[ام/ ^يكند/ اشتباه خويش, كاِر در
عاِم	 wاءالدين شيخ از كه نيست ÍÈور را, چن�پاسخي اين نَع/// ـ
پاسخي چن� است قادر Ï»ك هر اس�ابادي/// باقر ÇTّمد م� يا ,hبشنو
پاسخ نñنظ�اين بارها كه من, Kواندهي اصوْل و حgت پدِر Øح� ـ بدهد
چون ُعلFيي و ُحgا شيخwاءالدينميداندكه من استاد است/ داده من به را
و پيام�ان كAم َو خدا كAِم ُحكِم به اين, از بيش و قرائن, ُحكِم به ايشان,
و كشف و مقبول, منطِق و يافته, پرورش

ß
oسل عقل ُحكِم به و اطهار, _هي اَ

بسيار دانست, خواهد و ميداند مصلحت خداونْد آنچه بر ا¾Ìاق, و ¾Îود
گفتهاند: چنانكه كردهاند; بيان ¼Íاحتاً را مصلحت اين يا و يافتهاند, آ@گاهي
¾Ìِف كـار, ميروند; wشت به راستگويان دارد; نيكو پاداِش خ�, @كاِر
و اصول و احكام اينگونه از بسياري و خداوند, عزيِز كارگر, و است انسان
كه ـ عاِم	 wاءالّدين شيخ چون حكيمي نبايد چرا حال, اين در مسائل///
عقل و احاديث و قرائن و قياسات براساِس ـ دارد نظر او به اسAم جهاِن
تَْن به ما ,ñرستاخ روز در كه بگويد آæÊºبتواند كتاب به اتّكاي با سلoو
آنگونهظاهرميشوhكه آيا و دو, هر رواْن تنو به يا فقطـ ظاهرميشوhـ
و پاره پاره رزم, ميدان ¾Îيِد ا@گر |اXثل, آخرين¡ظهيحياتبودهيoـ در

خويش؟ حاJِت �wين در كه آنگونه يا ـ ُجدا تَْن از Ì
Ò
º

امّـا وقـار بـا و نافذ آنگاه, و مّدتها; ـ ماند خاموش و شنيد شيخ,
خسـتگْي و مـيكند, خستهمان ايستادن, جوان! oبزن <قدم گفت: رفيقانه
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,oكن گو و گفت و oبينديش و hبرو راه ميآورد/ آدمي مغز به ب�اْه افكاِر
</oبرس جايي به شايد

ملموس/ واقعيِت عيِن خالصبه روياهاي از حركتي
صدرا محّمِد زندگِي لحظههاي وشيرينترين نابترين از يكي واقعه,
يـا بيداري, در يافته وقوْع خوابهاي خوشترين از يكي ميساخت; را

را/ خواب در هنوز
نميبُرد/ ياد از مرگ, َدِم تا محّمد, كه بود لحظههايي آن از يكي اين,

بداند/// ا@گر پدر, ـ
و بود شيخ از كوتاهتر چه گر ـ افتاد راه به شيْخ شانهي به شانه محّمد,
مـعنا, در امّـا شيخ; شانههاي از پايينتر قدري خود, به خود شانههايش,
در مختصري شيخ, شا@گرداِن چون نه ميرفت, بهاءالّدين شيخ دوشادوِش
نزديِك را ستارهيي و ديد را رنگ پريده نيمدايرهي ماِه آسمان, در و قفا;
نتوانسته مهتاب و ماه, نزديِك حال, هر به امّا ماه از كمرنگتر بسيار ـ آن

كند/ ناپيدا و محو خويش, پرتِو در را ُمقاوم ستارهي آن بود
در آSا, ما, عكِس ميRشيد! <شيخ! بگويد: كه يافت ُجرأت محّمد

ميفرماييد؟> مAحظه است/ افتاده آÊºْن
ميگوييTّمِد@صدرا؟> هم شعر ,Ê¾>@:گفت و زد لبخند كرد, نگاه شيخ,
به پيوسته امّا hبگو ندارم دوست هم متوسط و بَد خ�; خوب, شعِر ـ

ميآيد/ sذه
در نكـ�, غـلبه خويش

ß Ø
تك� بر ا@گر جوان! هس� طلب كFْل Ê¾ ـ

زيست/ خواهي دردبار مهلكهيي
و دارد; فراوان فرِق كFلطل�, با مقامطل�, كه ميانگارم كم�يْن مِن ـ
هرگز من كFلطلبان/ نه ميگ�د, را گريبانشان Øتك� كه طلبانند مقاْم اين

٦٦

زانو دو افتخاِر با¾Ëو درباري مAُّياِن و دانشمندان از يكي كه نكردهام آرزو
زير را ذهن مسائ	كه حّل من, براي قسمrشود/ شاهان جواِر نشسíدر
مُهّم ميگذارند تعليق و شك حالِت در را آدميان و ميكنند ُخرد خود فشاِر
ناخواسته, و پيوسته و كردن Iّمل را شاهان شاهانه شوخطبعيهاي استنه
لطافت از عاري Ëهايي

Ø
تب« با و بندهوار سAط�, بندهنوازانهي Ëهاي

Ø
تب« به

دادن/ پاسخ معنا و
از <يكـي مـيفرمايد: ع	 ما موJي جوان! داري گزندهيي زباِن ـ

است/> خوش روِي و نرم زباِن ,æFمسل ¾Ìوِط
را هـنگاْم به

ß
Ë¿خ> كه است فرموده Ï»ك چه پس حال؟ Yه در ـ

ميدارم>؟ دوست
دارد/ شك جاي است/ روايت ـ

خويش از را شك æزما oبتوان آنكه براي فقط hميپذير را شك ـ
من^يداlكه و مناست, گزندهي زباِن آزردهي روز و شب هم پدرم /oبران
نرمتر قدري زباlرا, و خوhرا, كه باب اين در من Jبههاي به خداوند, چرا

^يدهد/// پاسخي هيچ كند, اين از
نيمهشبانه/ بيصداي صداي باز,

عشـرِت بسـاِط برچيدِن سرگرِم كه دارالحكومه خدمتگزاراِن دور, از
برسانند/ معنا به تا مخدوشميكردند را سكوت بودند, شاهانه

در دشوار پُرسِش چنان به íگف درست پاسخ جوان! خوب بسيار ـ
ميتواند باشoكه داشته باور كه پاسخي دادِن Jاقْل يا و قيامت, و معاد باب
اين كه ميپذيرم تفس�/ و Iليل و تفكّر و ميخواهد زمان باشد, درست
با مغاير كه گونهيي به خويش, تواِن حّد در نزديك, آيندهي در را, Ê¾ سوآل
پرسش آيا /rبفرس برايتان را پاسخ و بدهم پاسخ نباشد, اصول و @كتاب
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داريد؟ هم ديگري
ُجز چñي وجودم Ìºاپاي Ê¾èر/// شيخ! اي دارم بسيار سوآل, ـ
دادم بـه Ê¾ چون æبزرگا ا@گر كه rهس درماندهيي ÇTتاِج نيست/ سوآل
مُبّدل موجودي به و كشيد خواهد جنون به آشفتگي از كارم Yه نرسند,
æبزرگا كوتاهِي Tصوِل بَْل است خداوند

ß
oمستق خواسِت نه كه شد خواهم

ديـن و حـgت طـريق در @واماندگاْن
ß
دستگ� ميتوانند كه ¾Êست چون

نيستند/ باشند@و
مكن! مردودمان ندانسته ///oهست جوان, oهست ـ

مـرا داديـد, پـدرم به امشب كه پاسخي شيخ! اي ميخواهم عذر ـ
را Ê¾ با ديدار خواِب شب, هزار من Jَّوِا چن�قضاوçكشاند; به ناخواسته
شا@گردي افتخار به مرا كه خواستهام خدا از ^از, پايان در بار هزار و ديدهام,

برساند/// فندرسكي م� و اس�ابادي باقر م�Tّمد ,Ê¾
ُعذر ايشان شخص از خود ,rگف پدرتان به امشب كه æسخنا از ـ
طلبگِي به كه مطم�باشيد هما@كنون از ,Ê¾ كار باِب در و خواست, خواهم
شدهييد/ پذيرفته ,oميكن تدريس آن در م�فندرسكي و من كه مدرسهيي
Ê¾ به او جانِب از oبتوان تا نيست قزوين در امّا, اس�ابادي, م�Tّمدباقر
او شاْه و است, مشغول دين و حgت آموزِش به اصفهان در او, قو�بدهم/

آورده/// اينجا به و است برداشته راْه
ß
Ìº را

`

مينشست/ فرو خسته و كُند بُنيه, كْم ماِه
نميداشت/ بَر در, صداي گوشاز و سفر در ماِه از چشم ابراهيم,

است/ ^انده صبْح ^از به چñي ^يبََرد/// iخوا بانو, ^يبََرد iخوا ـ
كَْمسال Tّمد, ]اند/ خانه از خارج ساعت, اين تا كه نداشته سابقه Tّمد,
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آنكه براي است كمسال و ¾Îر, باغهاي كوچه در íرف گَزمه براي است
است ساعت شش از بيش Tّمد, بانو! كند/// دوس�بيتوته م�ِل در را شب

/Ëºميتر èدليل بانو, Ëºميتر مفقود/ و است غايب @كه
آنوقت آقـا! بـفرستيد دور سـفري بـه را او مــيخواســتيد Ê¾ ـ

چه@ميكرديد؟
درد دلشوره شّدِت از pقل حال, امّا ميكردم; چه lيدا^ آنوقت, ـ

ميسوزد/ و است @گرفته
و جست به oميتوان كجا در شب, وقِت اين آقا؟ كرد ميشود چه ـ

برخhñ؟ او جوي
آمد/ بيرون رختخواب از يكباره ابراهيم,

آغاز آSا از ميگردم/ باز دارا¡كومه به ^يشود/// اينطور ^يشود, ـ
ايشان از كارند/ مشغوِل ُخّداْم و خدمتگزاران يقيناً, هنوز, آSا, در /sميك

تو/// ///iمييا راه و ,sميك سوآل
^يزند/// شور هم nد ;Ëºيتر^ آقا! نباشيد من نگراِن ـ

`

وجود بر مُقّدم قطعاً, ماهيت, كه داشت باور چن� بايد چرا پس /// ـ
است؟ داشته وجود تقّدمي Yچو ñن خلقت ابتداي از و است

درحقيقت, َمرد! داري چنته در آساæهم بسيار سوآلهاي ـعجب///
پـيشينياِن نكردهام/ فراوان تَفَّحِص و Iقيق زمينه, اين در شخصه, به من
از ديگـر بسياري و ابنسينا و èفارا تا گرفته æيونا ارسطوي از مُتفكّر,
به دانستهاند وجود بر مُقّدم ـ تعري� به ـ را ماهيت علم, و حgت بزرگاِن
زيادي حّد تا البتّه و Uتلفپرداختهاند, طُُرِق به نظر, اين اثباِت به و تعري�,
را بالعكس وجود بر ماهيت تقّدِم Mث من كه است اين شدهاند/ موفّق هم
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اين از مسائ	نوتر به lبتوا تا كردهام قناعت موقّْت تبعيِت به و كردهام رها
پهنهيèانxاي وارِد خواسrكه ,æزما اين, از پيش گذشته, اين از بپردازم/
رشتهي به باب اين در كننده روشن رسالهيي و بشوم ماهيت> و <وجود
تعري� شايد تا rپرداخ <وجود> مسألهي به كه بود اين آورم/ در ÇIرير
سه و هفتاد و يكصد تا بياورم/ دست به آن از مانع و جامع و دقيق و درست
bلگِي و ,çاعتبارا و بود استواريهايي البتّه را آنان bلگِي يافrكه تعريْف
وجـود از ديگـري تـعاريِف بـه بـاز, خـاص, تقسoبنديهاي در آنان,
معنايي به تفكّر, طريِق از تا كه rگف خود به ديدم چن� چون ميرسيدند/

بردارم/// مسأله اين از دست نرسيدهام, <وجود> از مقبول و َحْدپذير
`

ميراند; دارالحكومه جانب به اسب, بر وزير, شيرازي قوامِي ابراهيم
پَر دلش نداشت/ را شتاب به تاختْن تْك دو تواِن ديگر كه بود مّدتها امّا
خـود سـواِر در را پـريدن براي بالي و پَر اسبش, امّا تاختن; براي ميزد

نميكرد/ احساس

`

هرگز ما كه بدانند بايد شيخ حÍÉت نشود, باز ا@گر ُعقدهها اين ـ///
و ,oيـاب دست اسAمي حgِت در انديشگي çوحد به بود oواهK قادر
ماند, با{خواهد افكنانه تفرقه جنگي ما ُعرفاي و فُقها, ُحgا, ميان Yيشه
گو ناحق اياِن Ô̂ زاهد هم حال Yه در است, داده نشان روزگار كه آنگونه و
امكـاِن هـر بـه تـوّسل با كه چرا شد; خواهند غالب حق اهِل ُعلFي بر
Ïºكُر بر و نشاند كُرÏºخواهند بر را خويش حرف خAف, و }Aغ�اخ

٧٠

داشت/// خواهند نگه
مصائب بزرگترين از يكي |الواقع, جوان! مAُّي است درست بله/// ـ
طُر{ از را خود كه كساæست ريا@كارانهي و زورمندانه حضور ِعلم, امروِز
خود اشغاِل به هم را وسيع بسيار جايي و كردهاند Iميل علْم به غ�علمي
دJئ	 به نه ماندهيoـ شاه نزديك ما كه مAُّيجوان اي بِدان و درآوردهاند;

بل/// ميپنداري, تو @كه
`

مـدخِل در را اسب آمـد, فـرود اسب از كـمتوان و كُـند ابـراهـيم,
را پرس@و@@جو و برود قصر داخِل به تا افتاد راه به و داشت نگه دارالحكومه
را متحركي سايههاي خود, بيصداي عبوِر ليكنضمن كند; شروع آنجا از
از خيابانكي در سرو, درختان Zي به Z در را مرد دو گويي قدمزدِن ديد;
كـه است مـحتمل مرد, دو اين كه كرد حس نا@گهان و باغ, خيابانكهاي

دلشلرزيد/ و باشند, محّمدصدر و شيخبهاءالدين
ات ÛYتَـَو گـرفتار ///sمـيك مصّوْر آرزو ميبافم, خيال نه/// نه/// ـ
در زدæاينگونه قدم به ^يسپُرد تن هرگز ,rشناخ من كه شيخ آن شدهام/

من/// ُخردساِل فرزند @كناِر
ـ شـمشادها پشِت ـ بـاغچه دروِن از مُـحتاط, و خـاموش ابراهيم,

نزديكتر/// و نزديكشد
ع�واقعيت اين, نه/// نه/// ميشود؟ مگر ميبيs؟ همخواب يع�باز ـ
كه شايد ///Ëºنشنا را Tّمدم من كه نيست Wكن فاصلهيي چن� از است/

باشد/// رسانده اثبات به را íخويش پ«Ìم,
و بشنود را پسرش صداي كه بود شده نزديك آنقدر ديگر ابراهيم,
يـاِر دو همچون مهرمندانه چگونه مرد, دو آن كه كند احساس و بشناسد
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بود طلبيده اورا دريا ابدي تبعيد مرديدر

برميدارند/// قدم هم كنار در قديمي
افسردهي قلِب براي صادق, جارِي مِهِر آن كاذب, صبِح آن قلِب در

داشت/ صدخورشيد گرمِي ابراهيم,
عبور در خويش, دروِن در را شادي آنگونه كه بود مّدتها ابراهيم,
<@كاش بود: خويشاحساسنكرده مغز قلبو موْيرگهاي باريكترين از
كsـ درس�منتقل به را چطورميتواlاين¡ظهها بود! بانويمناينجا @كه

من؟>/ خداي
كـه مـيرود خـطا به ,æثا مُعلِّم كه گفت ميتوان Jاقل شيخ! اي ـ
بهوحدت ذاِتخدا در فقط دو اين و ُجداست, وجود از <ماهيت ميفرمايد:
آنگاه است, آمده پديد ماهيْت ابتدا ÍÈورتاً, كه ميگ�د نتيجه و ميرسند>
رسيد؟ چن�نتيجهيي به مُقّدمهيي چنان از است Wكن چگونه آِخر وجود/
به است èنياز است, مطلق وجوِد كه آSا از كه, oميدان ما حق, وجود
جـريان حْق ذاِت مطلق

ß
هس� كه آSا از و ماهي�; نوْع هر به و ماهيت

وجـود ابتدا Jِجرم, پس, موجود>
ß
nعا> يا تابع> <هس�هاي در مييابد

وجود, آنگاه, حدوث, از èنياز و است hقد�يع مييابد, حضور كه است
صـاحِب موجود, يع� ميكند, ماهيت خلِق يع� ميبيند, ماهيت تدارِك

ميشود/// ماهيت
æچن�سخنا�ميك ُجرأت توچگونه مAُّيجوان! اُ\@ا@ك�اُ\@ا@ك�! ـ
در موقعي� و مقام هيچ هنوز كه æزما ـ æبرا زبان بر ¼Íاحت, اين با را,
هـم را صـعب راِه ايـن مُـقّدماِت و نـياوردهيي دست بـه حgْت و علم
در و خاموشند زده لب بر مُهر ديانت, علِم بزرگاِن باب, اين در نپيمودهيي؟
به Tèابا چگونه تو قطعيست/ آن در غرِق كه چن�دريايي به ورود بoاز
^يدهي؟ راه دل به آن عواقِب خو|از و ميَجهي èانxا گرداِب اين دروِن

٧٢

بسـيار َو íدانس
ß Ø
تك� اينكه از ب�س كه hبگو تو به بايد ديگر بار !Aُّم

ب�س! بنشاند; سياه خا@ِك به را تو Öíدانس زود َو íدانس
شباب, عُنفوان در من, نكشان! Ëºهرا به و مدوز را lدها شيخ! اي ـ
بر خا@ك اين روي از هرگز و ,hميگو سخن Ê¾ با سياه, خا@ِك بر نشسته

بزند/ sزمي به باز, Øتك� تا خاست Kواهم
آموختهيي؟ استاْد كدام از را جواèها ÍÈحا اين تو !Aُّم ـ

Rْش دو از خويش; ßíخويش با پيوسته گوي و گفت از مدام; تفكِّر از ـ
دادن قرار ديگر Rش برابِر در خ�هÌºانه را يكRش پيوسته و خود @كردِن

///íداش وا مقابله به و
خويش, با گوي و گفت و mدا تفكِّر !Aُّم ميكند yدمت مُ كار, اين ـ

ميكشد/ ثابت جنون به را @كارت
است اين من پاسخ و است; من نگراِن دا_اً امّا خوب پدِر سخِن اين, ـ
به تَن و oايستادهي فنا Mِر لِب بر و است, كشيده جنون به Yه, كارم, @كه
و ميانعقل مرِز كه ميداند ك«Ïچه شيخ! اي ///oسپردهي دروْن با مكاXهيي
موجود,

ß
nعا

ß
ÌºاÌº در را مجانين> <ُعق4ي حضوِر ,Ê¾ و كجاست؟ جنون

هـزار صـد قدر به ايشان bلهي يك گاه, كه ميفرماييد, توجيه چگونه
ميارزد؟ عقل و فضل اهل bلهي

كه حركتي با كشيد/ عميق و بلند َنَفسي ايستاد/ عامِلي بهاءالدين شيخ
زد/ روْح رفاِه به لبخندي كرد/ دور خود از را چيزي كه انگار بود, او خاّص
sببي> گفت: سحري نشاطي با و نهاد صدرا محّمد شانهي بر رفاقت دسِت
زود هنوز يا آموختهاند تو به را خواندن ^از داري, كه اّدعا Yه اين با !Aُّم

خنديد/ دل تَِه از جمله, اين پِي از و بياموزند؟> كه است بوده
wاءالديْن چون استادي ßÍÉT در بامداد تا را ش� كه طف	 شيخ! يا ـ
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ديداِر اين از قبل را, چñها چه كه يادش^يمانَد به ديگر باشد, كرده تَلَّمذ
از Tو, شك	 به �Yقدر, نياموخته/ را چñها چه و است آموخته مقّدْس
بـا را شبانه دعاي و ^از خواندن كه ميآيد خاطرم به گذشته, روزگاراِن

/rميداش دوست بسيار èصدا, را, شبانه ßíگريس و بلند, كمي صداي
به بگ�hو بروhوضو مAُّيجوان, ,oبيفت گريه به آنكه پسپيشاز ـ
خـواهـد پيش در نيكوتر طلوعي و نيكو, صبحيست اين, /oبايست ^از
مُبارِك تيِغ گردنتزيِر و ,æمت]اAس و زنده و Rواهد, خداوند ا@گر داشت/
و كرد خواهي رو و زير را ما عرفان و حgت روز, يك تو, نرود, شاهانه
از دمادم, امّا, رساند; اوجاقتدارخواهي به را امام دوازده پ�وياز به اعتقاد
به فخِر و بگذر, <من> انديشهي از و شو, دور íخويش از و ,ñبپره @ِك�

شود/ آسانتر و آسان تو بر رسيدن تا نفروش, دانْش
شيُخنا! طاعتاً, و dعاً ـ

`

و ـ تلخي به ـ كند س�م برود, داشتكه آن دلشهواي چقدر ابراهيم,
با نه هم آن ـ راندي خويش از را مردي چگونه ميبي�كه شيخ! <اي بگويد:
و كوچه در را ِعلمش كه طف	ست Yان تو>, اين<مAُّي حكo؟ يك نزا@كِت
ريزندهي چن� با كه نيست دشوار تو براي آيا ميگريزد/ و ميريزد بازار
كه سختنيست آيا بايس�؟ ^از به ك�و Mث Rنديو و @گريزندهييبگويي
در خورشيد يك طلوع از و بگذاري او شانهي بر دست رفيقانه, اينگونه
شأِن در را انـتقامجويي اينگونه امّا بگويي؟> سخن اسAمي حgِت آÊºِن
حسـاِب تـصفيه چـنين بـه را مـاندن و بـودن رنجيده و نميديد خويش
هـم خـجلتر و است خـجل يـقيناً <خودش, ميداد: ترجيح @كودكانهيي

خواهد@شد>///

٧٤

`

ايسـتاده نـماز بـه عامِلي شيخ قفاي در شيرازي, صدراي محّمد مُّ�
باغ/// همين در ديگر, نقطهيي در وزير, شيرازِي قوام ابراهيم و است,

`

ميپيچيد/ صبح َدِم كوچههاي در ابراهيم اسِب كُنِد تاختِن صداي
نبود/// رساندني البتّه كه برساند خانه به را خبري تا ميرفت ابراهيم
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پدر! است, طلبيده مرا دريا,

ميبندي/ بار كه شنيدم ـ
Ê¾ از البتّه و ميروم, قزوين به wاءالّدين شيخ شا@گردِي به پدر! بله ـ

افتاد/ خواهم راه به و خواست خواهم ُرخصت
كـولهباري خواستهيي, بارهيي ُرخصت؟ كدام Tّمد, ُرخصت كدام ـ
دادهيي, پس باز را امان� كُتُِب برداشتهيي, سكّهيي چند و روانداز بستهيي,
ترِك من èُرخصِت كه ميگويي حال و Fنترفتهيي, مُعلّ خانهي به وداع به
به خطّي چند و بروي من از خ� è ميخواس� تو ^يكردي؟ ديار و يار
مـن, بگـذاري/ بـا{ مـن براي گريْز خانه از نوجواناِن خداحافظِي

ß
Ëºر

ميفهمم/ خوب Tّمد, ميفهمم
مـيآَوَرد, بار به فهم اين كه نتاNي به پدر, ندارم شك Ê¾ فهِم به ـ
و ¾Êگفتهام به تا@كنون بار دو درستنيست/ اَبدا ميفرماييد, آنچه مشكوكم/
íخويش با ش�ازي, قواِم صدرالّدين Tّمد من, كه hميگو بار آخرين براي
و hنگو دروغ ُمسَتمسك, و علّت هيچ به مرگ, َدِم تا هرگز, كه بستهام پDن
خويش در را قدرت اين ش�ازي, قواِم صدرالّدين Tّمد من, و ;sنك خAف

٧٧
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بر Ìºم از aايت و رaت سايهي خداوند, ا@گر ـ نگهدارم پDن كه sميبي
اشِك قطرههاي ميبوسيدم, را مباركت دسِت ميطلبيدم, اجازه من, ندارد/
بسياري مثل كرد/ نñخواهم چن�ها و ,rOمير پايت بر سپاËºرا و Tبّت

شكس�/// شكس�پدر/// را nد و كردي ُحكم شتابزده اوقات, از
قْدر/// پ«Ìِك هاه! اوقات>/ از بسياري <مثل ـ

كـارگيري بـه و خشم تهاجِم بر اوقات, از بسياري مثل باز, ابراهيم,
غـالبًا و ـ بـود پيچيده قلبش در كه را دردي كرد/ غلبه نادلپسند واژههاي
و آهسته آنگاه و واپسراند, به بلند, سكوتي و عميق, َنَفسي با ـ ميپيچيد
تو كه ـ ميخواهد مّدتهاست و ـ ميخواهد nد البتّه من <Tّمد! گفت: نرم
مُـرشدان و مُربيّان ُزبدهترين آSا, در كه بروي جايي به علم كسب براي
شيِخ و تو ميان ñشوقانگ مبارِك ديداِر اين كه ا@كنون و باشند; @گردآمده
آرزو ايـن تـا است آمـده پيش Í½منح فرص� البتّه افتاده, اتّفاق بزرگ
///æميدا تو ,kمو ركاِب َدر پا َو ///æميدا تو پ�م, من امّا/// شود; برآورده
ق ÔT انصافاً, تو, است/ من چون ñن مادرت َو ندارم, تكيه@گاهي تو ُجز و
براي و كُ� رها را ياريات نيازمنِد خانوادهي چن�روزگاري, در نيس�كه
بسيار جايي به عجوJنه بسيار, فرصِت و كم سّن اين با بيش�, دانِش @كسِب
به را ما و æبرا مُستحب جانِب به واجب از نيس� ق ÔT تو بروي/ ما از دور

بسپاري/// خدا امان
را rشـفق و ^يآوردي درد به را nد اينگونه كاش پدر! افسوس, ـ
است, اسAم جهاِن ُعلFي اعاظم از يكي كه wاءالّدين, شيخ بر^يانگيخ�/
ك�, ت

Ø
Y ا@گر تو صدرا! Tّمد Aُّم اي گفت: من, با جدل و دقاي
Mث پِي از

كرد/ خواهي ديگرگون را جهان
دل خـون ,lمـيما بسـ�/ r

Ø
Y بر راه تو امّا پدر; كردم ت,

Ø
Y من,
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خاطر به و بدان را مسأله اين امّا پايانعُمر/// تا ميكsـ تو بندگِي ميخورم,
دور بـه مـيخواهـي كه ميگف� ديروز, �Y تا كه را عصايي تو بسپار!
كه ميخواهي شود, اژدهايي مبادا آنكه ترِس از حال كُ�, پرتابش دستها
زماæكه تyا عصا, اين بداæكه آنكه è ـ نگهداري دستهايت در Tكم

ميرود/ شدنش اژدها oب باشد, بازدارنده دستهاي
ß
اس�

خود ديدگاِن روي واپس�, َدِم تا را, خود اولياء كه است حّق فرزندان,
بدان اين امّا نباشد; ايشان رضاي جهِت در ُجز ميكنند آنچه و دارند نگه
هيچ ßíبرداش حّقِ و است, خود اولياء كامِل وقِف فرزندي, هر كه نيست معنا
هد|معت�كشته راِه در كه را آنكس خداوند, خويشندارد/ براي را Îºمي
[ام خود, اولياء نگهدارِي راِه در كه را آنكس امّا ميداند; ¾Îيد ميشود,
خلف فرزندي كه بايد من, ^ينامد/ ¾Îيد ميكند, تباه را خويش زندگِي
امّا اهد; ÔV و مؤمن حق, جوي و جست در خداترس, مطيع, مهربان, :Ë¾با
ملّت و ايران اُمِّت سوِد به شدن, اين َو بشوم lميتوا كه را آنچه هر نبايد
مـن فروبگذارم/ خويش اولياِء موقِّت خوشنودِي خاطِر به است, مسلFن
و مردم, به نسبت خدا, به نسبت بلكه ,rنيس متعّهد مادرم ¾Êو نسبتبه فقط
كـه مقدار آن از بيش Øح� ـ متعّهدم ñن جهانساز متعا� علِم به نسبت

/rهس خود اولياِء به خدمت وظيفهمنِد
كنندهي رقيق داروي با كه اصول, و علم و منطق حربهي با نه Ê¾ پدر!
ايـن, و كنيد, ش�از بنِد بندِي مرا تا آمدهييد معركه به عاطفه و احساس
اين كه نگويند بعدها تا ميسپارم ناحق اين به تن من, و نيست, حق ابدا@@ابدا
پـايهي بـر خـويش ديـانِت و حـgت و عـلم Yه ش�ازي, مAُّصدراي

بود/// uاده خود اولياِء ناخشنودِي
مشغول آن به كه را كاري خويش, عمر در بار نخستين براي محّمد,
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پدر! است, طلبيده مرا دريا, ابدي تبعيد مرديدر

دردمند و برافروخته كرد, رها ـ زندگي وسائل ماندهي ته گردآورِي ـ بود:
رفت/ بيرون خانه از و كرد, پا به پاپوش دوشانداخت, بر قبا

گرديد/ خود همسر سوي به حيرت, در شايد وامانده, ابراهيم,
نكند؟ ترك را ما rخواس او از كه كردم بَد ـ

گفتيد او به پيش, روِز �Yچند ,Ê¾ امّا كردي; لطف آقا; نكردي بد ـ
ش�از, در كه آنچه هر

Ø
Ì¾ از تا ميفرستيد دور سفري به را او زودي به @كه

خود, ,Ê¾ پيش, شِب چهار و يابد, Ï¼Aخ دادهاند خوردش به خاْم خاْم
كه كنيد كاري و شيخبزرگبگذاريد دسِت در را دستاو تا پيشuاديد پاْي
انديشههايTّمد درِك از امروز تا من شود/ پايتخت راهِي بتواند Tّمد شايد

است/// مانده Í¼قا Ê¾ سخنان فهم از عقلم حال, بودم, عاجز
`

درِد و داد به تا بود نشسته وزارْت مسنِد بر باز, شيرازي, قواِم ابراهيم
حّق در كه بيدادي به و ميكشيد درد خوْد ليكن, فارسبرسد; ِخطّهي مردِم
به عادZنه امّا تنها گرچه كه ميكوشيد ابراهيم ميانديشيد/ بود كرده فرزند
ميكرد/ ندامت احساِس بود كرده آنچه از دليل همين به و برود, قاضي

جايگاه برابِر از گذر ضمن كه بود استاجلو قرهخان اين حال, اين در
ديد/ رنجور و درهم را ابراهيم باز, و آمد, صبحگاهي س�م به ابراهيم

مگر ـ نيست مشكل هيچ مشك	كه آن نشد حل آيا !oابراه يا سAم ـ
بسازي؟ مشكل آن از Rواهي تو آنكه

و بودي, بازداشته آن از مرا كه كردم را كاري قرهخان! بنش� بيا ـ
به حال, بودي/ رانده آن اSاِم جانِب به مرا ¼Íاحت, به كه نكردم را @كاري

ميفشارد/ را pقل خطا, درِد و واماندهام, راس�,
æمردما بر جهان, َمرد! دشواْر@گرايي, <عجب گفت: نشستو قرهخان

٨٠

پيوسته تو ^يكند/ خويشرهايشان به َدمي و سختميگ�د بسيار تو چون
و كند پيله و شود پيلهيي Yچون كه ميپيچي آنقدر مو تاِر يك ِگرِد به
حامِل wاءالدين, شيخ گفتهي به كه ـ صغ� مAُّي آن جاِن از تو بيازاردت/
رهايش^يك�و خويش حاِل به چرا مَرد؟ ميخواهي چه ـ كب�است عقِل

^يك¿Ï؟> ب�ون معركه اين از ñن را خود سAمِت
كه ¡ظه آن در امّا ;æشد و بود, حق چن�ميكردم/ كه بايد آري/// ـ
من مرِگ دِم تا اينكه به اميدم پ«Ìَو اين به ِمهرم بود, آماده Yه عمل اسباِب
كاري به دست كه داشت آن بر مرا من, مددكاِر و يار و باشد من كنار در
آن دعـوت بـه و wاءالدين شيخ دنبال به كه بود بسته باْر :lبز ناُدُرست
بسته, باِر آوردم/ رحم به خويش سوِد به را او دِل برود, قزوين به بزرگوار
و مـن نـيست حق كه rگف شد/ بسته سخت گشودهاش, دِل امّا بگشود;
نفرتش/ خ¿Ëو [امِي با امّا پذيرفت او برود/ و بگذارد Ìºپ�ي را مادرش

كردæواداشت/ بد چن� به مرا پدري, مهِر و كردم, بَد
هس� فارس خطّهي در عدالت و عقل مظهِر خود كه تو ابراهoخان! ـ
ميآيد, مادر و پدر پ�ِي روزگاِر در كه فرزندي كه æبدا را اين ميبايست
ادرا@ِك ايشان, ميان در كه چرا ^يشود; خود اولياِء مددكاِر توقّع, خAِف بر
فـرزنِد Yگـامي/ ÇYنوايـي/ ÇYاهنگي/ Yصدايي/ ندارد/ وجود متقابل
از رSيده است; رSيده ^يآيد/ كنار خود اولياِء با ع	اJصول, @پ�ي,

ß
Ìº

ÇTصوِل خستگي; Í½ع Tصوِل افتادگيست; كار از ßÍ½ع Tصوِل اينكه
كور/// احتياِج يك نتيجهي يا تصادف, يك اشتباه, يك

Ò�َت كند, طبعي شوخ بَدَود, برود, راه خود فرزند Yپاي بتواند ا@گر پدر,
بدهد, شو{بروز و شور و شود جدال وارد كتابRواند, ت�بيندازد, بزند,
و او, بازوي و شد, خواهد پدري چنان مدْد@كاِر فرزند, كه است وقت آن
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او/ عصاي و او, Yسفِر
چـه ديگر, درِد هزار از و مينالند كمر درِد از كه مادري و پدر آيا
و شود ايشان Yدرِد نوجوانشان, Øح� يا ُخردسال فرزند كه دارند انتظاري

كند؟ وامانده پ�ان دردمندِي تباِه را خويش زندگِي
كه بايد چرا پس /æميدا ميدانس�و را اينها Yهي تو, ابراهoخان!
و بدهم اندرز را فض	 اهل بزرگواِر تو چون مردي, زْن cش� سواْد كْم مْن

بhC؟ راه
درِد دواي !ñبرخ ج�ان به و بپذير, را Ë¿خواه وزير! خان oابراه
نصيِب خ�ي ُدعاي ميان, اين در و كرد, خواهد دوا هم را تو درِد ديگري,

شد/ خواهد بنده
و شور از سرشار ـ برخاست شتابان و نا@گهان شيرازي, قواِم ابراهيم

جواني/ هيجاِن
راهِي ,Ï¾خو به ا@كنون, هم و ميخواهم, رفته ُعذِر ميروم, خانه به ـ

///sميك قزوينش و اصفهان سفر
روزگار! بَِد ِاي امّا///

از RيAنه و كينهمندانه كه انگار ج�ان, براي را فرصتها برخي چرا
ميسپاري؟ سياه خا@ِك به و æميستا ما

ميك�؟ دريغ خ�هÌºانه چن� را |Aت امكاِن چرا
اسِب فرياد, به و رساند, در آستانهي به را خود دوان گويي ابراهيم,
اجزاِء تمامِي در دوانده شاخه نا@گهان, را, دردي و طلبيد, درگاه به خويش,

كرد/ خويشاحساس بيمار قلِب
َقـَرهخان جـانِب به كُندي به گرفت, در چارچوِب بر دست ابراهيم,
خان! قََره ///pقل> ناليد: درمانده خوردهي زمين كودكاِن همچون چرخيد,

٨٢

با و بود نداده تكيه در به و بود ننشسته هنوز و شد َخم و م///> ـ ـب ـ قل
Ìºابراهoرا و جهيد قرهخان كه مينگريست, را قرهخان خود èنگاِه نگاِه
طبيبي؟ چه حكيمي؟ ديگرچه امّا <!oحك> برآورد: بانگ و گرفت بغل در

بود/// گذشته كاْر همه از كار كه درماني؟ چه
`

به داْدخواهت, بزرگواِر <پدِر گفت: را افسرده بسيار محّمِد قرهخان,
راهي امروز, هم ,æميتوا كه مژده اين دادِن و خانه سوي به دويدن خاطِر
ايستاد/ كار از قلبش نا@گهان كه شد حال و شور گرفتاِر چنان شوي, سفر
Tّمد Aُّم حّق در امروز آنچه بابت من, جانِب از بود: اين او سخنان آخرين
به كُن/// پايتختش به سفر راهِي برازنده گونهيي به و Rواه ُعذر او از @كردم
در زيرا دوزخ; از خوِف و èدغدغه ـ ميم�م آسوده كه بگو iخو Ì»Y

هيچكس///> حّق
`

اموال تمامِي او, افتاد/ پس به ماهي چند تختگاه, به محّمدصدر سفِر
روزهايدشواِر و شبها در و سپرد خود خالوي دسِت به را پدر ام�@ِك و

داد/ تسّ� را او و ماند مادر كنار در تحّمل,
تا كه را سخناني ديگر, بار فرزند, با وداع لحظهي در ابراهيم, همسر
خويش مادِر رضايِت انديشهي در <ا@گر گفت: باز بود, گفته بارها زمان آن
طالِب كه آنچه سوي به Ìºسختانه و مؤمنانه من, يگانهي ايTّمِد هس�,
رسيد/ آنخواهي به كه بدان َو برو است حّق كه قلبمعتقدي اعFِق از آæو
آنچه ـ خوفانگñش ازعواقِب èترِس ـ رسا صداي با استحكام, و اZان با
به ,æميدا درست را آن ا@گر را, خويش راِه هرگز و بگو, داري باور كه را
و تُند آنقدر ايTّمد! امّا مُكن; كج مصا¬, احتساِب و حفظجايگاه خاطر
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پدر! است, طلبيده مرا دريا, ابدي تبعيد مرديدر

و حـق پرچـْمدارِي جاي به تو كه برند گFن مردمان, كه نباش خوي بَد
ميشود كه بدان بدان ميگويي/ زور ميپا¾Ïو زهر ميزæو زخم حقيقت,
انسان راِه به كه آuا سوي به سنگ راه, اين در و برود خود راِه به انسان
ميشود نكند/ Iق�شان و نياورد درد به را قلبهايشان و نَپَراند ^يروند
مAطفت به آنگونه امّا گفت; ميگويند ـ غلط به ـ ديگران آنچه حر|خAِف
ـ است ايشان خود حرِف كهحرف, بپذيرند ديگران كه افتادگي, َو صبوري َو

برخñند/// مقابله به و شوند برانگيخته آنكه نه ـ تعب�ي به
Yگان اختيار در تا ميRشد تو به خداوند كه Ï¿دان آن Tّمد! اي
آِن از بل ك�, eار آن Ìº بر æبتوا تا نيست تو به متعلّق مطلقاً بگذاري,
آن و تو كه مكن �اج چنان پس خاص/ امانِت َو عام ِملك َو است Yگان
بـه زنـده زنـده يـا بـزنند, گـردن يـا بـياويزند, دار بـه يكـجا را دانش

خا@ْك@بسپارند///>
`

چندانكه بلند, صداي با عبّاس, شاه محضر در عامِلي, بهاِءالّدين شيخ
قـوامالّديـن oابراهـ <از گفت: بشنوند, درباري فَُقهاي و زاهدان جملگِي
رaِت قرين را او خداونْد َو گفت وداع را æفا داِر پيش چندي كه ش�ازي
حا�براي كه صدر, Tّمد ناِم به است پ«Ìبا{مانده يك تyا كُناد, خويش
ÇTّمد اين كه Rواهد خداوند ا@گر است/ آمده Hتگاه به

Ö
دي� علوم @كسب

آÊºن بر خورشيدي چون دير, چندان نه ]اند, زنده كفايت قدر به صدر,
سخت ِگِرِه صدها و درخشيد خواهد ما امامِي دوازده باوِر و علوي تشي�ِع
خواهد خود ñشگف�انگ ادرا@ِك و عقل دندان با را نظري حgِت در بسته
Iليِل و تفس� در نو راههاي بسيار باشد, بدعت طالِب èآنكه و @گشود

كرد/// خواهد باز اسAمي مسائِل

٨٤

ßÍÉÇT بـه را تازهپا كودِك بَل نوجواْن اين كه pميطل رخصت من,
كه هرگونه به را او تا ع½Íبياورم بزرگ فُقهاي و Fُعل Yهي و كامل مُرشد
نه را او و بفرمايند تأييد مرا سخِن يا آن, پِي از و بيازمايند مصلحتميدانند
شايستهي و جوان بسيار مAُّيي Yچون بل نوخاسته طلبهي يك مقام در
و شدهام, اْت ØYتََو گرفتاِر او, باب در كه كنند قانع مرا يا و بشناسند, توّجه
علوِم ßست�K اصوِل فرا@گ�ِي به تا مكتبخانه به بسپارZش آنكه uايت
مـا, جـواِن سـلطاِن بـندهنوازِي و عـطوفت پناِه در ـ شود مشغول اGي

مُرِشد@اَ@كمل///>
را/ كار اين hميپسند ///hميپسند> گفت: خندان جوان, عبّاِس شاه
در و باشد ما ÍÉT در قوام oابراه Tّمد اين كه بدهيد ترتي� زود, خي	
ميگويي چنانكه واقع, به ا@گر زمان/ كAِم و حgت و ِعلم ا@كاِبِر از bعي برابر

<///oميكن نشاط هم بسيار البتّه باشد,
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راه

رويـاهاي و يـادها آن باز و شور; حاشيهي شِب گوهرنشاِن آسماِن
مُّ�/ بيپاياِن انگار

كه بود كرده خاصبخشبندي شكلي به را شبانهروزش محّمد, مُّ�
ساعت ده حدوِد ـ بخشعمدهيي او, بود/ نكرده چنان او هيچكسپيشاز
ميكرد, عرفان و فلسفه ك�م, علم مسائِل باِب در تحقيق و تفكّر صرِف را ـ

بود/ ملموساتخارج و ماّديات محدودهي از كه آنچه هر و
روزمّره زندگِي اختصاصبه را كوتاهي و كوچك ممكن حّد تا بخِش
و يـاران بـا دادن, درس جسـم, داشـتِن طـاهر خـفتن, خوردن, ميداد:
بـه جان و دل دادن, گوش مردمان دِل درِد به نشستن, طُّ�ب و خويشان
لب زيـر سـپردن, چـوپان يك نِِي يا جوان فيّاِض مُّ� تاِر مُتعالِي صداي
و داشتن خا@كي و ماّدي زيستي مجموْع در و فرمودن, مزاح كردن, زمزمه

كردن/ عبادت عابدانه
آن, متِن در مُّ�, كه بود بخشي آن امّا, مُّ�, زندگِي بخش شيرينترين

روياها/ و يادها سرزميِن به ميكرد; سفر گذشته به
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را �Y فقط دنيا ماِل از است/ من
ß
Ï½شخ ملِك <رويا, ميگفت: مُّ�

كه آuا از بñارم و ميدارم دوست بسيار را آن و ميخواهم را �Y و دارم
و خAف^يروم راههاي به رويا, با من, ميكنند/ پاره مرا روياهاي آ@گاهانه,
در سياحت و س� به پيوسته يع� من, براي رويا, /lيرا^ ¾Îوت رويا, با
را æنيامد باز رفتهي كف از خاّص ¡ظههاي تصويرهاي ,íرف @گذشتهها
نو از و كردن, تصحيح ترمoكردن, را ¡ظهها آن و آوردن خيال

ß
Ë¿پيِشچ

آينده/ براي است خويش آمادهسازي ذهن, در خطا ج�اِن ///íساخ
گـذشتهها ßعـ� Yچون كه lميدا البته گذشتهها, از تصويري هيچ
را آمده ا@كنون به گذشتههاي گذشتهها, به انديشيدن با مردم Yهي نيست/
از مردم, كه چرا ميشود; واقع صورت دو به تغي�, اين امّا ميدهند; تغي�

گونهاند/ دو به اساس,
آن گذشته, از Í½منح ¡ظههاي به انديشيدن هنگاِم گروه, يك افراِد
و ÇQارب بر تكيه و اراده با و مييابند, باز ميكنند, شناسايي را ¡ظهها
آن بـه يـع� مطلوب; و ميكنند ديگرگون را آuا خويش, حاِل شناخِت
حال, اين در شدهبود>/ <ايكاشبهآنصورتواقع كه ميآورند در صورت
خـوب و مـيكنند, نوسازي را گذشتهها فري�, èخود و هشيارانه آuا,
نيفتاده اتّفاق ميسازند باز را آن اينك كه çصور به گذشته, كه ميدانند
يـارِي به امّا ميكنند, حس درست و واقعبينانه را واقعيتها يع� است;
انسانها, از گروه اين ذهِن در اينترتيب, به دستكاريميكنند/ را آن آرزو,
آنگونه ديگر و شده, واقع كه آنگونه يكي ُرخميكند: دوصورْت به @گذشته,
شكاري به كه صيّاديست حكايِت عيناً, اين, و ميشد; واقع كاش اي @كه
بـه صيّاد, است/ گريزانده را شكار و كرده, خطا ت�انداخته, رفته, بزرگ
در كه ميسازد باز يكسوصحنهييرا از ذهن, در اينواقعه نوسازِي هنگاِم

٨٨

خا� حا�كFِن و است ننشسته شكاْر بر و شده رها كFْن چلّهي ت�از آن,
را صحنهيي ديگر سوي از و او; دل بر ح«Ìت و است مانده صيّاد دسِت در
و مهارت نداده, نشان شتاْبزدگي كرده, بسيار دقِّت آن, در كه ميآفريند
انداخته را دو هر شكاْر ت�و و نكرده, خطا گرفته, كار به را خويش تسلِّط
ايستاده, تنومندخود شكاِر باJي بر مغرور, و شادمانه صيّاد, حال, و است;
حكايتها چه و است, ديده تدارك را خويش فرزنداِن زمستاِن خورا@ِك

بگويد/ صيّادان ساير براي كه دارد
گـذشتهها, بـه سـفر هـنگاِم به Kست, گروه برخAف امّا دوم @گروِه
دòواه يك«Ìه تصويرهايي و ميكنند حذف Ø	 كُ به را نادòواه تصويرهاي
آن, و دارد, وجـود گـذشته يك فـقط آuا براي مينشانند/ آuا جاي به

Tض/> كذِب امّا عا� و رويايي @گونهييست
ميشوhو دور اوْل شكِل از تدرNاً, ما, بسيارياز <البته, ميگفت: مُّ�
لّذتRش بسيار دوم, شكل با رويايي ßíزيس كه چرا نزديك; دوم, شكل به
ما, آنكه بر را راه تصويرها, تداُخِل و ساييدگِيحافظه ع�حال, در و است;
hنگهدار شده تفكيك هم, كنار در را, خيا� و واقعي تصوير دو آن دقيقاً
يع� ميماَند; جاي بر استوار گروه, دو ميان مرزهاي هم باز گرچه ـ ميبندد
به بDرانه و جاهAنه را واقعي اَشكاِل گذشتهها, در

ß
ِس� هنگاِم به دوم, @گروه

كُهنهي با ,oنوشتهي لوحي بر كه را آنچه ما كه آنگونه ـ ميكند حذف Ø	 @كُ
نوشتهي بنويسoو را دòواه و آنچñيديگر جاي به كنoتا مرطوبپا@ك
Jًاصو دوم, گروِه چن�نيست/ اول گروه لكن ;hب� ياد از بُن از را Kست�
تyا گذشته, كه مطم�است و ^يكند باور را نامطلوب حوادِث شكلواقعِي
گروه, اين افراد ميكنند/ تََوه�م ايشان كه افتاده صورçاتفاق Yان به تyا و
پِس از را íخويش َوْهم, در برآيند, پِسحريف از نتوانند مباحثهيي در ا@گر
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غلبه كه ميسازند باز گونهيي به را مكاXات و ميكنند حس برآمده حريْف
ايشان و ميگويد دروغ ايشان به گروه اين افراِد ذهِن باشد/ Tتوم برحريف,
و مقبولميشود شايِع خAف, َوْهِم و دروغميگويند, مَرُدمان به Jِجَرم, ,ñن
دياري در كه كُش�گ�يست حكايِت اين و ميگ�د; را اَعFل جاي اَحAم
بر خويش غلبهي از آمد باز چون و خورد زم� و رفت مسابقه به غريب
gÇTه بـه را او و شد Aَبرم قضيه چون و گفت, سخنها بسيار, حريفاِن
مردماِن Yگِي و است [اميمسابقاتفا³بوده <در كه كرد Ëياد

Ò
» قَ خواندند

در درمـانده, پهلواِن آن يع� داد> خواهند گواهي اين بر ñن غريب ديار
حقيقت/> از ماندن مهجور خود, به خود و بود, واقعيت از اسقاِط مرحلهي
ُهشيارانه ميِل و است كاش> <اي Yان در اّول, گروه با دوم گروه فرِق
و مـيبرد, ِاصـAح جـانِب به راه كه است كاش> <اي �Y و ُج�ان, به
بـه <مـيِل و <ح«Ìت> ميان است فرق و انديشگي; بلوِغ و رستگاري,
است روح بازسازي توبه و است, توبه قريِن ُج�ان, به ميل كه چرا ُج�ان>,

حق/> ÍÉT در
وقـوع حـادثهي هـيچ بـود/ نـخست گروِه از يقينًا صدر, محّمد مُّ�
را دلخواه حادثهيي َوهِْم و نميكرد انكار شمردن, مردود ضمن را, يافتهيي
دو هـر بـلكه نـمينشاند; نـادلخواه يافتهي وقوع حادثهي جاي به هرگز
ـ ميپرداخت آنها مقايسهي به و ميآَوْرد فعّال تخيِّل روِي پيِش را صورت
نادلخواه, حادثهي كه ميدانست مُّ� گرچه ـ بود عبرتي هميشه, اين, در و
ميشود/// متمايل مطلوْب حادثهي جانِب به زمان, امتداِد در خواه@ناخواه,
اعـتباري <حركت>, و <زمان> خاطره, و رويا به مُّ� شيفتگِي اين در
زمان و حركت همين را ناسالم از سالم تشخيِص معياِر و داشت, خاص
ذهـن مـيكند/ حـركت كماْل جانِب بر ذاتًا, مقولهيي, هر ميآورد/ پديد

٩٠

سـالِم ذهـِن امّا نميكند; باور و نميپذيرد را گوهرين حركِت اين بيمار,
جوهري, حركِت كه چند هر ـ ميپذيرد را حركت اين حقيقتبين, انساِن
بـه خـود حـركتيست و نـيست, ناسالم و سالم ذهِن تابِع علياZصول,
مَـبَدئي از ليكـن مـاّدي, بسـيار, مـوارِد در گرچه حركتيست و خودي,
بـر و شود, دو تا شود افزوده آراْم آراْم يك, حجِم بر برخاسته/ غيرماّدي
بـه وصـِل نـقطهي كـه آنجـا از و بينهايت; تا سه, چندانكه دو, حجِم
مـيتوان وصـل مـرِز تا پس باريست, ذاِت به وصِل نقطهي بينهايت,
چون نقطه, آن در آدمي, امّا برين/// كماِل بَريْن و بَرين, كماِل كمال, رفت:
و بنشيند انتظار> <به كه است حّق نهاد, نميتوان آن فراسوي نقطهيي ديگر

كند/ باور قلبخويش با را قيامت
بـاز و انـديشيدن به مُفرط ع�قهي جانِب به را مُّ� تحليل, نوْع اين
از اينكه از ميبُرد لّذتي ميراند/ گذشته نادِر لحظههاي باِب در انديشيدن
ـ آن يـادآوردِن به امكاِن كه نقطهيي دورترين از كند, آغاز دستها دور
بـود: مـقدور ـ آن شـدهي مَـَرمّت يـا برداشته خدشه آوردِن ياد به حتّي
بسيار و يگانه زني كه مادر با ـ شيرازي قوامِي ابراهيم ـ پدر با مكالماتي
بـا بـهاءالّديـن, شـيخ بـا صبور; و گوي كم نسبت, همان به و بود عاقل
مُـّ� با حتّي و رجبعلي, مُّ� با ميرفندرسكي, شيخ با استرابادي, ميرداماد

مهربان/// دِل ساده گي�نِي شمساي
,Zًاصو ُعلما, از بسياري بود/ شگفتانگيز خاطره, و رويا به مُّ� عشِق
نـيز شـهود اهـل از بسـياري ميدانستند/ خ�ف و مكروه را حركت اين
ميشود, باعث را حق از شدن جدا معلوم, حاِل از شدن ُجدا كه ميگفتند
خداوند وقِف را خويشتن ميتواند كه است معلوم حاِل در تنها آدمي زيرا
به كه نيست چيزي نشود حاْل تا هم آينده ندارد; موجوديتي گذشته, @كند/
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بـه دل بود, رويا> در <شنا عاشِق حقيقتًا كه صدر محّمد مُّ� امّا آيد; @كار
نميداد/ سخنان اين پذيرفتِن و شنيدن

و ميكشد; æشيطا ُحلِم به رويا <آقا! ميگفت: مهربان شمساي مُّ�
را حـرفم است/ احـAم گـرفتاِر كـه است آنكس مـرِض بر دليِل اَحAم,

بُريدهييد؟> حاْل از و رفتهييد فرو رويا در باز يا آقا, ميشنويد
به نه ميگ�د تعلّق <هسْت> به <عبادت, ميگفت: منبر سِر بر فقيهي
بـه رويـا در من ميگويد: صدر Tّمد Aُّم اين امّا بود>; <خواهد و <بود>
گذشتهام عباداِت كَمداشِت تا ميشوم مشغول عبادْت به و ميروم @گذشتهها
ميبايست گذشته در كه را روزههايي من ميگويد: Aُّم اين /sك ج�ان را
Yان در و ميبرم گذشته به را حال بلكه ^يگ�م, حاْل در نگرفتهام, و بگ�م
چـه دانشمند مAُّي اين كه بشنويد ميگ�م/ روزه رفته كف از زمانهاي

كنيد///> ُدعا بDر, اين شفاي براي و ميگويد, çAُخزعب
و زيباييست, مطلِق كماِل خداوند, كه ميگفت امّا, محّمدصدر, مُّ�
واقع محسوْس و ملموس بيروني>, جارِي <هسِت در يكسره زيبايي, اين
چـيزها زيـباترين خـدا از بعد كه ـ <خيال> و <ياد> در بِنابراين نميشود/
پرواز چنان ميتوان است, آفريده خداوند كه چيزهايي زيباترين و هستند
را حق زيباي بينهايِت از ذّرهيي آنجا, از و رسيد هفتم آسماِن به كه @كرد

كرد: احساس و ديد
آمـد يـاد در تـو ابـروي َخـِم نمازم در
آمـد فـرياد بـه مـحراْب كه رفت حالتي

مـن دِل مـيپزد كـه خيالـي ز نخفتهام
كجاست؟ شرابخانه دارم, شبه صد خُماِر

است هست به <عبادت ميگفتند: كه فقيهان پاسِخ در محّمدصدر, مُّ�
و حال و گذشته بر است شامل <هست, ميگفت: بود> خواهد و بود به نه

٩٢

پس نيست/ تعا� حق براي است Vهول ا@گر ما براي آينده, كه چرا آينده;
ـ اGي آ@گاهيهاي از است Ìºشار و است, يافته نظم دارد, حضور آينده
باشيدæست دارد, وجود حاْل خّط فراسوي در آنچه ا@گر گذشته/ Yچون
دوام ñن فروسو در و برسد ابديت به اََزليت كه است اين Jزمهاش ابدي,

ابدي/> مانِد ماندي هيچ نيست, 
حقي رفِت رف� هيچ يابد:
Zِجـَرم مـيماندند, در مُـّ� بـه دادن پـاسخ از چـون بـَدانـديشان,

دشنامش@ميدادند/
مـيگفت: پـيوسته و نـميكرد رهـا احتياط جانب البتّه, محّمد, مُّ�
زيرا َرَوند, فرو رويا به كه نيست حق را èگذشتگان و جوانان, <طَلَبگان,
و ا@ك�جوانان و خورد, آنغوطه در بتوان تا معت�<باشد> كهگذشتهيي بايد
جهاد واقع, به نه نيافتهاند/ دست معت�ي گذشتهي هيچ به هنوز طلبگان
جهاد/ حق راِه در نه و كردهاند جهد نه اصغري/ جهاد نه داشتهاند ا@ك�ي
خيالانگñو و عميق دريا; داشíگذشتهييستچون رويا, در شنا Jزمهي
اقدام ـ مُنفِعل نه و ـ فّعال موضِع در آدمي, آن, در كه گذشتهيي صدف; پُر

باشد///> بوده تأث�گذار اقداماتش و باشد @كرده
ميناميد, رويا> در <شنا بخِش كه را زندگي از بخش آن محّمد, مُّ�
معناي به را بخش آن در حضوِر و ميدانست, زندگي از خود فردِي سهِم
رنگهاي لكّه از پُر كه ميدانست آسماني ذهنِي انداختِن برق و ُرفتن پا@ك

بود/ نادلخواه @كِِدِر
خـوِش لحظههاي به تنها گذشته, به سفرهاي در مُّ�, ترتيب, اين به
اين وقِت سر به كم بسيار كه گفت ميتوان حتّي و نميگشت, باز شيرين
كننده, ُجبران خواِه ترميْم هُشياِر وجداِن فشاِر زير بلكه ميرفت, تصويرها
گسـتردهي آسـماِن هـمان مـانند كـه مـيكرد رجـوع لحظههايي به غالبًا
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بود/ شده مُكّدر كِِدر, رنگهاي لكّههاي با بينهايت,
خـاطر بـه را بـرخـوردها و مكـالمات خوبترين كه آنگاه حتّي مُّ�,
كـاش اي كـاش كـه ميكرد آرزو دلش در ميبخشيد, زندگي و ميآورد
شـيرينترين وقـتي و بود, آمده پيش آن از خوبتر مراتب به مكالمهيي
ايـن و مـيخواست; را بيشتر شيرينِي دلش ميآورد, ياد به را برخوردها

ميبُرد/ آينده به و ميآورد حال به گذشتهها از را @كمالطلبي
بـاغ در ـ بـهاءالديـن شـيخ بـا را مكالمهاش نخستين شب, هر مُّ�,
سـروهاي محاصرهي در تنگ, خيابانكي در ماه نوِر زير شيراز, حكومتِي
گويشرا و گفت نخستين و ميآورد ياد به ـ سياه كوتاِه شمشادهاي و بلند
قصد به اصفهان از محّمدصدر عبور هنگام به ـ استرابادي باقر ميرمحّمد با
مهرباِن ميرفندرسكِي با را خود دلنشين بحِث اولين و ـ قزوين به رسيدن
ايـن تكتك در را خـود گـفتارِي و رفـتاري نقائِص و اّدعا; كم افتادهي
به پاسخ در <ميبايست خويشميگفت: به و ميُجست اولين برخوردهاي
كودكانه, قدري امّا بود زيبا كه ,rگف كه چنان چن�ميگفrنه پرسش, فAن
فلس� ژرفاي البتّه كه چنان, نه و چن�, ديگر, پرسِش آن به پاسخ در و
|البداهه خلِق پاسخي نه بود كرده بَر از ßíم

ß
æبَرخوا از نوعي امّا داشت

هيچخ� ُهشياْر مِن از آن در كه نهچنان, چن�, پرسِشديگر, آن به و يافته,
آن///> به و آن, به و چنان, نه آن, به و نبود,

ميآَوَرد: ياد به باز شب, بلنِد آسماِن زير مُّ�,
دوان, مـن, كـه است رسـيده پـّله آخرين به استرابادي باقر ميرمحّمد

<استاد! ميگويم: بلند صداي با و ميرسانم پله نخستين پاي به را خويشتن

ابراهoقوامي///> فرزند صدر, Tّمد من, استاد!
جوان! oميدان ///oميدان ـ

٩٤

ميمانم/ و ميشوم جادو پّله, نخستين پاي من,

با مغرور, چهره, خوْش است, چرخيده من جانب به كه استرابادي مير

ايسـتاده مـدرسه پـلّههاي بـا5ي افـراشـته, گـردن دور, نگاِه با ُمجّلل, قباي

ايستادهام, با5تر, كمي او, دوْرسوي در من انگار كه مينگرد چنان و است,

پّله/ اّولين پاي فرودست, در نه

/hشنيد عاِم	 شيخ برادرمان از اصفهان, به ش�از راه در را وْصفَت ـ
ما به را íخويش تا oبده تو به فرص� كه نداش� را آن Rِت ش�از, در
سفري امّا, آينده, ماِه در شد/ Kواهد تو نصيِب Rت, اين ñن حال يي; ÔCب
اهِل و Fُعل از bعي و شاه با ديدار قصِد به ـ كرد oخواه قزوين به @كوتاه
نشان تا hوا@گذار تو به را دقاي
چند و آيد پيش فراغ� آنجا شايد @كAم/

بكاري/ دامي داش�, دانهيي ا@گر تا انبانهداري, در چه كه بدهي
چون بزرگي صداي شنيدن سپاسگزارم/ حْد è استاد! سپاسگزارم ـ
ديگر, واقعيترسيد/// به اينك كه بود من روياهاي بزرگترين از يكي Ê¾
بود/ غمJعAجيKواهد مرaتنفرماييد, ديدار رخصِت ا@گرم پايتخت, در
افتاده نَفَس از

ß
حق� مِن تا حال, امّا ;Ë¿بيندي ¡ظه اين به lميتوا عمر يك

فـرصت Ëºبـبو را مباركتان دست و Ëºبر رفيع پلّهي آن به پلّه اين از
ديداِر قصِد به ,Ê¾ <چرا بدهيد: منجواب پرسِش يك به كه داشت خواهيد
,Fعل با ديدار قصد به نه قزوينميرويد, به كAْم اهل و Fُعل از bعي و شاه با
بـايد چـرا lبدا كه بزرگ درÏºست من, براي شاه؟ آنگاه, و كAم, اهل

آورد/> زبان به Fُعل و حgا بر مُقّدِم را شاه @كلمهي
واَزد/ نَفَس, يك استرابادي, باقر ميرمحّمد

طُّ�بان/ پيكرههاي چون ـ بودند مانده عبور, در طُّ�ب,
بله؟ پ«Ìجان! نياموختهاند كه گُستاخي ادب, و علم جاي به تو, به ـ
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و علم, اهل برابر در ـ خشوعم و خصوع يكپارچه من, استاد! خ� ـ
و بود, بايد چگونه lيدا^ هيچ شاهان, برابِر در امّا هم; بازار و كوچه مردم

/Ëºميپُر كه است سبب �Y به
چن� به بيستسال, تا كه بدان درآمدي, ما شا@گردِي به روزگاري ا@گر ـ
در منيع مقامي به راس�, به ميخواهي, ا@گر بود/ Kواهي از ÔV پرسشهايي
اGيّاِت دانِش و كAم علِم بر فقط كه بپرس پيوستهچñهايي ,Ïºبر كAم علم
آشنا ¾Îاْن با مكاXه روشهاي با و بكشاند ب�اه به را تو آنكه نه بيفزايد, تو
غ� تو, چون æافتادگا راه تازه به خدا,

ß
غ� باِب در , Øح� انديشيدن, @كند/

دور Öط�Aسـ به انديشيدن وسوسهي از را خود آموخت/ خواهد خدايي
!æبدا كAم علِم در æسلطا را íخويش آنكه مگر نگهدار

ميماند/ محّمدصدر و ميرود مير
چه از عاليقدر! شيخ اي Ê¾> نپرسيدم: èدرنْگ چرا نپرسيدم, چرا ـ
æسـلطا ايـنك و رسيدهييد ا@گر و رسيدهييد, كAم علِم

ß
æسلطا به زمان

بر مُقّدم را شاهان كه يافتهييد را حق اين چگونه علم, اين قلمرِو در هستيد
كُّل پادشاهِي به كه آنگاه , Øح� ما, شيخ! <اي :rنگف چرا و بداريد؟> Fُعل
يك بر را پادشاهينامدار كه Kواهoداد اجازه خود برسoنñبه كAم ُملِك

بدارh/>؟ مُرّجح فضل, اهل گمناِم طلبهي
پيموده سال سالياِن نا@گهان, كوير, پا@ِك خا@ِك بر كشيده دراز محّمد, مُّ�
واپسـين از يكـي بـه ديـدار, نـخستين از و جــهيد جــهش يك بــه را

ديدارها@رسيد/
ـ شـده عـبّاس شاه پايتخِت سالهاست كه ـ اصفهان در باز, اينك,
ُدردانهيدرباِر داماِد و <ميرداماد> سالهاست كه ـ استرابادي باقر ميرمحّمد
را محّمدصدر مُّ� و است ايستاده پلّههايمدرسه باZي ـ عبّاسشده شاه

٩٦

دقايقي تا است خانهيخويش راهِي خود, َدر و خسته فروافكنده, سر @كه
مينامد/ ناْم به خويشبگذارند, محبوِب هميشه محبوِب كناِر در را

Tّمد! Aُّم حÍÉت صدر! Tّمد Aُّم حÍÉِت ـ
نِـقاِط كـه ـ هـنوز هنوز, ميرداماد, صداي ميآيد/ در خويش از مُّ�
جملگِي همچون ـ است شده انگشتشمار و معدود محمْد مُّ� با تفاهمش
سـالها, مـحّمد, مُّ� دارد/ دلنشين بسيار طنيني او براي گذشته, سالهاي
به را عشقي چنان ميتوان مگر است/ بوده استرابادي باقر محّمد مير عاشِق

پسگرفت؟ آساني
كرديد؟ صدا را بنده بله؟ استاد؟ بله ـ

نرويد/ خانه به زودي اين به امروز, صدر! Tّمد Aُّم حÍÉت آري ـ
مـن خلوِت به كردم, مرّخص را lشا@گردا من آنكه از بعد ]Çانيد/ قدري
///sك گو و ¾Êگفت با كلمهيي چند مُهم, بابمسألهيي در تا ت¿Ìيفبياوريد

ماند/// خواهم Ê¾ انتظار در بنده

را دشواري راِه چه صدر, محّمد اين كه ميداني تو تنها تو خداوندا! آه,

استرابادي, ميرداماِد كه برسد اينجا به تا پيمود خونالود برهنهي پاهاي با

بشكند بندهوار نيز را <من> و كند تبديل <من> به او برابر در را خويش <ما>ي

كند/// دعوت خويش خلوِت به را او احترام, و عّزت اين با و

چه كشيد, رنجي چه صدر, محّمد Iُّم اين كه ميداني تو تنها تو خدايا!

كُـنِج در شام, تا بام از را روزها چه سحر, تا را شبها چه خورد, دلي خون

و رفت, معبود خانهي ديداِر به پياده پاي بار, سه و پرداخت, تفكّر به ُعزلْت

و زد زانو چگونه مقبره هر پيِش و شتافت تشيPع بزرگان مقابِر زيارِت به بارها
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گريست/// زار

تـمام چگـونه صـدر, مـحّمد Iُّمـ ايـن كـه مـيدانـي تـو تـنها تو خدايا!

و رسيد بَر جنوب, تا شمال از شرق, تا غرب از را زمين مشرق @كتابخانههاي

بـادهي جامهاي چون سطر, به سطر ورق, به ورق را ُمحّيالّدين @كتابهاي

را شـهابالّديـن تـا ابـنسينا از ارسـطو, تــا افـــIطون از و نــوشيد, @كــهن

درنورديد///

`

و مـيكند, نگـاه را ميردامـاد خاموش, لحظه, چند صدر, مُّ�محّمد
ميآيد/ سخن به آنگاه

ناچñتان شا@گرِد اين به بود Wكن كه را آنچه هر ,Ê¾ بزرگوار! استاِد ـ
سـال, سـالياِن طـوِل در ,Í½مـنح صـدري سعهي با èدريغ, بياموزيد,
Ê¾ ÍÉT در كه هربار پس, اين از كه Ëºميتر سخت ,Ëºميتر آموختيد/
كُـّل اين از و برداريد را آموختهها از Îºمي ناخواسته, ميشوم, ÍÈحا
م�داماد, حÍÉت Ëºميتر سخت ,Ëºميتر بكاهيد/ آموختهها Yèاننِد
باز, اينكه از بفرماييد معافم بنابراين, ¾Ìمندهام/ سخت ñن ترس اين از و
ارادِت به حضور, اين كه چرا ;sبنشي Ê¾ خلوِت در و Ê¾ ÍÉT در باري,
از من, ترس شدِن افزوده با و زد, خواهد صدمه Ê¾ به بنده اين @كوهآساي
و اعتقاد شود, كاسته من دانِش از كه هرقدر و شد, خواهد كاسته من دانش
نـه ايـن كه بزرگوار, استاد ميدانيد, و يافت, خواهد كاهش Ê¾ به kاراد
^يشود, كاسته بزرگيتان از َدم, هر ,Ê¾ واقع, به كه چرا َروا; نه منط
ست
َرَونِد در Ê¾ كه ميآيد پديد بنده ذهن در فقط ناخوشايند, احساِس اين بَل
از ,oمستق جادهيي در گويي چنانكه ـ هستيد شدن كوچكتر و @كوچك
هرقدر و دورتر, و دور و دور و ميشويد دور مانده, جاْي بر

ß
ñناچ بندهي
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در راس�, به èآنكه ـ كوچكتر هم حق� اين ßبدب� ديِد از البتّه, دورتر,
كه بنده اين لكن باشد; شده كاسته عظمِتحÍÉتت ذّرهيياز هيچ عاnواقع,
زندگي, در دòو¾Ïام Yهي و ,Ê¾ مطيع مُريِد و rهس Ê¾ Tِض شيفتهي
sنشست هر كه آSا از است, سهتنYچون¾Êبوده دو نشسíدرÊ¾ÍÉTو
Iّمل را Ê¾ نانشسíبا

ß
oعظ درِد كه بايد ¾Êست, از lشد دور قريِن Ê¾ با

نگ�د/// كاس� نظرم در نظر, از غايب ¾Êي عظمِت و اعتبار تا sك@
نه امّا معنا هزاران از سرشار نگاهي با مّدتها, پلّهها, باZي ميرداماد,

نگريست/ را مُّ� مستقيم, درِك قابِل معانِي
پـيكرههايي چون ـ ماندند جا در و شدند جادو حركت, در طُّ�ب,

طّ�ب/ از سنگي
و اعصار [امِي در بَل ما, روزگار در نه بنده, اين اعتقاِد به Tّمد! Aُّم ـ
اعـFِق به و است نشده غوطهور اGياْت در ,Ê¾ Yچون هيچكس, ازمنه,
پيام� سخنان Iليل و hقرآنكر تفس� به و است نيافته دست اGي مسائل
دانشـمنداِن كه çAمُعض حّل راِه در و است نپرداخته اطهار ا_هي و ا@كرم
و مـناسب بسيار پاسخهاي به بودهاند درگ� آÇuا با اسAم قلمرو بزرِگ
,rهس اس�ابادي باقر م�Tّمد كه من خاطر, �Y به است/ نرسيده مقبول
بـزرِگ اسـتاِد و عـاِم	, wاءالديـن شيخ اصفهان قاÏÈالقضاِت اتّفاِق به
مُرشِد ـ شاه عرض به و ,hديد مناسب م�فندرسكي, ¾Ìيعْت و حgت
كAم اهِل بزرگاِن كه فقططAُّب, نه پس, اين از را, Ê¾ نñرساندhكه ـ اعظم
çخـلو در امـروز, ,rمـيخواسـ من بنامند/ صدرالمتَألِّهين ñن حgت و
دJئ	 به ,Ê¾ و ;pُرخصتبطل لقب, اين كارگ�ِي به باِب در ,Ê¾ از برادرانه,
به Ê¾ كه لقب, اين صورت, هر به نپذيرفتيد/ ميشود, مربوط خودتان به @كه
حّق البتّه كه ملكي ¾Êست; ِملِك ¡ظه, اين از هستيد, آن راس�شايستهي
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داشت/// Kواهيد را آن فروش يا وقف قدرِت و

كّف با كه كوشيد سال ساليان صدر, محّمد Iُّم تو بندهي اين خدايا! آه

خـويش روِح و دل در را شـوكت و شـهرت و نـام بـه مـيل نـفس, تزكيهي و

خفتگي به حّدي تا حّدي, تا را كننده ويران ميِل اين كم, دست يا, بميراند,

طـعمي او, بـراي صـدرالمـتَألِّهين لقِب كه كردي چه حال, بكشاند/ خفگي و

كـه او به عجب لقب, اين كه كند حس خود, او, و باشد, داشته گوارا چنين

و دوختهاند, او قامِت بر انگار كه جامهييست و ميبرازد, است <صدر> محّمد

لحظهها؟! بعِض در واژهها برخي دارد لذتي عجب

خالي! وزير, شيرازِي قوامِي ابراهيِم پدرم جاي

خالي! مؤمنه و آ@گاه يلداي ُاّم مادرم جاي

و مـيكردم كـIفهشان درس, و بــحث در كــه آمــوزگارانــي آن جــاي

خالي! ـ مابرو! مجلِس از ُملِحْد اي كه ـ ميرساندم آسمان به را فريادشان

ميل و ميآَوَرد, طرب به صوفيانه كامِل سماِع يك از بيشتر لقب, اين

كه قلب اين آيا اّما ميكند; زنده آدمي قلب در را دستافشاني و پايكوبي به

روح, آيا و است؟ روح سواي چيزي ميكند, احساس را دستافشاني به ميل

نـاخواسـتْن بـه شـدن, بينياز شدن, خا@كسار شدن, پرورده همه آن پِس از

سـوداي بـه مـيكند آنـچه تـا ـ زدن را Iاعـ ملكوِت حتّي قيِد شدن, تسيلم

پـذيرفتن, را حـق بـه عشـِق خـلوِص و بـندگي و افـتادگي و ـ نـباشد بهشت

بسـيار اّمـا مـبارك چـنين نـامي بـه وصوِل از َدمي, در نا@گهان, به ميتواند,

كـه نـيست جـامبادهيي هـمان لقب, ايـن آيـا درآيـد؟ رقص به وسوسهانگيز

ديگر دست در را يار پريشاِن زلف و است گرفته دست يك در مو5نا حضرت
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و بـخوانـد, و بـرقصد, و بـردارد, قـدم بازار و كوي در مIمتطلبانه بتواند تا

جاِم در انار آِب همان هراسانگيز, لقِب اين آيا خويشبشويد؟ جان از دست

چنين, لقبي آيا كنند؟ سنگسار را شيُخنا تا برانگيزد را عوام تا نيست بلورين

كـه ايـنك ـ صدرالمتَألِّهين ـ صدر محّمد Iُّم آيا و نيست؟ مIمت كامِل ابزاِر

است؟ نپيوسته مIمتيان خيل به ميكند, تن به عارفان جامهي

خـويشتِن از و چـرخ, نگراِن است, كشيده دراز ستارگان به رو مُّ�,
خويشميپرسد:

چنان در داشتن جاْي كه نبود حق آيا كنم؟ َرد يا بپذيرم ميبايست آيا

بـرآورم نـعره نميبايست آيا كنم؟ انكار خداشناسي, امر در را اوجي نقطهي

داماِد بلنداستآشيانه؟آيا عنقارا دگرنِهكه مُرِغ بر بروايندام بزرگ! شيخ اي @كه

لقب حال, كه افزود تو بر چيزي گرفتن, <ميرداماد> لقِب و شدن كامل ُمرشِد

بيفزايد؟ ناچيز مِن بر چيزي صدرالمتَأّلِهين,

كشاندي؟ نام فريبگاِه به مرا چرا شيخ! اي

كردي؟ وادارم جهاني اين افتخاراِت لمِس به چرا

ورطهي به شايد تا دادي تفاُخر واِم چرا جواني, نهايِت در شيخ! اي مرا

خـويش, لقِب خـويش, بـاِب در انـديشيدن بـه چـرا و بـيندازي؟ خوْدباوري

كردي؟ دچار خويش حضور و خويش, جامهي

كشيدم مرارت آدمي حياِت تاريِخ تماِم قدِر به استرابادي! اميِر اي من

را َحَشم و زمين و خانه و باغ همه آن و كندم پدري ثروِت و مكنت از دل تا

اسـيِر را خـود آنـي, در كـه بـايد چـرا حـال, افكـندم/// انديشه پُشِت پِس به

آغـاز نـقطه يك از هـميشه سـقوط, كه ميداني تو و كنم؟ احساس عناوين
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بـه رسـيدن شـوِق ِرَسـم, باز خويش بودگِي> <مْن به كه همينقدر و ميشود

پوشيدِن به ميل و كرد, احساسخواهم نيز را دنيا مناِل و مال و باغ و زمين

داري/// تن بر تو كه را زيبا بلنِد قباي آن

بكني؟ ميخواستي چه و امير, اي كردي چه من با

سربلند آن درون از ميبايست كه نبود ديگر الهِي آزمايِش يك اين آيا

ميآمدم؟ بيرون

هـيچ و بـود نگفته را جملهها آن از هيچيك امّا كه آورد ياد به مُّ�,
آورد ياد به مُّ� بود/ نداده نشان القابباشد به بياعتنايي بر داِل كه حركتي
آسماِن به رو و آورد, ياد به مُّ� بود/ كرده نگاه را ميرداماد مانده, و مات @كه
از اشك ـ داشت خـود سـتارهي سـتاره در را خـدا كـه ـ شـبانه بيكراِن

غلتيد/// فرو برهنه خا@ِك بر ديدگانش

بيازماي! صعْب Ï¿آزماي به مرا ديگر بار خدايا! ـ

در بود, كرده خم كمر فروتنانه سكوت, آن پِي از كه يادآورد به مُّ�
ايـن و بـودند ايسـتاده پيكرهوار كه معّلمان و طُّ�ب جملگِي روي پيش
مقابل در نمايشي امّا متواضعانه غروري با مينگريستند, را يگانه صحنهي
ـ را دستها من! خداي ـ را دستها آنگاه و بود, آورده فرود سر ميرداماد
چشـماني بـا و بود گفته سپاس را خداي و بود برافراشته آسمان سوي به

بود/// كرده ترك را مدرسه اشكبار,

١٠٢

حgت, و علم بزرگان امروز, اَسفار! سختترين Yسفر من! بانوي ـ
Rشيدند/ صدرالمتَألِّهين لقِب Ì»Yت به

هـيچ بتوانيد, يا Rواهيد كه هستيد مقامي در آيا من! آقاي ,Ê¾ و ـ
بپذيريد؟ حق ذات جز هيچكس سوي از را Ï¿شR

خويش تَِن به و ت�دارد, كه ك«Ïست آِن از فروت� نه/// نه/// آه/// ـ
كـه ك«Ïست موجوديِت شدن, كشيده فرودست به ÍÈورِت ميانديشد/
آغـاز ÇYاSا از گناه و باشد, داشته را شدن كشيده فرودسْت به قابليِت

///hبپذير حْق وجود از مستقِل را موجودي� ما كه ميشود

از نبودن, به بودن از ,Jبا ازخويشبه
ß
æJطو آنسفِر پس من! آقاي ـ

[اماً حق, به ناحق از او, به من از ,æوزè به وزن از حضور, Tِو به حضور
بود؟ ريا

نظري م�داماد حÍÉت چهرهي به ,Í½منح ¡ظهي آن در كاش, اي
كه بودي كرده حس كاش بودي/// كاويده را چ¿Êنش كاش انداختهبودي///
و كـند القـاب شيداي را تو كه است Kواسته آيا عا�, لقب اين اهداء با

بكشاند؟ حقارت به را تو طريق, اين از كه است Kواسته
بـه م�داماد كه حرك� از Øح� rميتوانس ///rميتوانس من من/// ـ
ديده او چ¿Êن زير در لرز¾Ïكه از ^يداد, يا ميداد خود لبهاي @گوشهي
ننشسته يا بود نشسته چهرهاش بر كه Tوي پوزخند از و ^يشد, يا ميشد
اGيّات, تار± لقِب گرانقدرترين به من كردن مُلقّب با آيا كsكه احساس بود
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در يا زانوhدرآورده به نكرده, يا كرده ذليلم است, نكرده يا كرده زم�گ�م
آن كو؟ ِعرفانت آن پس !Aُّم> نگفته: يا گفته ,æزباè زباِن به آيا و نياورده؟

كو؟>؟ رسيدنت افA@ك به خا@ك از آن كو؟ خويشت از شدن ي Òt

كشيد/ بلند آهي مُّ�,
تا شب Yه شْب اينگونه !èواR كه كُن سعي Rواèآقا! كه كُن سعي ـ
به و افتادن در خويش با و انديشيدن و غلتيدن و ماندن بيدار ^از وقِت
را تو بودن, Tا@كمهيخويشمشغول به پيوسته بازگشíو رفíو @گذشتهها

///Ï¾با نوشته را كتابت Kست� Øح� آنكه از پيش ـ كُشت خواهد
و مـيروم گـذشته به من كه æميدا بانو؟ æميدا تو پس پس/// ـ

باز@ميگردم؟
كـجا در مـيفهمم و آقا, ميروي كجا به ميفهمم گاه, , Øح� من, ـ

آقا! ـ ميشنوم را Ê¾ صداي من ///æميما
و طيّب كه Îºمي زندگيست; از من فردِي Îºِم رويا, در شنا بانو! ـ
دوست بسيار را Îºم اين من نيست/ ¾Ìيك آن با هيچكس و است طاهر
مدِد به من بانو, هم را اينجا تا ميسازم/ را آيندهام آن, كمك با و ميدارم,
است/ من

ß
æنوجوا و كودكي از عادِت كه æميدا ,íخف كْم آمدهام/// رويا

ميماند سوخته cع Yه آن م}وِت Yيشه ـ بيامرزاد را او خداوند كه ـ پدرم
بودم/ خوانده كتاب آuا لرزان پرتو در و بودم سوزانده سحر تا شب من @كه
پرتو در چرا ميزند, سوسو شعله هزاْر هزاران باJيÌºم, آÊºِن در كه حال
در شايد تا Ëºنشنا باز را hلغزشها ,sنك مرور را hگذشتهها كتاِب آuا
را kJرسا تكتِك طرِح چرا و پيشنيايد؟ ديگر, لغزشهايي, چنان آينده,
خياِل در تا@كنون, من, و مييابد, جريان Tض èآزارِي در رويا, نريزم؟
به انديشه سطر, به سطر كردهام, پُخته را كتاب صد از بيش شايد خود, فّعاِل
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سيAِب چون كه من, بانوي بدان بگذارم, كاغذ بر قلم كه روز آن و انديشه,
را ñچـ Yه تدارِك ,sذه در اينجا, زيرا, تاخت; خواهم پيش خروشان

ديد/// خواهم هم باز و ديدهام
ميدانيد/ هركس از �w را خودتان مصلحت Ê¾ آقا! باشد ـ

منميداند/// �wاز مرا مصلحِت هم باز ضياء, ُدخِت فاطمه البتّه و ـ

انگـار شِب آن شب/// آن شـد: مشغول خويش يادنامهي تََوّرِق به مُّ�
آمد/// خانهام دِر به تنها و پياده پاي بزرگوار, ميرداماِد كه بيپايان,

باشد يادت بانو! /Ë»بنوي او براي نامهيي Kست�فرصت, در كه بايد ـ
!hبسپر چاپار به م�داماد مكتوèبراي نزديك, ¾Îري در كه بيندازي يادم
شـيخ و آمـد, خـانهام بـه مـيردامـاد نـرسيدني, طلوع به انگار شِب آن

ديگـِر بـزرگاِن از تـن چـندين و مـهربان, آراِم مـيرفندرسكِي و بــهاءالديـن,

راسـتي به رفتند/ و گفتند چيزي آمدند, يك به يك حكمت, و علم ِخّطهي

باقي/ شِب شب: آن بود غريب شبي @كه

بود/ گريخته اصفهان مردم ديدگاِن از خواب شب, آن @گويي

از نيز شيرخوارگان حتّي كه ميكرد Iبرَم كودكان, گهگاِه گريهي صداي

نماندهاند/ امان در بيداري هجوِم

ُجرِم به را ـ صدرالمتَألِّهين ـ صدر محّمد Iُّم فردا, كه بود پيچيده زمزمه

شاه را ُحكم كه بود پيچيده زمزمه و كرد, خواهند دار بر صوفيگري و بدعت

امر اين انجام افتخاِر صوفْي@كُْش دربارِي فقيِه سه و است, كرده موّجه عّباْس

كردهاند/ خويش آِن از را خير

سـاخته را شايعه ,Iُّم از خطر دفع قصِد به اصفهان, نَْفِس نيك ُطIِّب
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بودند/ انداخته زبانها سر بر و بودند

در مُـّ�, ميشناختند/ را صدر محّمد مُّ� اصفهان, مردم از �بسياري
او مـجذوِب مـردم, مـيرفت/ مِـنبر بـر رمضان و صفر و محّرم ماههاي
از مـيگرفتند, جـواب ميپرسيدند, ُمشكلي داشت/ ك�م ِسحِر ميشدند/
ميبخشيدند, استواري را ايماِنشان ميآمدند, شور به ميآمدند, در ترديد

ميكردند/� دعا را مُّ� و ميافتادند, راه به مييافتند, راه
َوهمانگيز/ و غريب شبيست

است/ پريده اصفهان مردم ديدگان از خواب
خـويش تـوان تـمامِي بـا جـمعي, مسگـران, بـازار در نــا@گــهان,

مس@ميكوبند/
ميكوبند/ طبل جمعي, پوستفروشان, بازار در نا@گهان,

ملكوتي, صدايي با و ميشود بام بر بيگاه, شب, نيمههاي در مردي,
ميگويد/ اذان

ميايستد/ اذان به او, پي از مردي,
از زن خ�صي براي دارد; زايمان درِد زني, كه ميبرند گمان برخي
ميروند بامها بر دوم, اذان پي از گروهي, و ميكنند; دعا دشوار, درِد چار
علّتي, بيهيچ گروهي, و باشد; گرفته ماه كه شايد مينگرند, را آسمان و

وحشتميخوانند/ نماز
َوهمانگيز/ و غريب شبيست

است؟> <خ�ي ميپرسد: همسايه از پچپچه به همسايه
كرد, بردارخواهد را القدري جليل شيِخ شاه, فردا, ميگويند اينكه Jِّا ـ

باشد/ خ�ي نشنيدهام
گوشميِسُپرد/ محّمد, مُّ�
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ميزند/ در به ناخن, پشت با Ï»ك كه انگار ـ
ميزند/ جايي به را آوOته

ß
�Sز آن باد, باز, كه شايد ـ

برخñيد ^يخورد/ تكان است, چفت ,�Sز آقا؟ آوOته
ß
�Sز كداِم ـ

باشد/ آورده خ�ي Ï»ك شايد باز آقا!
ايـن در كـه كـند خدا امّا بانو! نيست حر| هيچ كه íبرخاس در ـ
كـه است در پُشِت رنـدي ا@گر چون باشد; Ï»ك حاِل به نفعي ,íبرخاس
آن طـالِب مطلقاً كه معناست آن به اين ميكند, دّقالباب èصدا اينگونه

شود/ گشاده رويش به در كه نيست
^يuيد/ فرو شوخطبعي هم ¡ظهها تلخترين در Ê¾ كه است خوب ـ

ميآيد/// هم باز كنيد! @گوش
بـاز و مـيسپرد, گوش ميرود, حياط دِر جانِب به ميخيزد, بر مُّ�

ميشنود/ را آهسته بسيار ضربهي چند صداي
ندارد؟ را كوبه كوبيدِن جرأِت كه هست Ï»ك در اين پشِت ـ

cسـاي ,Ê¾ وفـادار يار ,Ê¾ مريد بندهام/ صدرالمتَألِّهين! حÍÉت ـ
لب بـه lجـا تـرس, از بـفرماييد! شـتاب در گشـودِن در لطفاً /æAگي@

رسيده@است/
هشتيميجهد/ دروِن به گي�ني شمساي مُّ� ميگشايد/ در محّمد, مُّ�
Tكـمتر كمي را در چرا رسيد, لب به جانت ترس, از كه تو ُخب ـ
ميلرزي؟ اينطور كه است شده چه كنo؟ خAصت زودتر تا ^يكوبيدي

قورچيان و فّراشان و قزلباشان بَرَزن, كويو اين [امِي در جان! برادر ـ
َسَحر, و بپرد قفس از مرغ مبادا تا ميزنند قدم دست, به ت�زين صوفياِن و

ماندهييد؟ èخيال اينطور چرا ]اند/ جاي بر خا� قفِس
پرواز شباهنگام مرغي هيچ حق, مرِغ و شوم ُجغِد ُجز شيخ! اي ـ
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Ì»Yمن كه كُن شكر را خدا برو حق/ مرغ نه شومم ُجغِد نه من, و ^يكند,
شاعرانهي زدِن در صداي خانه اين در هيچكس هم سحر تا Jَّوا بود, بيدار
شيخ! اي آِخر tيميكردي/// قالْب در, اين پشت يقيناً تو و ^يشنيد, را تو
Yه اين خداوند, ميآيد؟ خدا كاِر چه به بُزدل مAُّي كه lبدا بگو من به
^Çيرانـند; فـرمان جـهان, ÌºاÌº بـر خداپرستان, هنوز, و دارد Ìºدار
و ÇPنگد ديـنداران سـنگِر در ميتواند چگونه تو چون شيخي آنوقت,
كـه بـدان شيخ! اي نيندازد؟ اسAم لشكريان جاِن به را اuدام و شكست
تو لرزان/ يكپارچه شيخ نه ميخواهد جان از گذشته مُبلِّغ ُسبحان, خداونِد
برابر در قيامت, روز در مياف�, روز اين به فَّراشان و قزلباش خوِف از @كه

بود؟ خواهي چگونه ج�انناپذير, ترازوي آن
نشست هشتي دروِن چارسكّوي از سكّويي بر دانشمند, شمساي مُّ�
Sاِت نه بيمم در تو سAمِت براي من Tّمد! Aُّم بگذار فرو <مزاح گفت: و
نا@گهان, به است داده Vل«Ïترتيب شاه, كه ميگويند ناقابلخويش/// جاِن

برند///> Vلس آن به بسته دست را تو كه فردا,

شيخ! lميدا ـ
دهند/// فتوا تو قتل به مُفتيان و ـ

شيخ! lميدا ـ
آويزند/// دارت به چارباغ ميدان در و ـ

///lميدا ـ
^يشنوي؟ را دّقالباب صداي كه خفتهيي اينگونه و æميدا ـ

اين گفrكه ثانياً ^يشنيدم/ هم بودم بيدار بيداِر ا@گر را, صدا اين Jًاو ـ

١٠٨

مـديوِن گـذشته, ايـن از را/ lشد بَردار ßراست�
ß
خ� نه lميدا را قصهها

كردهيي حرام خود بر را راحت شب,خواب نيمه اين در هسrكه مهرباæتو
/èبشتا من Sات به تا

حـرام خـويش بر اصفهان
ß
اها� bلگِي ,Aُّم اي را, امشب خواِب ـ

خـ�ي تو براي تا@كنون شب آغاز از هيچكس آيا يكي/ من نه @كردهاند,
است؟ نياورده

م�داماد/ حÍÉت جز به ـ
م�داماد؟ ـ

wاءالدين شيخ و ـ
قاÏÈالقُضات؟ ـ

م�فندرسكي Ëºابوالقا و ـ
م�فندرسكي؟ ـ

از ديگر تَِن چند ميك�؟ تكرار ميبََرم, كه را هركس نام چرا مرد! ـ
يكيك نام ا@گر آيا گفتند/ چñهايي و آوردند ت¿Ìيف هم عاليقدر علFي
ُمضحكبازخواهيگفت؟ �Yشيوهي به را آuا يك يك ناِم ,hبگو را آuا
ميكنيد؟ تقليد عيناً كمسواد, طلبهي ,Ê¾ كه ميدهم درس با> من<الف مگر
دار بـر آوOتنت خواستاِر كه هستند �Yها بزرگوار! مAُّي آِخْر ـ
شاه, شخِص از بعد را ديوان رياسِت كه ميگويند هستند/// �Yها شدهاند;
و است, Çwاءالديـن شـيخ قضاوت, اين ÏÈقا دارد, اس�ابادي م�داماد

م�فندرسكي/// ñن درباري زاهداِن سخنگوي
لرزيدن از دست تو/ چون ـ مناند ياراِن Yه ايyا نيست/ بيمي پس ـ
چñي ديگر شو! آماده براي^از بگ�و وضو بيا ِبران, روح از ترس بردار,
از دفاع در خداوند, تكيهي [اِم كه باش داشته ياد به و است; ^انده صبح به
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راه ابدي تبعيد مرديدر

از يا ¾Îادتپذير/ و اZان با زناِن و مردان و است مقتدر مAُّيان بر حق, ديِن
و آسودگي به را عمر

ß
البا{ و بپيوند ريايي زاهداِن خيل به يا باش, bله اين

شيخ! اي ـ بگذران Ï¿ُخوباْن@ك كاِر در
از و مُّ�صدراست ياِر راستيصميميترين به كه گي�ني, شمساي مُّ�
به را وقت بزرگ! <مAُّي مينالد: استيصاْل به او, دانِش كم بالنسبه مُريداِن
دست Ìº بر هلهله@كنان اينجا, تا را تو كه گروه اين به و مگذران بطالت
كه ميكشند دوش به آSا تا را تو وجود سبوي ايشان, مُكن! اعBد آوردهاند
پَسانگاه, ُدردي`ارشكن/ كم, دست يا و باشد, مانده آن در گوارايي ¾Ìاِب

يافت/> نتوان هم را ناچñت تكّههاي كه ميزنند زم� بر چنانت
بــه و مــينهد شــمسا شــانهي بــر مــهر از دســتي مُــّ�صدرا

آسودگي@ميخندد/
بسيار خندهي دارِنگر, <آقا! مـيگويد: خشمآلود سرزنشي با شمسا

كيست؟> وفادار و است كدام يار چيست؟
ميكند: دنبال ميخندد, كه همچنان م�ّصدرا

بـاقيام بُـَود عُـمر از نَــفَس يك
غـم/// بـه آَرم َسر به گر بَُود حيف

وقت كه شو مشغول وضو به ,ñبرخ كُن, رها cسايعزيز! Aُّم كُن رها
اينgTه به ما با فرص�بود, ا@گر و كُن, ¼Íف ما با هم را صبحانه ميگذرد/
را خـويش> روزگار حAِّج منصوِر كردِن دار بر <مُقّدماِت حكايِت و بيا
ميآيد/// پيش آدمي عمر

ß
ÌºاÌº در بار يك تyا فرص�, چن� درياب!

مگر ميكُ�؟ طف	 اينگونه كه طف	 مگر خدا! بر پناه خدا! بر پناه ـ
آيا ميك�؟ بازي خود جان با اينگونه كه uادهيي فرو را عقل از wره@گ�ي
وق�اي ِملِك <تو كه نيست تو مرحومهي فاضلهي والدهي باِر گُهر كAِم اين

١١٠

عـلم و خـويش جان نداري حق تو است/ وقف ملِك ñن تو علم Tّمد!
تو و است كرده پُر تو غوغاي را ¾Îر بيندازي> اطره ÔU èجهتبه را خويش

است؟ درست اين آيا ميخندي/ èدغدغه
پُر را ¾Îر ÌºاÌºغوغايش كه ك«Ïرا هرگز جان! برادر مطم�باش ـ
و كوچه مرُدِم از ترِس ^يكنند/ دار بَر ميگويي, تو كه اينگونه باشد, @كرده
گلوي از كه است حّق رساي اينصداي است/ خداوند از ترس نوعي بازار,
هـم را سـلطنت Hِت صـدا, اين برميخñد/ بازار و كوچه دردمنِد مردِم
در باز ا@گر را/ درباري èاختياِر

ß
مُزدبگ� چند Hتِك به رسد چه ميلرزاند

نيست, دشوار ا@گر بانو! ميروم/// ميكsو رهايت بگويي كلمهيي باب, اين
ÌºسفرهيخويشRوان! بر را ما دJوِر cساي Aُّم اين و كُن آماده چاشت

بيداريد؟ هنوز آقا ـ
بانو! بله ـ

گذرانديد/ رويا در شنا به سحر تا را ش� باز Ê¾ و است, ^از وقِت ـ
براي توشهيي خيال, در سفرهاي اين از و نباشد, گناه كار, اين كه كند خدا

بياوريد/// ارمغان به مسلFنان
چرا ,Ê¾ اعتقاد به نكنيد! شك بانو! ـ آورد خواهم و نيست, گناه ـ
ما با سفر اين در داشت, ما به كه çاراد و Tبت Yه آن با ,æAگي cساي
بـه Øحـ� ـ نـنمود هـيچ را íخويش ما ßíبس بار هنگاِم به و نشد, Yراه

قصد@وداع؟
او, زيـرا گرOت; و ترسيد كه hبگو بايد Ë¿بيندي كج Rواهم ا@گر ـ
كويْر@كُشمان كنارهيكوير, در تا كردند بَلَد ß Ò� نَ را ما كه داشت باور @كFبيش,
و كند خطر و ]انَد كه كرد آن قصد ,Ë¿خ�بيندي كه Rواهم ا@گر امّا @كنند;
روزگـار, اوضـاِع از تـا بـفرستد بــرايمــان پــايتخت از خــ�هايي
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ابدي تبعيد مرديدر

///oع@^انAاطè
را خـ�انـديشان خداونـد, كه باش, خ�انديش بانو! است ِبه اين ـ
براي را خ� وقوِع اسباِب و نينديشند; صّحت به ا@گر Øح� ـ ميدارد دوست
خـوِش خـواِب را قافلهساJر كاروانيان! اي ميدارد///هاي! مُقّرر ايشان
نگـذاشـتند/ با{ هيچ ما تَن بر جامه جز حراميان و ُربود در َسَحرگاهي
كه برخñيد قضاست/// صAِة از بيش بار هزار هنگام به ^اِز اجِر كه برخñيد
هاي! است/// ديده تدارك صبحتان براي مطبوع و گرم خورا@كي ما بانوي
روزگار تا و ميكند, هشيار را انسان ُدعا از بيش غذا هم هنوز كه sميبي

Kواهoبُرد/// جايي به راه البتّه است, چن�
`

محّ�ت/// به دليجان از دليجان, به ميمه از ميمه, به اصفهان از
بستهاند/ سو چندين از شاه اوباِش را راه باز,

بـه آشـتيان, به ارا@ك, به ُخمين از ُخمين, به باز: جانِب به بازگشت
فراهان/ نزديِك به سفريدشوار تفرش, از تفرش///

بود/ مسدود راهها bلگِي ;hكرد Yدان قصِد فراهان, از ـ
ساوه/// جانِب به پس

وفاداران! ياران, دوستان, اي كنيد Iّمل ـ
نشويد/ مشقّت

ß
oتسل امّا كنيد; Iّمل خدا خاطر به را مشقّت

نيست/ اندوهپرس� معناي به اندوه Iّمِل
است/ درد قبوِل از غ� درد, Iّمِل

جـانِب بـه مياْنبُر راهيست و حق, سوي از آزماي¿Ïست مشقّت,
/æشادما و آرامش
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بيمُخاطره ُخشكِي بر شنا آزموِن

قـدري شـيخ, او/ با صدر محّمِد بود, راه در عامِلي بهاءالّديِن شيخ
ميگفت/ سخن شتابان قدري و ميرفت شتابان

به تو با
ß
�cد به هيچكس èپيشداوري/ و باش خاطر آسوده جوان! ـ

آن به چون كه ترتيبمَده, دروْن در را مكاXهيي پسهيچ اينVلس^يآيد/
Yه, Vلس, بزرگاِن ماند/ خواهي وا نيايد, در كردهيي Hيّل تو كه صورت
دانشاند كم حقارتشان حّد به كهحق�ند, آuا و وخ�خواهند, نيكنَفْس
كه æميدا و æميدا آنچه نباشد/ با@ك را تو هيچكدامشان از مغز/ ي Ôt و
به نه, يا درستاست كه مرّددي ميداæو كه را آنچه بگو; جرأت به ,æميدا
َو <rنيس مطم� hميگو آنچه صّحت بر امّا hميگو> كه بگو, گونه �Y
هر براي ُكن! [ام و <lيدا^> بگو آرامش uايِت در ,æيدا^ كه را آنچه
به را تو تا نسپار, جداْل و مباحثه به تَن دارد/ وجود پاسخ يك تyا پرسش,
ÇVادله, هـر در كه چرا نكنند; دچار تناقضگويي به و نكشانند بُنبست
گرفتاِر آuا گشودِن براي انسان كه بستگيهايي, و هست گرههايي نا@گزير,
هوش پناِه در تا نيست هوcندي نادانان, مياِن در ميشود/ دوگانه@گويي
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بيُمخاطره برُخشكِي شنا آزموِن ابدي تبعيد مرديدر

برپا ما كه Ï»الV چن� به ñن هوcند اراذِل بپوشاند/ خود جهِل خويش,
به مناسب, وقِت به ^يكنند/ درگ� رو به رو از خويشíرا و ^يآيند oميكن
از پس, ^يدهد/ wا امّا ميشنود شاه و سخنميگويند, شاه گوِش در زمزمه

َمده! راه دل به بيمي هيچ و نباش اضطراب در ñهيچچ
هرگز نيسrو اضطراب چñدر هيچ از من شيخ! حÍÉت ميRشيد ـ
عطا فرصت ميكند/ اف«Ìده مرا ¾Êراست, كه تشويش اين امّا نبودهام; ñن
مردي كمرنِگ سايهي نه ,rهس كه Ë¾با سالهيي هفده صدِر Tّمِد كه @كنيد
مقاِم به هرگز, خود, شود, شبيه مراْد به ا@گر مُريد شيخwاءالّدين/ بزرگچون
yدم مُ شدن, مُستحيل امّا ;hميگو كه است جسارت رسيد/ Kواهد مرادي
بََرم گFن بدهيد اجازه نكردهام/ خويش اuداِم قصِد ابدا, من, و است, شدن
نشسته آن صدر بر پدرم كه ميبرند Ï»لV به كَتبسته نا@گهان, به مرا @كه
سـحر تا شبها كه cع Yه آن پرتو در من, كه بداند ميخواهد و است
دغـدغه èهيچ را اين بزرگوار! شيخ اي چهچñآموختهام/// سوزاندهام,
و مُراد ُحرمِت و آبرو ,Ëºبر هم هA@كت به ا@گر ميدان, اين در من, كه بدان
در و اسـتاد, بـدانـيد يـق� به را اين داد/ Kواهم باد بر را خويش مُرشد

تشويش@نباشيد!
نگفت/ هيچ و لبگزيد شيخ,

است/ باريك بسيار وقاحت, و شهامت مياِن مرِز

درگـير شـهامْت صـاحْب بـا ا@گر كه است شده ديده بيشمار, مواقِع در

ُحرمت پردهي و ميكني; تبديل وقاَحْت به را او شهامِت پيچي, او بر و شوي

كرد; بايد احتياط قيمت/ هيچ به ـ شد نخواهد يكپارچه نو از شود, دريده ا@گر

كرد/ بايد احتياط هميشه

آهسته قدري است بهتر نيستيم, آشنا آن بلنِد و پست با كه زميني بر
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تاخت/ به تا برانيم

نياورد/ زبان بر كلمهيي ديگر و انديشيد اينگونه شيخ,
بـا كـه بود كرده همان شيخ با او شد/ خجل سكوت, پِي از محّمد,

ميكرد/ شيرازي قوامِي ابراهيم

بود/ طلبيده شيخ كه آنگونه ـ بودند آمده گرد شاه محضِر در
شـريعت و اصـول و حكـمت و كـ�م علِم اهِل از تَن دو و بيست

آنجا@بودند/
تازه ـ بود نشسته شاه نزديك هميشه, مثل استرابادي, باقر ميرمحّمد
به مُتّصل ميرفندرسكي, و ـ ِستُرده چهره از را قزوين به اصفهان از سفر @گَرِد
محبوِب شمشيرزِن و سپاه نامداِر سردار خان, َقَرِچقاي علّتي, بيهيچ او/
او/ تنِگ خزانهدار, بيِك علي محّمد و بود نشسته شاه چِپ طرِف در شاه,
و كـاتب دو مُـنّجم, يزدِي محّمد ج�لالّدين استاجلو, ج�لالّدين ميرزا
نـيز ـ بـود نگـفته خـوبي شعر هيچگاه كه ـ شاعر اصفهانِي شفايِي حكيم

داشتند/ حضور
شمشير قبضهي دستبه تاZر, دِر َدِم شاه, غ�ماِن سرداِر قولّرآقاسي,
و خواهدگذشت مجلسچه آن در كه بداند ابدا ابدا بيآنكه ـ بود ايستاده

خواستهاند/ كار چه به را او
وي/ پِي از جوان بسيار صدِر محّمِد درآمد, بهاءالدين شيخ

لبها بر بسياري خندههاي زهر بيشك, نبود, ميان در شيخ پاي ا@گر
بود آنگاه شايد و ميافتاد, اعتبار از پوزخند, ُسلطهي با مجلس, و ميآمد,
به ميتوانند كه ميآمدند گرفتار پندار اين به درباري مُّ�ياِن از گروهي @كه
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بيُمخاطره برُخشكِي شنا آزموِن ابدي تبعيد مرديدر

امّـا بـخندند; او تُنُِك ريِش به و بيندازند دست را صدر محّمد آسودگي,
حكم به بود, نامداري مُفتِي و مجتهد و فقيه اينكه از گذشته عامِلي, شيِخ
كـه آنكس و داشت; عـهده بـر نيز را پايتخت قاضيالقضاتِي مقام شاه,
ميبايست گيرد, كار به را ريشخندي مردي, چنين برابر در ميكرد جرأت
برداشته/ شاهانه گستردهي سفرهي از چشم و باشد ُشسته جان از دست @كه

داد/ گو و گفت رخصِت شاه,
بخوانْد/ َجلي صوِت با را قرآن از يي آيه مردي,

شدند/ آغاز نقطهي درگيِر حاضران,
شد/ سنگين سكوت,

برافروخته/ قدري ـ بود انداخته زير به سر محّمدصدر,
و ميخواهيد, كه را هرچه بپرسيد /hداد <ُرخصت گفت: ديگر بار شاه,
را بزرگان Vلِس اجازهيما با يا و داد, èدرنگجوابخواهد يا اينجوان,

كرد/> خواهد ترك
<تو گشود: سخن به لب خوانساري, محّمد مُّ� مجلس, پير سرانجام,
جـاي كه بشناسان كامل مُرشد به آنگونه را íخويش پ«Ìجان؟ @كيس�

^انَد/> با{ ديگر سوآِل
زيرا است; باز سوآل بر ابد, تا <راه, داد: بيدرنگپاسخ محّمدصدر,
كم�ين ش�ازي, صدر Tّمد حق�, اين امّا است; آمده سوآل به آدمي, @كه
مستحّقِ و است حقيقت و حق راِه سوآِل Ìºاپا درماندهي ُجستوجوگِر
غالِب ارادهي به نه ـ است افتاده طريقت به كه زمان آن از و دستگ�ي;

است/> ^انده با{ او از معنا, در هم, æنشا و نام ـ خويش
شد/ برافروخته اول, قدم در استرابادي, باقر ميرمحّمد

١١٦

بر جسارت با را چن�كلمهيي ميداæكه چه <حقيقت> باِب در Ê¾ ـ
برساæ؟ معنا به را آن كه است مقدور تو براي آيا ميراæ؟ زبان

كلمه هر براي كه نفرموده مُقّدر متعال, خداونِد كم�ين, اين اعتقاِد به ـ
چـن� زيرا كند; خطور آدمي يلّهي ÔU به معنا يك تyا موجود, جهاِن در
Jيـتناهي سوي به پرواز از را آدمي وسعتطلِب ذهِن بود ا@گر Tدودي�
Ì¿بـ از را پـيوسته جسـتجوي و غـوطهخوردن فرصِت و باز@ميداشت
هستند, متضاد Øوح� گونا@گون

ß
æمعا از نWñلو سادهترينواژهها ميستاند/

نشان ذهن گس�دهسازِي جهت در را آدمي خدايي تواِن سو, يك از اين و
در كلمهيي هر يقيناً كه حق, برابر در را آدمي

ß
æناتوا سويديگر از و ميدهد

مفهوِم يك و تصوير يك فقط كه است خورده تراش چنان مباركش نظر
ميدارد/ عرضه ـ اطAق بر ـ را èاwام

و است كوچك يا ,Ì¿ب ُجزحقيقتنيست/ چñي حال, هر به حقيقت,
است بزرگ يا چ¿Ëپوشيده, ادرا@ِكحقيقت به وصول از و @كوچكيپذيرفته
كوچكاست يا و كند, ادرا@ك èواسطهيغ�ـ ـ را بتواندحقيقت كه آنقدر
جاهAِن حاِل اّول, حاِل شود/ بزرگ حقيقت ادرا@ِك جهِت به ميكوشد و
سوم, حال و است; اولياء حاِل دوم, حال است; جهل از رهايي به نامBيل

حق/ راِه بندگاِن حاِل
هر يكي, دارد: بنيادي معناي دو ,Ïºاسا اعتباِر دو به امّا, حقيقت,
ذاِت به گرداند متّصل را ما آرزومندhكه يا حق, ذاِت استبه متّصل كه آنچه
ـ معرفت ُزJِل آِب از چشمهيي خورشيد/ جانِب به راه طريق�èكوره حق/

جام/ èحضور
و دارد پيشرو در انسان كه غ�ماّدي, و آرماæست, كه هرآنچه دوم,
هر دوراست/ به روزگار آلودگيهاي از كه آنچه هر دستيابد/ آن به كه بايد
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بـه حقيقت از آمد, دست به چون امّا يافت�ست دست كه Wك� كFِل آن
ميفرستد دور به را حقيقت باز, و جسميتمييابد, و ميشود مُبّدل واقعيت
تكاپو از دمي تعا�, شيفتهي انساِن تا ميدارد نگه شكوْه و رفعت در و

باز@^انَد/
كFل سوي به حرك� و است مطلق كFِل ذاِت Kست, معناي به پس,
و ابـزارهـا ÇÇVموعهي دوم, مـطلق; كـFِل بـه اتّـصاِل در و است مطلق
و تAشها امّا ميكند; هدايت اّول, سويحقيقِت به را آدمي كه امكاناçست
قصِد كه نرسد را Ï»ك@> زيرا وصل; نه ميدهند <سو> از خ� Yه, ابزارها,
بسوده انگشْت پنج با <نه اوست/ هم مطلق, حقيقِت كه كند> او كُنِه دريافِت
او دريافِت از گFن, Yچون ñن دانش ادرا@ك/ `ْس حواِس با نه و شود,
وصْلناپذيْر امّا كورانند> حقيقتشYچون ßíياف در Yگان, و است, معزول
باز ـ حقيقت يع�قبوِل ـ حق جوي و جست از را آدمي هرگز حق, بودِن
و وعدهييست بودگي, مطلق ßع� در حق, زيرا داشت; Kواهد باز و ^يدارد
/oباش نگفته هيچ هنوز و oبگوي oميتوان ابد تا باب, اين در وعده@گاهي/

گنگ/ زمزمهيي سكوت/
اهلحgت, سخناِن به توّسل با و اشاره به باري گرچه جوان! ايمرِد ـ
,mدا تAِش پِي از آدمي, آيا بگو! ¼Íاحت به ديگر بار امّا گف�; چñهايي
به توكّل, و توّسل در غرِق و خلوص, به رسيدن دنيا, ترك خلق, از بريدن

ميشود؟ واصل حْق جايگاِه
عرض چنانكه حق, جانب به حركت كم�ين, بندهي اين گFن به ـ
خداوند, زيرا نيست; مَقدور خدا خداونِد بر احاطه امّا است; مقدور @كردم,
وجود مكان و زمان هنوز پرداخت, انسان و جهان آفرينِش به كه æزما
مكان و زمان دروِن در Yهچñرا و آفريد را مكان و زمان خداوند, نداشت/

١١٨

زمان ب�وِن بر است, مكان و زمان Tدودهي در آنچه هر اينك داد/ جاي
مطلق وصِل و ندارد احاطه خداوند بر انسان پس, ندارد/ احاطه ومكان
در را خـالق ارادهي از ذّرهيي Uلوق, ذّرهي كه آSا از امّا نيست; Wكن
نيست, خالق مطلِق وجوِد از مُنفك و مستقل خالق, ارادهي و دارد, خويش
ذّره, آن و دارد خود دروِن در را خالق ذّرهيياز Uلوق, از ذّره هر ِبنابراين, و
دست اZان اين به ميتوان است, حق ذّرههاي uèايِت كُّلِ از Jيتَجّزاي
اراده خداوند ا@گر آخرين, ُعظFي َرجعِت هنگاِم به و امر uايِت در كه يافت

كرد/ خواهند رجوع خويش مبدء به پرا@كنده, ذّرات اين بفرمايد,
^يكند؟ احساس را ÏÉتناق سخن, اين در هوcندم, فرزند آيا, ـ

مـوقعي� در هـرگز و هنوز بنده, اين واJمقامم! پدِر ميكند, يقيناً ـ
�Y از حق, به حق� اين اZاِن نگرفتهام/ جاي تضاد, و تناقُض از اي

Ø
مُ�

دانسíو به واِفرم شوِق و است, گرفته منشاء Uلوْق
ß
æناتوا ßع� در توانايِي
/�Y از ñن شناخت

ُمسري/ زمزمهيي سكوت/
ميزند/ لبخند بار, نخستين براي شاه

و ميرسد, طبيعي حاِل به قلبش تَپِِش ميشود, رها بهاءالّدين, شيخ
ميگردند/ باز آسودگي و آرامش َعُض�تشبه و اعصاِب @كشيدگِي

تازه كودِك اين بود: محّمدصدر با حق نيست/ ُمشّوش ديگر ما شيِخ
بـاد بر قيمت, هيچ به مراد, ُحرمِت ميداند/ خوب را رفتن راْه افتاده, راه

رفت/ نخواهد
عدِل و ِمهر مطلق, مهِر َو است, مطلق عدِل كه خداوند آيا پ«Ìجان! ـ
ميRشد؟ يكسان ـ èجان و جاندار ـ انسان و نامي و ادي Òb بر را خويش
ßراست� نشانهي يك كدام نسبت> به

ß
oتقس> يا برابر>,

ß
oتقس> تو گFن به و
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اGيست؟ عدِل
را اÇGي مهِر و عدل وقوِع َحّد بتواند كه نيست مقامي در بنده اين ـ
طـالِب بـنده, ايـن چيست/ در خداوند مصلحِت كه بداند و كند مُشّخص
بندهي گذشته, اين از امّا حق; دستگاه

ß
ÏÈقا ـ استغفرا\ ـ نه است, شناخت

Yهچñرا باشد/ موجود èجاæهم ما جهاِن در كه ^يبََرد گFن هيچ حق�,
ميگويد, حق ذ@كر لطافْت به شب شوري/ و شو{ حرك�و و هست æجا
را/ ديگر Ï¿ÇR روز, ميكند, بيان را حق از Ï¿R شب, روش�/ به روز
كناِر در من, حقميگويند/ تسبيِح ,æزبا به نñيقيناً, اXاس و آهن و سنگ
كـه را رودي نـديدهام شـيخ! اي نشستهام بارها خروشان, رودخانههاي

نباشد/ مشغول حق ستايش در Ìºودي خواندن به پيوسته
جاري/ زمزمهيي سكوت/

زمـزمهي ايـن مـيكشيد, بـر جملهيي پايان در محّمد, كه نَفَس هر
پُر را بعدي جملهي و شده تمام جملهي ميان آمده پديد ُحفرهي جاري,
آهسـتگي بـه كـه شد شنيده ِرندي صداي باري, كه حد آن به تا ميكرد,
گـفت: ازل استاد هرچه داشتهاند/ صفتش طوطي آينه پِس <در ميگفت:
و گـرفت, را پـچپچهها جـاي بُـهت, آرام, آراْم لكـن مـيگويد/> <بگو!>
به كه نوجوان آن بر بود شده خيره شاه, و را, طنّازيها جاي ناْب سكوِت

ميآمد/ چشم به هم عبّاس شاه از كمسالتر بسيار ُجثّه كوچكِي دليِل
پايهي و پي واقع, در كه بهاءالّدين, شيخ و استرابادي ميرفندرسكي,
به سري خشنودي, َسِر از گهگاه, بودند, خود زمان ك�ِم و حكمت استواِر

ميزدند/ لبخندي و ميدادند تكان هم
به چشمي, گوشهي مييافتند, كه فرصتي هر در نيز درباري زاهداِن
شاهانه پسند مورد پاسخها ا@گر كه ببينند تا ميانداختند كامل مُرشِد به ريا,

١٢٠

و تـحسين نشـانهي بـه سـر هست, ا@گـر و برخـيزند, اعتراض به نيست,
آفرين@بجنبانند/

كند/ سوآلي طرِح تا خورد تكاني خود شاه, اينبار,
و چقدرخواندهيي بگو! كرhبرايمان قرآن باب در ما! كوچك برادِر ـ

ميداæ؟ چقدر
و دردمند قرآن,

ß
æÊºآ كتاب باِب در باد! سAمت به اعظم مُرشِد ـ

¡ظه, اين تا ,hجوها و جست
ß
æگونا@گو و پرا@كندگي دليل به زيرا, خجلم;

آسايش كه اينك حق, اميد به امّا نشدهام; بَر از كرhرا قرآن از نيمي از بيش
¼Íاِط به عاِم	 حÍÉت بزرگوارم شيِخ واJي Yِت به و يافتهام خاطري
و ذهن بر را اGي اينوديعهي

ß
ÌºاÌº سا�, در كه آرزومندم مستقoآمدهام,

حفظ از تا@كنون ا@گر امّا, را, قرآن [امي /lگردا مقتدر و مسلّط خويش روِح
معصوماِن و اطهار ا_هي سخناِن و نَبَوي احاديث فرا@گ�ِي باِب در نشدهام,
Önعا متّقياِن موJي از هرآنچه باJخص, نكردهام; كوتاهي هيچ بزرگوارمان,
كه ترتيب هر به بوده, دس�س در اسAمي بAِد كُّل در ـ عليهالسAم ـ ع	
خـوانـدم/ بـارها و بـارها و آوردم گرد ـ پدرم ياري به ـ ميبود مقدور
بر ¾Ìحي lبتوا ِبِرËºكه دانايي و آ@گاهي از مرتبت آن به روزي آرزومندم
كAِم به را خويش ِدين بنوي«Ëو hكر قرآن بر تفس�ي و قصار سخنان اين

فاæبروم/// جهان از خاطر آسوده و بپردازم دين علِم مُدّرسان و حق
فرزند!؟ تفس�نپرداختهيي به كه هنوز ـ

مقام به تا هيچوجه/ به تفس�, امّا كردهام, Iليل شيخ! خ�حÍÉت ـ
ß
تفس� به دست نگ�د, قرار دين بزرگاِن تاييِد مورد rفقاه و Ëºنر اجxاد

زد/ Kواهم خدا قرآِن از واژهيي Øح�
مستقل ـ جهان آفريدِن از خداوند قصد ,Ê¾ شخِص اعتقاِد به جوان! ـ
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است؟ بوده چه ـ حقيقت اعAي نَفِْس از ّزاي ÔV و
هر كردِن س�اب و Wكن كFِل حّد به حيات از واحدي هر <رساندِن ـ
فلِك و فسيح

ß
æÊ»ج

ß
nعا اين او كه چرا اGي; Jيزال چشمهي از تشنهيي

اين از ب«Ïبزرگتر كه oعظ امري براي مگر نيافريده را مسيح @گردندهي
و Wكن كFِل آن دين, بزرگاِن از تبعيت به كم�ين, اين است>/ قر ÔT Tسوِس
كرده Ø
تل از� نوِر پرتِو در ب¿Ìي سعادِت تعب�ي, به را, Jيزال چشمهي
تِن بر Ï¿پوش ÇYچون ñن را موجود سعادت, آن ßíم در كه يع� است;
مَهدي ظهوِر پيشاز خوش, روزگاِر اNاز: حّد در است/ دانسته Jزم وجود,
امّا بپرهñد; گناه و فساد و جهل از آدمي ا@گر ـ است انسان انتظار در موعود,
قرين سه, اين زيرا نيست؟ گناه و فساد و جهالت از ñپره در آدمي چرا
تا است كوشيده سخت ابليس, و ¾Îوتپرس�ست, و بيكارگي و تنآسايي
كه انسان, حال به بَدا اينرو, از و كند; سه شيفتهياين اس�و را آدمي ذهِن
و كند Iّمل فراوان ر� كه بايد شيطان,

Ø
Ì¾ خÏ¼Aاز ¡ظهي به رسيدن تا

]اند/ Tروم روح, و Ë»ج ßراست� سعادِت از
بر را درخطّهيفارس خويش استاداِن Êºِء اَ آفرين! آفرينايفرزند, ـ

آموختهيي؟ æكسا چه از را دانش اين كه oبدان تا بياور زبان
و Ïºفار زباِن به ßíنوش و خواندن مرا كه پدرم ُجز به ارbند! استاِد ـ
كه rداش آموزگار سه آموخت, دين فروِع و اصول و عرب زبان مُقّدماِت
امّـا كـمدانش و مـؤمن بـودند æدارا مكتب و نبودند نام خواهاِن هرگز
كه فرمودند هدايت çJرسا و كُتُب جانب به مرا ايشان, بزرگ/ æياCراه
من پس نداشتند/ هم را كار اين شوِق و بودند نيافته را آuا هرگز, خود,
نـصيرالديـن خـواجـه توسي, شيخ رازي, فارابي, از هرآنچه كم�ين, بندهي
موLناي خاندان فروتني, كاتبِي قوشجي, استاد شيرازي, استادقطبالدين توسي,

١٢٢

شـيخ فـلوتين, افـ4تون, ارسطو, عربي, ُمحيالدين عطّار, َكَر@كي, محّقق بلخي,

شيِخ الكندي, عامري, ابوالحسن سينا, ابوعلي حّلي, محّقِق شهابالدين,غّزالي,

ميرفندرسكي, استرابادي,حضرت محّمدباقر شيُخنا عاِملي, بهاءالدين ما بزرگ
اGيات و فلسفه و حgت بزرگاِن bيع و عالي, حÍÉت خوانساري, حÍÉت
كّراْتخواندم به يافrو يافت�بود ـ بيگانه و خودي از نق	ـ عق	و علوم و
بزرگ مّشايياِن ¼Í´ميگوhكه اقراِر به امّا ;rنوش يادداشتهايي آuا بر و
Îºل ننشاندند, فرو را حق�كَمدان اين تشنگي هرگز ,hقد فلسفهي اهل و
و عقل

ß
æساما و Ìºè و آموختند روح آوارگِي , Øح� گاه, مرا, كه است

بنده من و كAم, علم و حgت به بنده وصوِل راِه در ساختند سّدي و ادرا@ك,
rنگرف فاصله ـ يونان حgاي و فAسفه باJخص ـ Kست� مّشايياِن از تا
اسـAمي حgِت و كAم علم به lشد نزديك و سفسطه از پرهñم امكان

پديد@نيامد/
Kست� مّشايياِن از گروهي

Ø
Ì¾ از خود, گفتهي به كه حال جوان! ـ

بـه را كـAم عـلم و حـgت مـيان فـرق æمـيتوا آيـا يافتهيي, رهايي
وضوح@بيان@ك�؟

دانش رشته دو اين كه است حّق است/ بسته تعريف به پيوسته فرق, ـ
اسباِب تداُخل زيرا نيايد; تداخ	پيش كه شوند تعريف چنان ب¿Ìي اعAي
اين تا ليكن, ميكند; ناWكن را ´Í¼ پياِم دريافِت و ارسال و آشفتگيست
مَـنِع ÇYهسويه كه تعاري� به ,æكمدا و æجوا دليل به حق�, اين دقيقه,

است/ نكرده برخورد كنند تداخل
كنيد! ارائه تعري� خويش, اعتقاِد و 
تل به بنا يك, هر براي پس, ـ
و ارسـال اطـAعي هيچ كAم/ به مگر ^يشود آشكار علمي هيچ ـ
چه ـ كAم به Jِّا هيچارتباطيحاصل^يشود, كAم/ به مگر دريافت^يشود

١٢٣
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و است علمالعلوم كAم, علِم پس كنايه/ و اشاره به كAِم چه لفظ, به @كAِم
از و است, متعال خداوند علوم, bيع منشاء كه آSا از و معرف�; هر اساِس
اÇGيست, كـAِم مـطلِق را, آن خوانـند كAْم Öمه� كه قرآن ديگر, جانب
به علِم ُجزء, در و دي�ست; و اGي مسائل به جامع علِم كAم, علِم بنابراين,

آuا/ كارگ�ي به و كلFت اعتباِر و است سخن
به آن وÏ¿Rاز كAم علم از تابعيستكه كُل, در نا@گزير, حgت, پس,
در ُحgا ـ فلسفه Yچون حgت, در كه آSا از ُجزء, در و ميآيد, ¾Êر
و است, پـyان ,ñچـ هر ريشهي و چñند, هر ريشهي جوي و جست
ديگر ريشهي به ريشه هر و ميَدَوند, باز و دويدهاند ريشهها در ريشهها
هر از َر@گه و است ريشه زيرين, جهاِن كُّل و ميپيوندد, هنوز و است پيوسته
و <ñچ هر بُِن به <معرفت و ريشهشناÏº>ست <علِم حgت, پس, جنس,
پـاسخ به حgت, در سوآل, هيچ كه چرا ÌºèاSام; امّا نيك علميست
واصـل ريشهها ريشهي به ُجستوجويي هر يع� ^يرسد, Uتوم قطعِي
باJخص, حgت, و حق; براي Jّا نيست Wكن معرفتمطلق, زيرا ^يشود,
پُر و است پيچيدهتر علوم ساير از دارد, نظر حقيقت ريشهي به كه آSا از
و كيميا علم و تدب�م�ل و هندسه و رياضيات علوِم از بهخصوص اwامتر,
قطعِي پاسخهاي به ميپردازند ماّدي مسائِل سطوِح به چون كه فن, علِم
�Çwين دو هر فلسفه, و حgت حال, ع� در امّا, ميرسند; ñن سطحي
عق	و علوم bيِع يع�مَدَخِل آدمي, ذهِن ßíساخ ورزيده جهِت از دانشاند

است/ حgت نق	,
سكوت/

طراوت/ و شّك بوي
اين كه بودند انديشه اين گرفتار و درگير حاضر, دانشمنداِن تكتِك

١٢٤

نوجوان, اين كه است, آمده رساله يا كتاب كدام در كيست؟ آِن از سخنان
راحـتي, و روانـي بـه بـيدغدغه, تـا است كـرده بَر از را آنها اينگونه به

پس@بدهد/
بهاءالدين شيخ و استرابادي باقر ميرمحّمد به چشم فُض�, از @گروهي
آن فروبستهي كاِر از گره ايشان, شايد تا بودند دوخته خوانساري عّ�مه و
به و ميكرد نگاه باقر ميرمحّمد به لب بر لبخند نيز شاه بگشايند/ مجلس,

شيرازي/ صدِر محّمِد
گفت: آهسته و نرم طوZني, سكوتي پي از استرابادي, باقر ميرمحّمد
نه قبول, قابل نه برادر! تفكّر, و Iقيق و است تأمّل قابل ميگوييد, <آنچه
بايد نيست/ مقبول كه Yچنان نيست, مردود نو, سخِن هر ماننِد ترديد/ قابِل
از ÌºاSام, من! جواِن برادر اي Ê¾ و انديشيد/// بايد راس� به و انديشيد,
انديشيدن به را ما مسألهيي,

ß
Ìº بر ابتدايي, و ساده درسهايي دادِن پس پِي

برآيي/ آن عهدهي از ^يرفت انتظار كه را كاري آن كردي يع� واداش�;
و روزها ميتوان كه زمينه هزاران در هست دشوار سوآِل هزاران البتّه
مقبول پاسِخ دادِن در اينكه به بست دل َو كرد عنوان سالها و ماهها شبها,
كاريست سوآJت, اين طرِح امّا شويد; خجل و ]انيد وا آuا از برخي به
خAِف كه بود قرار ا@گر /}Aاخ چندان نه ما اعتقاِد به Øح� زمانگ�و بzوده,
البتّه كه ـ برسد اثبات به عاِم	گفتهاند wاءالدين شيخ ما مُسلِّم استاِد آنچه
اثبات مُقّدماçبه سوآِل �Yچند در ـ مي^ايد و مي^ود چن�امريTال
و لغزش و تشتّت دچار پرسشها اين به پاسخ دادِن در Ê¾ و ميرسيد,
ظهوِر مژدهي و نشديد كه hميگو سپاس را خداي كه ـ ميشديد آشفتگي

داديد/ اGي صد| دروِن از را غلتان مرواريدي
موافقت Vلس اين عاليقدِر فُقهاي و ُحgا ,Aفُض bلگِي ا@گر حال,
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بيفزايند, موافقت اين بر را خويش مبارِك تأييِد ñن كامل مُرشِد و بفرمايند
oيق�,جوانترينحك قريببه احBِل به كه مرد, اين به كه بدارند مقّرر و اَمر
پس, اين از ايشان, و شود اهداء <Aُّم> لقِب است, اسAمي بAد دانشمنِد و

شوند/> ناميده ش�ازي> صدراي Aُّم> ,æنوجوا عل�غِم
شـايسته كه دانستند و انداختند شاه چهرهي به باز نظري مجلسيان,
بتكانند, استرابادي مُّ�ي سخناِن تأييِد نشانهي به سري تمام, وقاِر با است

كردند/ نيز چنين و
نگريست/ را بهاءالدين شيخ شاه

ميگويي؟ چه هس�؟ رضا اين به شيخ؟ ميگويي چه ـ
من نيست/ شكّي اين در است/ كودك اعظم! مُرشِد اي kح� در ـ
مـ�اِث گـويي كه است چنان Ë

Ò
» قَ كردهام/ گو و گفت او با ا@@ساعتها امّ

فلسفه/ اعصاِر ُعصارهي و است, شده سپرده او به دين و حgت
ß
[اِم@@تار±

چن�است, سال و سّن اين در ا@گر اندام, كوچك كودِك اين كه kح� در
وهلهي دو سالگي: سه و شصت در و بود خواهد چگونه سالگي در@@چهل
نكردهام; خطا تشخيص در كه Ìºبلندم /Aاع ملكوِت Xِس و æاZا بلوِغ

///kح� ا@@در امّ
خاموشماندند/ همه

كسـي شـايد تـا داد ميدان مجلس گرداِن سكوِت به ديگر, بار شاه,
نگفت/ هيچ هيچكس, بگويد/ چيزي بخواهد

مAُّي ما
ß
Ë¿چ نوِر كه بپذيريد و بستاييد Yانگونه را او خوب! بسيار ـ

برايآسوده ع�بيك!ببينيدكهاينمُّ&يجوان, Tمّد اس�اباديميخواهد/
ازحgُاي را او وازاينپس, اوبدهيد; به زيسíدرقزوينچهميخواهد,
هرگاه درباِرمابه¾ÊرآوريدومُقرّريِخاّصعُلFراهرماههبهاوبپردازيد/

١٢٦

و گفت او با كلمهيي چند كه hدار دوست البتّه ,oداشت حوصله و hكرد اراده ما @كه
/oكن @گو

درخشيد/ محّمدصدر چشماِن در خشمي برِق
به ديد, تنهايي به استرابادي, باقر ميرمحّمد را نا@گهاني درخشِش اين
كـ�ِم پس چشـيد/ را مرگ و تمّرد لحظهي تلخترين طعم و لرزيد, خود
جسارت ُرخصِت كامل! مُرشِد <اي گفت: و بُريد بيمحابا را اعظم مُرشِد
هنوز Vلس, اين در من همانديِش ياراِن و Uلص اين اعتقاِد به /pميطل
Í½قـ مبارِك گُلداِن به را بسته [ام ُغنچهي اين شاه كه است زود بسيار
اين بياورند/ ـ است Vموع جهان گلهاي نفيسترين آن در كه ـ خويش
عاجزانهدرخواستميكندكهسا�بهاوفرصتبدهيدتاقدريگشوده حق�,
را, او آيد/// پديد او در æبزرگا چن� با Yنشي� براي Jزم ظرفيِت شودو
حـÍÉِت و ñنـاچ بـندهي Çwاءالديـن, شـيخ بـه ميدانيد مصلحت ا@گر
خـدمتگزاِري منيِع مقاِم به كه شود آن آمادهي تا بسپاريد م�فندرسكي

برسد/// كامل مُرشد
از يكـي جوان, اين پدِر كه ميدانند ما

ß
دادگس� شاِه گذشته, اين از

ـ او به پدر از آنچه و است بوده فارس خطّهي منصباِن ثرو[ندترينصاحب
غ�از و بيش; و است بس را كث�ي bاعِت رسيده, ـ بوده فرزند يگانه @كه
بـه روزگار, كه مصلحت, به و است حّق طلبگي, دوران در طAُّب, اين,
كنند حس را دردمندان درد و بچشند را دشواريها طعم و سخ�بگذرانند
فرا را نفس كّف و تزكيه راههاي و شوند مسلّط خويش امّارهي نَفِْس بر و
ُدنيوي لّذاِت از و كنند غلبه خويش

ß
æÊ»ج خواستههاي بر دا_اً و @گ�ند

چ¿Ëبپوشند///>
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در سرانجام, شبزندهداريها, و خوابيها بيدار همه آن بالندهي @گياِه
هجده آستانهي در شيرازي, صدِر محّمِد نشست: بار به بهار ابتداي ابتداي
را شيرازي> صدراي <مُّ� عنوان دين, و حكمت بزرگاِن مجلس از سالگي,
بـه را او نيز شاه استرابادي, مُّ�ي هوشمندانهي هّمِت به و كرد, دريافت

كرد/ خويشرها حاِل
و مـيرفندرسكي, استرابادي, باقر ميرمحّمد زمان: بيبديِل استاِد سه
بـه و پـذيرفتند, خـود خـاّص شا@گـردِي به را او عامِلي, بهاءالدين شيخ
جـميع و رسيد واقعيت به محّمد بلندپروازانهي روياهاي جميع اينگونه,

شد/ برآورده او دراز و دور آرزوهاي
كاش! پدر, بودي زنده كه كاش ـ

دنـباِل بـه را مـحّمد كـه هـمچنان شب, خلوِت در بهاءالّدين, شيخ
ميجوشيد/ و ميرفت خويشداشت,

به ¼Íفاً اين و جوان! مAُّي ميك� هويدا Ìºاْر اَ كه است اين عيبت ـ
نـه تـوست

ß
خـودپرس� دليـِل بـه پُـختگيات; نـه تـوست خامِي دليل

سAمت@و@صداقتت/
و رف� اuدام مرِز تا بار دو كوتاه, بسيار گوي و گفت اين در امشب,
دادت به ـ باقر Tّمد Aُّم ـ هوcند uèايت مرِد بزرْگ آن ا@گر و بازگش�,
حلقهي ايستاده, انتظار به تاJر, دِر پيِش قّداره@كِش مردِك آن بود, نرسيده
دلهـا بـر داغ و بود افكنده گردنت بر خود دستهاي با شادمانه را دار

uانده@بود/
گردنت و ديدم خورده گره گردنت بر را دار طناِب بار, دو كم دسِت من,
بازيميك� خود جاِن با آنحلقه/ دروِن از شد ب�ون حاِل در نرمنرمك, را

١٢٨

ميك�/ بازي خود جان با ,Ì»پ اي
خداوند كه وديعهيي با امّا كُن بازي خود جان <با ميفرمايد: مادرم ـ

مكن!> بازي بسپاري, ديگران به تا uاده امانت به جان اين در
بود, اينگونه مادري ا@گر مرا داري/ مادري چن� كه حالت به خوشا ـ
او آنـچه ميكردم/ قناعت حضورش به و ميماندم خدمتش در عمر [ام
بگ�ي; بازي به را íخويش كه نيس� ق ÔT تو بزرگيست/ سخن فرموده,
طف	 هنوز و نيست; علم ـ نشده مدّون زماæكه تا ـ تو بدون تو, علم زيرا
بدان امّا نداري; را پرا@كنده اعتقاداِت اين تأليِف و تدوين حّق نيس�و بيش
و راست�هستند ُقهايدربارْيتشنهيخونِعارفاِن بدانكهزاهدانِرياييوف
ميرسد/ مشام به بدعت بوي رفتارشان, و كAمشان از كه آuا خون تشنهي
به تا كه هستند تن دو بودند شاه ÍÉT در امشب كه ايشان ميان در
كه است اين افتخارشان و آوOتهاند دار به را èاّدعا عارِف چندين حال,
وحدت از ندانسته, ,æدبستا كودِك تو, آنوقت, لقبگرفتهاند/ <صوفيكُش>

ـ رود تا كوه از ـ nعا موجودات bيع بودِن زنده از و سخنميگويي وجود
جاريست, ذّرهيYهيموجودات, ذّره در خداوند, اينكه از و ,æميز َدم
Ï¿Rازخداست, ع	اJصول, و دارد, درخود را Ï¿Rازخدا سنگ, هر و

خدا/// كُّل و
ُجـرِم بـه شـباب, آسـتانهي در را تو كه است درست اين آيا !Ì»پ
وجوِد بركت از را جهاناسAم و بزنند, را گردنت يا آويزند بهدار صو|گري

كنند؟ Tروم تو آيندهي
اين ÍÉT در كه rيدانس^ هيچ من و نيست/// درست شيخ! نهاي ـ

گفت/// نبايد چه و گفت بايد چه درباري, بزرگان
جاه	 تو امّا بدهم; نشانت چاْه از را راه بگوhو تو به منخواسrكه ـ
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خويش َجنبگِي كم شكس�و را nد بس�و را گفتارم راِه و كردي جسارت و
دادي/ نشان يادگ�ي در را

ديگر, كه ميبندم عهد ميطلpو عفو جهالتكردم/// جهالتكردم/// ـ
////sنك چن� زندهام, تا

ابرو به َخم پدر, زبانهاي زخم برابر در هرگز كه جوان, صدِر محّمد
خويش مراد قباي دامن و طف�ن, چون ـ افتاد گريه به نا@گهان بود, نياورده
بـه نه ببخش! استاد! <ببخش ميگفت: گريه ميان در پيوسته و گرفت; را

ببخش///> وديعه آن خاطر به كه جان, خاطر

١٣٠

َغرق جانِب به دريا, عاشق

ميروي؟ كجا خدا خلِق از بُريده و دامنكشان اينطور جوان! آهاي ـ
با ميگويند كه نيس� كودكي Yان تو آيا !ñدرآم ما با و ]ان ما نزِد دمي
بـه را [Çامشان و انـداخـتهيي در پـنجه فُقها و Fُعل بزرگترين از bعي

زانو@در@آوردهيي؟
/rنيس Yان من خ�, ـ

ميشناسند چهره به را تو كه كساæهستند ما, مدرسهي در اينجا, امّا, ـ
/æاY تو كه ميگويند و

مدرسه اين طلبگِي به آنكه براي مرا, ديدهاند/ بَد و ميكنند اشتباه ـ
قـبو�ام جـواِز آزمايش, از پس و آزمودند استادان از گروهي بپذيرند,

///�Y دادند///
`

حا@كـم پدرت كه نيس� ش�ازي قوامي صدِر Tّمِد تو جان! Ì»پ ـ
پيوست؟ ايزدي رaت به پيش چندي و بود ش�از

/lاY من برادر/ بله ـ
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بگـو فقط بنامي/ <برادر> مرا نيست Jزم ,oنبستهي برادري پDِن تا ـ
و كAم علم بزرِگ استاداِن مباحثه, در ,Ï»لV در كه است درست آيا lبدا
را Yگيشان و كردهيي خويش منطِق مغلوِب خاص, شيوهيي به را, حgت

آوردهيي؟ Ë¿خ Ìº بر
به من, كرد/ Kواهم ñن هرگز و نكردهام كاري چن� بنده آقا! خ� ـ
و غالب نه مرافعه/ و تن به تن جنِگ و قلدري و جدال به نه آمدهام شا@گردي

Tكومي/ و حا@كم نه است ميان در èمغلو
كردي؟ ذليلشان كه دادي جواب رندانه �Yگونه هم آuا به عجب! ـ
هر ذلّت, و عّزت /sك ذليل را Ï»ك عمر, [ام در من, كه Kواهد خدا ـ

خدا/ بندگاِن نه خداست دست در دو
ميگويي؟ چه كند, ذليل تو دست به مرا كه كند اراده خداوند ا@گر ـ

كرده ازاTçكومم ÔV چن� به خداوند با¾Ëكه كرده گناهي بايد قطعاً ـ
و بدارد معاف كار, اين از مرا كه كرد خواهم ا¦اس حق درگاِه به پس باشد/

بدهد/ من به را دردمندان به خدمت رخصِت
ا¾Ìافزادهيـي ميكند/ كار قلبت از �w كه انگار زبانت, هِههِه/// ـ
به پايش نرسيده راه گَرِد از هنوز كه آنكس كار؟ چه دردمندان با را تو چون
از Ìخ

Ô
º زِر كيسههاي و دهند جايش شاه Ìºسفرهي بر و شود باز دربار

بـاشد دردمـندان انـديشهي در مـيتوانـد چگـونه سـتاند, بزرگ مُرشد
جوانِك@Jفزن؟

`

درباري فُقهاي پنجه در پنجه آمده, سفر از تو, كه ميگويند جوان! ـ
ه^ايي اين خاطر به و درآوردهيي پا از يك به يك را ايشان و انداختهيي

دارد؟ واقعيت داستان, اين آيا گرفتهيي/ بسيار انعاِم و صله شاه از

١٣٢

چن� توانستهاند چگونه قزوين مدرسهي طAُِّب كه pعج در من ـ
آيـا كنند؟ پرا@كنده برزْن و كوي در اينگونه, َشِبه, يك را |Aخ شايعهي

نيست؟ خAف اخباِر توزيِع ُجز كاري هيچ را پايتخت طAُِّب
ما از چند تَ� پدراِن باشد؟ خAف اخبار, اين كه است معلوم كجا از ـ
ميبينند نيستند/ كه كَر و كور ايشان, دربارند/ خدمتگزاراِن و نوكران و ُخّدام
اصـول و عـلم اعـاظِم ÇVلس, آن در كه ميرود Ï»لV به جوانكي @كه
شـانهي بـه شـانه شـاه, قـفاي در جوانك, اين كه ميبينند و نشستهاند,

شادمان/ و لب بر لبخند ـ ميشود خارج Vلس آن از قاÏÈالقضات
و ُجـّهال كـاِر فـقط و است كـردن ظاهْر به ُحكم ديدن, اينگونه ـ
ـ رفت خندانخواهم Yانگونه ب�ند, هم جانبدار به ا@گر مرا, سادهلوحان/

دهي/ گواهي اين بر و Ï¾با تو روزي شايد و
ÇTّمد نـه است رفـته شـاه æFمـه به حAّج منصور كه نكند پس ـ

صدر@قوامي/
صدرالدين يا است رفته æFمه آن به منصور كه بگويد بايد زمان ـ
و اوست دانِش قدر به ادرا@كش حّد كه ُغAمي نه بگويد, بايد زمان ش�ازي;

است/// كرده نوكري و ُغAمي سزاواِر را او او, دانِش
`

ميگويند هستند شاه ُخّدام و قزلباشان از كه من خويشان پ«Ìجان! ـ
كـه است داده فرمان شاه كه رفتهيي صدساله راِه چنان ساع� در تو @كه
كيسههاييWلو و سينه ُغAماæدستبر گُل, پُر و بزرگ باغي خانهييVلّل,
ا¾Ìافمنشانه و آسوده تا بدهند تو به ميخواهي, كه هرچند Ìºخ, زر از

/Ï¾با ¾Ìيعت و فقه باِب در شاه اوامِر رِي ÔV و كُ� زندگي
و ,hهيچ^يگو و lهيچ^يدا گفتهاند, تو خويشان آنچه باب در من ـ
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را ايشان كه ميخواهم خدا از و ميدهم قيامتحواله روز و حق به را ايشان
ا@گر امّا كند; مرaتخويش و عفو شامِل دنائتشان, و ُخبث و جهل دليِل به
باغي در و كردهام سكونت Vلّل خانهيي در اينجا, من, كه ديدي روزي
Ê¾ آنـچه از بـيش چñي و سوارم شاهوار اس� بر و lميز قدم بزرگ
بر lخو ميآشامم, و ميخورم ـ حAل ماِل از ـ ميآشاميد و ميخوريد

باد/// حAل Ê¾ Yهي
`

بـه كـامل مُـرشِد بـه را íخـويش ///rهسـ تو با جوانك! اي آه ـ
چند@فروختهيي؟

تاج/ ÔT واسطه به و oفروشندهي ñن ما ميخرند, خوب راس� به ا@گر
ا@گر مال ^يخرند/ بُنُجل امّا ميخرند خوب ,hبگو تو به را راستش ـ
درهم چارپايان مدفوِع با تا ^يمانَد خا@ك بر èمش�ي هرگز باشد, مال

برسد/ مشام به آن از ناخوش چن� بويي و شود آميخته
كـه مـيديدي اJن هـم Jَّوا شـاهي; نـوكراِن پناِه در كه افسوس ـ

ميكردم/ ُخرد چگونه را دندانهايت
سـلطان نوكراِن پناِه در ا@گر Øح� را, خود دcناِن كه است آن مَرْد ـ
در شباهنگام, كه ميآيد بر نامردي هر از َو@گَرنه كند; �` و ُخرد هستند,
و مـردي بگـريزد/// و بكـوبد مـردي

ß
Ìº بر سنگي تاريك, @كوچههاي

نباشد آن جسارِت را هيچكس هم و Rرندت گران هم تا بياموز جوا^ردي
برود/// خود راِه به ناخورده زخم و بزند ي ̀ز @كه

`

و ميتازد چنان تُند/ شيِب با دش�ست در سيل چون شايعه آري///
تـا Ï¾با صدرا Tّمد Aُّم بايد ^يك�/ باور كه مينوردد در و ميپوشاند

١٣٤

جـاي بـر اسـتوار, بـاز, و ,æبگـذرا Ìº از را آبهـا اين Yهي æبتوا
///Ï¾مانده@با

`

مُختصر و مَرُدميخريد و كهنه محلّهيي در كوچكي خانهي م�ّصدرا,
در نـيز را كـاتبي كـفايت/ بـه امّـا درويشـانه ـ آورد فراهم زيستني ابزار
كـاِر به آراْم آراْم غروب, تا طلوع از روز, همه تا گرفت كار به ُحجرهيي
مُّ�, شود/ مشغول ك�م علم و عرفان اهلحكمتو بزرگاِن كُتُِب بازنوشتِن
از كند, رجوع آن به مرتبًا و باشد داشته خود نزد ميخواست كه را اثري هر
خـوش خـّط بـا تـا مـيسپرد كاتب دسِت به ميگرفت, امانت به بزرگي

تحرير@كند/
اخـباِر نـوشت, خود خالوي و مادر براي كه نامهيي در جوان مُّ�ي
براي مبلغي فصل, هر كه كرد درخواست و رسانيد ايشان به تمامًا را قزوين
آن و نـدار طُـّ�ِب از چـند تـني و كـند خود زندگي خرِج تا بفرستند او

@كاتِب@ثابت/
بـه آن از قـبل امّـا بـازگشت; اصـفهان بـه استرابادي باقر ميرمحّمد
در تو, جاي اصفهان, در ميآيد/ اصفهان به زودي به شاه گفت: مُّ�صدرا

ميماند/ محفوظ و است محفوظ مجلسدرسمن
درس حـوزهي و بـود حج سفر آمادهي نيز فندرسكي ميرابوالقاسِم
ا@گر زيارت, اين از <پس گفت: مُّ�صدرا به هم او بود/ كرده تعطيل را خود
تـدريس بـه اس�ابادي كنار در اصفهان, در ماندم, زنده و خواست خدا

است/> Tفوظ من Vلس صدِر در تو جاي و پرداخت خواهم
شـيخ درِس مـحضر در روزهـا افـتاد/ عيني خروِش از مُّ�, زندگي
و مـيرفت او خـلوت بـه نيز درس پاياِن در و ميشد حاضر بهاءالديْن
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و استادان جملگي آرام, آراْم چه گر ـ ميپرداخت مباحثه به او با ساعتها
خاموش مُّ�صدراي كه ميپروراندند سر در را آن آرزوي قزوين, حكماي
مسأله, اين سر بر و دارند; نگه و خويشدرآورند طلبگِي به را انديشمند و

حسادت/ و رقابت و بود جنجال پيوسته,
راه مسلّط, مُّ�يي يا عاليقدر, فقيهي يا ك�م, علم از بزرگي شب, هر
دانه مينهاد, دام ميگشود, او با را گو و گفت سِر ميبست, جوان مُّ�ي بر
هم مُّ� شود/ گرفتار و افتد دام به شايد پرواز, بلند پرندهي اين تا ميپاشيد
شود حاضر بزرگان يكيكاين مجلِسدرِس در ِابايينداشتكه هيچ البتّه
ميتوانستصبوري كوتاه مّدتي مجلسي, هر در امّا كند تَلَّمذ خاضعانه و
خود به درون, در مّدتي, جوان, بماند/ زير به سر و خاموش و بدهد نشان
كه ميكوشيد نميگفت/ هيچ و ميشد, روح عرْقريزاِن گرفتاِر ميپيچيد,
امّـا شـود; لبريز كه نگذارد را تحّمل جاِم و نشكند را صبر تَِن نازْك بلوِر

ميشكست/ يكجا استاد, دِل با را ادب سّد و ميكرد سرريز نا@گهان
تهاُجم و بود روح سپردهي بينهايْت به پيچيدگيهايسر مسأله, تماِم

پرسشها/ بياماِن
فـرو را ديوارهـا ميكرد, مت�شي را پنجرهها پرواز, به او ذهِن ميِل
سوداي و ميكرد, آشفته را مجلس ميتابانْد, را قفس ميلههاي ميريخت,
عاليقدر, استاداِن دِل در محبوس, يا دسْتآموز را, پرندهيي چنين داشتِن
بگـويند: ايـنكه بـر شد مقّدمهيي حوادث, ُخرده اين و ميكرد; سركوب
دارد/ را يافته عّزْت و كهنسال استاداِن Ìºزنِش Iق�و قصِد جوان, <مAُّي
به قادر نام صاحب مَُدرّساِن اينكه مُّدعي و مُّدعاست پُر جوان, مAُّي

نيستند/ او پرسشهاي سادهترين به پاسخگويي
داشته, خويشپyان صوفياِن و فAسفه از برخي جانِب از مAُّيجوان,
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كند/ èاعتبار را اصول و فقه اعاظِم تا است شده برانگيخته
از بسياري و است روان آشوِب و اغتشاش گرفتاِر خود, جوان, مAُّي
ميافتد/ پيچيدگي به سادگي, فرِط از يا و معناست, خا�از پرسشهايش
تاب است, برگزيده چن�رو¾Ïكه با مAُّيجوان, ـ هرصورت به ـ و
كشيد///> خواهند تÏ¾Aَاش به يا و شد, خواهد Ï¾Aمت و آورد Kواهد

مـيگفتند: او بـه هـمگان, چشـم از دور مُّ�, انگشتشماِر دوستاِن
رگـباِر بـه را بـزرگان مكـن! پـيله بـيا! كـوتاه بـاش! نـرم <اي@@ÇÇTّمد!
مكـن! خـارج Yگـان دسِت از را مـيدان نـبند! پرسشهاي@@ÌºèاSام
به ـ را چ¿Ëها Yهي مگذار! ^ايش به و مكن عرضه اينگونه را íخويش
سـوختگي دْل بـا مُـّ� امّا ندوز!///> خويش به چن� اين ـ ك� به يا ِمهر
در من, ندارم/ ¾Êميفرماييد, كه را اعFل اين از يك هيچ قصِد <من ميگفت:
و ,hمـيآ مـقام عـا� مَُدّرساِن اين ÍÉT به امر اطاعِت و افتادگي حّد
امّـا ;lمـيز نـاشنيدن بـه Øح� را خويش و ,sميك بُردباري بسيار@@هم
و مـيشكند صـ�م كاسهي نا@گهان, به و ÌºاSام كه ميشود ^يداl@@چه
به ميل و پرسيدن ميشوم/ متناقض و مُتضاد پرسشهاي Çtاُجِم @گرفتاِر
كه nد مناست/// روِح طاعوِن كردن, سوآل مناست/ مُزمِن بDرِي ,íدانس

̂يخواهد///> را اوضاع اين
صد كه حالي در ـ استادان همين از يكي محضر در مينشست مُّ�,
دوخـتهانـد/// دوخـتهانـد/// را <دهـانت مـيگفت: و بود گفته خود به بار
قيامت روز باِب در استاد, اين كه سخناني به گوشميسپرد و ـ دوختهاند>
روِز بـاب در مشك�تش ُخرده از برخي اينكه به ميسپرد دل و ميگفت,
بر دست بيتابميشد, نا@گهان, به لحظهيي, در آنگاه, و حلشود; بزرگ,
انتظاِر در بايد آيا ]�م/ من امروز ا@گر <استاد! ميگفت: آرام و ميافراشت
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]اl؟> قيامت روز
فرزندم/ بله ـ

روح؟ يا ميماند انتظار در Ë»ج ـ
دو/ هر كه ميآيد بر امّا ميداند; خدا ـ

سال؟ هزار چند يا سال صد چند يا سال چند تا ـ
ميداند/ خداوند فقط ـ

به هيچ آيا ,lميما انتظار به فاæرفته, جهان از مِن كه مّدت, اين در ـ
^يشود؟ يا ميشود رسيدگي من نيك و بد اعFل حساِب

ميكند/ بداند مصلحت آنچه و است آ@گاه مسأله اين بر خداوند ـ
صورت, دو اين از يكي كه بپذيريد Jاقل, امّا بزرگوار! استاد قبول ـ
صدوِر و ميرسند nFاَع به ميم�م, من كه امروز هم يا است: Wكنالوقوع
هر قيامِت معنا, اين به كه ميفرستند, دوزخم يا wشت به و ميكنند ُحكم
اسـتغفرا\ Jل, lزبـا ظـاهراً, و اوست مرگ روِز يا شب Kست� @كس,
كار Yگاæدر قيامِت روِز ديگر خدا, ¼Í´قرآِن نَّص خAِف بر استغفرا\,
و موعود, روِز تا ميمانند انتظار در خا@ك زير در Yه, يا و بود; Kواهد
اين در كه ـ قيامت روز تا ميكنند ص�پيشه برزخ, يا اعراف در آنكه uايت
هـزاران بَل قرنها, سالها, فاسدان, و گناهكاران كه گفت ميتوان حال,
عدِل كه خداوندي سوي از چن�امري آيا Ìºميبرند/ به ازات ÔV è سال,

پذيرفت�ست؟ است, مطلق
فرزندم/ خ� ـ

و پيام�ان ميان واسطهييد كه اZان, و تفكّر و Iقيق اهِل ,Ê¾ پس, ـ
پيام�ان كه Yانگونه ديگر; سوي از انسانها عموِم و سو يك از اَمامان
جوابگـوي بتوانيد بايد خدا, انديشمنِد بندگاِن و خداوند ميان واسطهاند

١٣٨

ß
Ìº بر چه امشب, يا امروز

ß
æÊ»ج مرِگ از پس كه باشيد ساده پُرسِش اين

و مُردهاند ما پيشاز كه انسان كرور كروْر كروْر
ß
Ìº بر چه و ميآيد, آدمñاد

خا@كخفته, در مُردهي انساِن و است, آمده قيامتنشستهاند انتظاِر در هنوز
اين يارِي به آيا قيامت, قياِم با{تا و زنده روحيست صاحِب اينكه قبوِل با
خود

ß
æجها اين گناهاِن ج�اِن به كه يافت خواهد را اين فرصِت نام�ا, روِح

جهاْن آن در است, رفته جهنّمي جهاْن اين از ا@گر را, íخويش و كند, اقدام
و كافران از bعي دربارهي خداوند اينكه ßíداش نظر در با و كند؟ wش�
فرصتشان كه نپندارند گناهكاران جهان اين <در كه ميفرمايد @گناهكاران
بيش كه oميده فرصتشان بَل شود, سبكتر گناهانشان بار تا oميده
بَد خفتگاِن خا@ْك در ارواِح به خداوند, كه است Wكن آيا َرَوند> فرو گناه در
نوعي قبوِل حكم در ÏÈفر چن� قبول آيا و بدهد؟ ج�ان رخصِت @كرده,
نيست؟ اسAمي قرآæو ضّد امري ¼Íاحتاً, تناسخ, قبوِل و نيست؟ تناسخ
باور را ديگر كالبد به كالبدي از روح انتقاِل اسAمي, حgت ,Jًاصو آيا و
يا ميماند جسد با ج«æÊانسان, مرِگ از پس روح, اين ندارد, ا@گر و دارد؟
ß
Ì¾ از بتواند تا ميرود كجا به ميگ�د, فاصله ا@گر و ميگ�د, جسدفاصله از

و/// باشد؟ امان در Ï¾Aت حاِل در
ß
Ë»ج

هـيچ از فـريادي هـيچ ديگر, كه ميداشت بر دور چنان محّمد, مُّ�
و مـيگفت و مـيگفت مُـّ� و نـميكرد, وادار سكوت به را او حلقومي
تمامي از آتش و مينشست تب به تنش و ميشد عرق غرِق تا ميگفت
استاِد صداي اينگاه, و ميافتاد نَفَس از تا ميكشيد بر بدنششعله اعضاي
طAُِّب كنيد! بس كه Ë»ق خدا به را Ê¾ فرزند! <فرزند! ميآمد: در مظلوم
سادگيميفهمند/ به را دين ايشان, اçنيست/ Ôbاtچن� ظرفيِت مرا جواِن
و امامت; و نَبّوت و معاد و عدل و است وصادقانهيتوحيد ساده قبوِل دين,
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دين گُس�هي و است, بس ايشان دي�براي ¾Ìيعِت و فقه و فروع و اصول
رفíبه و روزه íگرف و ^از خواندن در ُخداست اوامِر اطاعِت ايشان براي
ا_هي ارادتبه و خلق وخدمتبه گناه پرهñاز و زكات و دادن`س و حّج

قبيل/// اين از و اطهار
پاسِخ كه چن�پُرسشهايÌºèاSامي طرح با را ايشان فرزندم, ,Ê¾
و عقل مرز از ميكشاæو روحي آوارگِي به خداست, نزِد فقط و فقط آuا

ميك�/ پرتاب جنونشان خطّهي به ادرا@ك,
و شّك م ÔH ميك�, Uدوش را مؤمنان اZاِن جوان! صدراي Aُّم اي ,Ê¾

/æشودRنا گناهيست كار, اين و ميكاري, دلهايشان در ترديد
چن�مسائ	را بنده دان¿Ïچون كم استادِن ßÍÉT در آنكه جاي ¾Êبه
به èاعتناي و حوزهيي, و باشيد Vل«Ïداشته كه است �wآن كنيد, مطرح
Vلس و حوزه آن در را پيچيده چن�مسائل خويش,

ß
كَْمسا� جواæو اين

هـدايت مسـائل اين uايِي درِك جانِب به را شا@گردانتان و كنيد مطرح
و پيوست خواهد Ê¾ شا@گردان خيل به ñن حق� بندهي البتّه, كه بفرماييد,

سپرد///> خواهد آuا پاسخ و مسائل اين به جان @گوش
هيچ ارائهي قصِد و sميك سوآل طرِح فقط اينجا, تا و هنوز من ـ
نه شا@گردم دهنده, جواب نه كنندهام سوآل كه آSا از و ندارم, را پاسخي

مُّدرس/ نه ّصلم ÔT استاد!
اين بر شايد تا بنشي� تفكّر به خلوت, در كه است آن نيكوتر پس ـ
بـه را پاسخها آن و èبيا پاسخهايي اينگونه پرسِش هزاران و پرسشها
كنند اصAح و رّد را پاسخها آن تا ,æبرسا حgت و علم اهل bلگِي اطAّع

كند/// تثبيت و بپذيرند يا

١٤٠

زخـم اسـتاداِن و نـميرسيد, پايان به سادگي به هميشه, امّا, ماجرا,
آسـودهاش و نـميداشـتند بـر <جـوانك> ايـن سـِر از دست نيز نخورده
و بيازمايند خويش بخِت كه ميكوشيدند يك, به يك آنها, نميگذاشتند/
منطق و مهربان زبان با كه بودند اميدوار آنها نشوند/ جاري شايعاِت تسليِم
فخِر همهجا و بنشانند خويش ايمان سفرهي سر بر را جوان مُّ�ي استوار,
طريقي, به شاه, محضر در حتّي و كردهاند, خود راِم را مُّ� كه بفروشند آن
به و است, ايشان شا@گردي اينكمشغوِل جوان, مُّ�ي آن كه كنند شاه حالِي
دوش بـه دوش سـبو, هـماننِد را, يـاغي جواِن مُّ�ي كه بود علت همين
پُر چنان قدح, اين سبو اين امّا دست; به دست قدح, همچون و ميبردند,
و مكّرْر@گويان و قشرّيون گردِن َوبال كه الهي, ُخمخانهي ناِب شراِب از بود
َخـم را شانههايشان سنگين, سبوي آن ميشد/ مُتحّجران و @كهنهانديشان
مـيلرزيد/ دستهـاشان بـا دستهـايشان در لبريز, قدِح آن و ميكرد,
سبو زمينزدِن ـ وميرسد ـ ذهنشانميرسيد به كه عملي نخستين اينگاه,

هست/ و ـ بود قدح شكستِن و
قَدِح و بود شده ُخرد سبوي همچون جوان, مُّ�ي روح كه بود چنين

تكّه/// هزار
حكايتپيشميآمد همان باز ميبردند, مجلسي به را او ا@گر ـ َو ـ باز
در مـينشست مُـّ� ميشد/ ساخته حضورش محوِر بر افسانهها همان و
ا!> سـبحان ا! سـبحان ا! <سبحان كه همانگونه به و استاد محضر
دلخويشتكرار در ذ@كر, ZبهZي در همانگونه, به ميگفت, باز ميگفتو
ُسبحاْن ترِك ا@گر امّا زبانم> باد بسته زبانم, باد بسته زبانم, باد <بسته ميكرد:
اسـتادي كه مجلسي در روزي, پس, ميتوان/ نيز زبان بريدِن كرد, بتوان

١٤١
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سـخن َعلَوي تشيِّع اهل ديِن اصوِل باِب در اصول, بر مسلّط و بزرگوار
توضيح, به و ميكشيد تحليل به و ميبُرد نام را آنها يك به يك و ميگفت
مُـّ� نا@گـهان, ميگشود, خويش دِل ساده طّ�ِب فروبستهي كاِر از گره و

شد/ كنده جاي از صدرا,
استاد/// ـ

و ديـن فروِع و اصول ßíگرف ياد براي جوان! بسيار مAُّي اي Ê¾ ـ
بـراي نـه شـدهييد دعـوت ÇVلْس ايـن بـه راسـت�, ديـانِت مُــقّدماِت

مباحثه@و@مذا@كره/
/sك چنان كه نيست هم من حّد در /rنيس مذا@كره و مباحثه اهل من ـ
هـم اصول زمينهي در و ميآزاردم سخت كه است آمده sذه به سوآ�
آن بر كه ميدانيد مُسلّم Ê¾ ,sك مطرح را nسوآ آنكه از قبل ا@گر, هست/
پُرسِش اين و بروم كه بفرماييد ُرخصت نداريد, اختيار در èجوا سوآل,
و بزرگواري با Yه@گاه كه بگذارم ميان عاِم	در wاءالّدين شيخ با را @كُشنده
پاسخي آuا از برخي براي ا@گر و ميشنود, را hپرسشها بسيار, صبورِي

بيابد/// Iقيق, و تفكّر با تا فرص�ميخواهد نيابد,
را حكايت كه خيرهسر طُّ�ِب جميِع مقابِل در ماند/ مستأصل استاد,
ُحكِم ميداد, را محّمد مُّ� خروِج اجازهي ا@گر ميزدند, بازار سر بر جار

بود/ داده نيز را خويش انفصاِل
و كـنيد, پـرسش طـرِح آرام بـنشينيد, فرزندم, بگ�يد آرام پس ـ

نياييد! شور به كه بكوشيد

ßØ
ن� و oزدهي حلقه حق شورآفرين و مبارك ناِم ِگرِد بر كه ما چرا ـ
و اÇZان و نشاط و شور خدا بندگان از كه است خاkاJنبياء بزرگوارمان
بهشور حق بر مسائِل

ß
Ìº بر گو و گفت هنگام به نبايد است, زندگيخواسته

١٤٢

ما كه دارد وجود شوْق و شور ن� بر ¾Ìيفهيي آيهي يا حديث آيا بيايo؟
ماندهيo؟ èخ� آuا از خدا كمدانش بندگاِن

Vلس و نكنيد آشوببرپا امّا بپرسيد شوق با و بياييد شور به خ�/// ـ
نيندازيد! نظم از مرا

رسول حÍÉت اينكه به sمؤم و lFمسل من استاد! ,Ë¿چ روي به ـ
اماِم اينكه به معتقدم و امامم دوازده پ�و من پيام�خداست/ آخرين ا@كرم
من Jزم/ ظهوِر روِز تا است گزيده غيبت مصلحت, و ÍÈورت به آخرين,
من ندارم/ آن بودِن خدا كAِم در هم شكّي هيچ و بََرم از [اماً حا�, را, قرآن
ميان فرق من /rنيس وابسته اسAم از شاخهيي و فرقه هيچ به و lFمسل
اهـِل /lميدا را واجب غ� و مستحب و واجب مكروه, و حرام و حAل
چرا كه است اين nسوآ حال, اين در دارم/ باور ¼Íاحتاً را معاد و توحيدم
اصِل چار كناِر در و آورد ¾Êر به دين اصول از يكي را اGي> <عدِل بايد
چن� صف� دادِن نسبت آيا داد؟ قرار امامْت> و نبّوت و معاد و <توحيد
به ب¿Ìي يكصفِت به خداوند كردِن مُتّصف خداوند, به شكناپذير و Tتوم

ß
ضم� مفهوِم ,hشو صفاçقائل خداوند, براي ما ا@گر آيا و حساب^يآيد؟
ع	اJصول و است صفات اين نيازمنِد خداوند, كه نيست چن� امر, اين
Yهي به èنياِز و نيست؟ مطلق èنياِز خداوند, آيا و است؟ صفت نيازمنِد
صفِت يك ßíداش به را خداوند ما ا@گر آيا و نيست؟ عدالت bله از صفات
آن داراي كه است خواسته Ì¿ب از خداوند كه يع�صف� ـ ب¿Ìي نيكوي
صفاِت انواِع به را او كه بود Kواهد ما عهدهي بر آشكارا ,oكن مُتّصف ـ باشد
با آيا و بدانo؟ دين اصول ُجزء هم را اينصفات Yهي و oكن متّصف نيكو
امّا ¾Êرشاند, قابل ب¿Ìي نيكوي يع�صفاِت Tدودند, صفاْت اينكه قبوِل
خـداونـد مـا نيست, ¾Êرشپذير جهت هيچ از و است ناTدود خداوند,
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از را خداوند ترتيب, اين به و ندادهيo؟ قرار تناهي موضِع در را نامتناهي
قدرِت و خويش ذهن فعاليِت حّد در و oنياوردهي فرود خدايياش مقام
و است كُفر كار, اين كه نيست چن� آيا و نكردهيo؟ Tدود زبان, @كاركرِد
و معت� صف�ست بينايي, كه نيست چن� آيا و خدا؟ بودگِي مطلق انكار
مبارِك صفِت دهها و ,ñن توانايي و ,ñن بودن زنده و ,ñن وشنوايْي پسنديده,
و است؟ Rشيده انسان به را آuا خويش, مطلِق ارادهي به خداوند, كه ديگر
به را صفات اين از يكي فقط و يكي كه oبرآن حال, ما, كه چن�نيست آيا
Rشندهي اِ\ به oده عودت را اGي Rشِش يع� oبرگردان خداوند سوي
نيست نادرست اGي, صفاِت از Ø
تل اين و فكر, اين عمل, اين آيا و صفات؟
دادن قـرار مـوصوف مـوضِع در Jًاصو و ^يشود؟ ما گمراهِي اسباب و
خداوند بودِن مطلق

ß
ن� ـ حق نعFت از گذاردن سپاس جاي به ـ خداوند

انسان/// آيا و نيست؟
ا@گر كه داشته بََرت چنان اسب, نگهدار! دست جوان! نگهدار دست ـ
به يك را سوآل خورد/ خواهي گرم ßزم� به Ìº با بتازي, ديگر قدم چند
كردِن موصوف ميگف�<آيا كه �Yقدر خروارخروار/// نه ميپُرسند يك
در را خداونـد كار, اين آيا و نه, يا است درست عدل, صفِت به خداوند
<فرزنِد :hبگو تا كا|بود ^يدهد؟> يا ميدهد قرار صفت آن به نياز موضِع
æيداÇ^ كـه است چگـونه داري, حفْظ از [اماً را قرآن كه تو هوcندم!
عـرب, رساي زباِن به و ـ hكر قرآن ـ خويش كتاِب در خود, خداوند,
به چنانكه است, كرده موصوف نيكو صفت چند و چندين به را íخويش
خـداونـد به تو آيا مهربان>/ Rشندهي خداونِد ناِم <به ميفرمايد: @كّراْت
Yچون ارbند و عزيز çصفا به را خود كه ÏÈمع� هم تعا� و تبارك

است؟> كرده مُتّصف ,<oرح> و <رaان>

١٤٤

و Ë¾با داشته ÏÈاع�ا چن� ا@گر دهد hجا
Ö
Øsجه قعر در خداوند ـ

است قرآن از تبعيّت به موظّف انسان, كه ميبرم گFن بنده امّا وقاح�; Yچو
¿Ìك مُ بگويد, bلهيي Øح� قرآن, از تقليد به هركس و قرآن, از تقليد نه
/Ì¿ب مصلحت به نه و ب¿Ìاست حّد در نه اGي, كAم از تقليد رم/ ÔV و است
ما صفاçكه جنِس از ع	اJصول, ميRشد, خويش به خداوند كه çصفا
است درست اين نيست/ انسان جنس از چñخداوند هيچ ميRشoنيست/
خويش از و است دانسته خويش Ï¿Rاز گونهيي, به را انسان خداوند, @كه
Rشيده صورت انسان, در را خود مبارك وجود از ذّرهيي و است آفريده
ـ Jل lزبا ـ oباش Vاز ما كه باشد معنا آن به ^يبرم گFن اين, امّا است;
حÍÉت به را قرآن خود, خداوند, چون oبگوي و hبياور تازهيي قرآuاي
/oكـن امـAء خود به را آن متشابه hدار حق هم ما فرموده, امAء پيام�
به خويشíرا خداوند, چرا كه نيست و نبود باره اين در ابدا ابدا من پرسش
حق, چه به خا@كي انسانهاي ما كه است اين بَل است, كرده صفاçمُتّصف
صـفات, ايـن كـه oميده قرار صفات Vموعه يك موصوِف را خداوند
بـهطور آيا, ,oميكن چن� ا@گر و برخاستهاند, انسان انديشهي از ,Jًاصو
اÇGي ذاِت سـواي چñي اGي, صفاِت كه oيكن^ بيان را نكته اين ضم�
تـرتيب, ايـن به و خداوند, به مُتّصلاَند و خداوند از مستقلاند و هستند
ناقص ميماند, آنچه باشند, داشته حذف قابليِت ا@گر و دارند, حذف قابليِت
و است مـطلق كFِل در كه hميبر پناه خدايي به ما آنكه حال و است؟
و رؤيتناپذير و توصيفناپذير, و ِصفتناپذير, و Qزيهناپذير, مُطل
ست
,æچوپا ا@گر و نيست; انسان و او ميان مش�كي هيچوجه و جسميتناپذير,
و ميبوسد دْستَكَش و ميآَوَرد انساæفرود مقاِم به را خداوند جهل,

ß
Ì
Ò
º از

دوشش بـر را خـود ^ÇÒد و ميكند پهن را رختخوابش و ميمالد پايَكَش
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را سادهدل جاهAِن خداوند, كه است اين بر دليِل فقط و فقط ايyا مياندازد,
و ^يشناسد رم ÔV و ^يكند دْلآزرده و خويش^يراند از جهلشان دليِل به
در موÏºميفرمايد, حÍÉت به چنانكه را, اصل خداوند, و ^يكند, تنبيه
كردِن برقرار ُرخصِت تازه, و اتصال, اين لزوِم و ميداند حق به بنده اتّصاِل
اين در و بازار; و كوچه عابراِن به نه ميدهد خود پيام�ان به هم را وصل اين
اشارات و كنايات از حرف نيست, دين اصوِل از حرف ابدا ابدا هم حكايت
و شناخت ßست�K پلّهي عنواِن به است پيوند ÍÈورِت از حرف و است,
ا@گر كه اساسدينهستند, و پايه و پي نيستند, پله <اصول>, آنكه حال اZان,
از <Yگان, بود: فرموده پيام�خويش به خداوند جا, Yان در چن�نبود,
را بُتپرستانه شيوههاي Yان و كنند پ�وي سادهدل چوپاِن از پس, اين
فقط نكردم; اGي عدِل

ß
ن� بندهيحق�, گذشته, ايyا Yهي از و گ�ند> پيش

بدRتانه/// كه شوم هز ÔV دين, دcناِن با مقابله در و بگ�م ياد تا پرسيدم
برو, ما Vلس از ُخردسال, نامAُّي برخñاي است! بس بساست/// ـ
ديگر و برو, برو! بگذار/// آسوده را ما و عا�مقام شيخ Yان ديدن به برو

مگذار! ما Vلس در را پايت زندهيي, تا هرگز
`

كه پيچيد پايتخت علميهي حوزههاي در شايعه اين ديرينگذشتكه
كار حتّي و ميكند; انكار را خداوند عدالِت صدرا, محّمد نام به جوانكي
خداونـد, ا@گر ميگويد: پسر <اين گفت: مِنبري بر مُّ�يي كه رسيد آنجا به
و جـنگ و فـقر و رنـج و درد از مـملو ايـنگونه خـدا زميِن بود, عادل
س�طين و هست, كه بود اين از بِه زندگي, را درويشان و نبود, درماندگي

اين///> بيشاز شفقت را

١٤٦

بر بانگ و ميگريست زار ميرساندند, مُّ� به را خبرها اين چون و ///
به گريان و ميگيرد> را بَدانديشان دهاِن تلِخ طعِم <سخنانم, كه ميداشت
و ميگفت, خويش درِد و ميرفت عامِلي بهاءالدين شيخ حضرت ديدار
تا كه مده, راه دل به <بيمي ميگفت: و ميكرد بسيار دلجويِي را او شيخ,
و تَراُخم, نه ميكند كور را كينهمندان كه است كينه اين و بوده; چن� بوده
است حق� روحشان كه آuا و طاعون, نه ميكشد تَعفّن به كه است َحَسد
از ل ÔR و آورد, Kواهند و نياوردهاند را تعا�طلب ارواِح ديدن تاب هرگز
hميگو باز و گفrروزگاري, و دست, تنگِي از نه ميآيد بر روح @گنديدگِي
تا باش نشناخ�, پا Ìºاز و شدي كشيده درْد Yه طريقِت اين به چون @كه
آهي ببي�كه تا باش و ميكنند, سنگسارت برزن و كوي در چگونه ببي�كه
رها احتياط جانِب كه است اين توصيهام اينYه, با آمد; Kواهد بر تو از هم
آخته

ß
cش� كه بگذار و Ò�َم آخته

ß
سويcش� Ìºبه جاهAنه, تو, و مكن,

ديدن به سوز پُر سينه و چشم اشكدر مُّ�, آنگاه, و آيد!> فرود تو Ìº بر
از جوان, مُّ�ي و بود, آمده باز حج سفر از تازه كه ميرفت ميرفندرسكي

و ميرفندرسكيميشنيد و ميگفت شّمهيي سرشميآوردند بر كه ب�هايي
رفاق� ايشان با كه æاستادا Vلس به <ديگر كه ميداد اندرز بسيار را او
مسأله كه ميداد قول و مرو!> اُلف�نيست و اُنس ايشان و تو ميان و نداري
مبادا تا بطلبد تأميني و بگذارد ميان در شاه با ساعتيخوش, و حالي در را,
انـدر خراب را كار و بيانجامد جوان مُّ�ي عليه فتوايي به برخوردها اين

كند/// خراب
ميگذشت/// اينگونه زمان, و ///
`
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بَـر و مـيرفت فـرو پيوسته مُّ�, و ميگذشت/// اينگونه زمان, و ///
كشـيدني كوتاْه نَفَِس قدِر به برآمدنش ميآمد/ بر و ميرفت فرو ميآمد,
و تفته و بود داغ كردن/ احساس را افتادني نَفَْس از قدِر رفتنشبه فرو بود,
پـريشان, آشفته, مبهوت, گيج, خوابيده: ُسرْخ فوZِد از بستري بر تابيده/
يـا نميبرد قلم به دست خوانِش/ و تفكّر در پيوسته خورده/ گره دردمند,
چـيزي از ا@گـر نـميداد/ نـوشتن فـرصِت خـود بـه كم/ بسيار امّا ميبُرد
چـون حال, عين در ميدانست/ زود هنوز, بود/ نوشتن همين ميترسيد,
نوشته, آن كه ميديد ميخواند, باز را آن مّدتي از پس مينوشت, ورقي
امّا كند, معني را چيزي تا است آمده است/ مُبهم است, پيچيده @گنگاست,
موعظه ندرت, به گاه, كنند/// معني و گردآيند بايد كَس َصد @ك�مخودشرا
و نوشتارياشساده زباِن برخ�ف موعظهاش, زباِن كه ميكوشيد ميكرد/
را او كـ�مش بـيپيرايگـِي و سـادگي دليـل بـه هـم عـوام باشد/ مردمي
و ميخورد, غذايي لقمه بازار, در دكّهيي در آنكه دليل به و ميخواستند;
سفرهي سر بر هيچگاه ميرفت/ و ميكرد نواله سبزي و پنير با را ناني يا
را نـاصرخسـرو سـخِن چرا, كه ميپرسيدند چون و نمينشست, شاهانه

ميداد: پس شده قدريدستكاري
نَــواله نــاَيَدم خــوش او دسِت از
است اسـتخوان پُـر نوالَهش كه زيرا

متّهمش ُمتظاهرانه ژندهپوشِي به كه داشت تَن بر كهنه چندان نه قبايي
بزرگان/ از تكّدي و دربار ريزهخوارِي به كه ديبا و اطلس چنان نه و @كنند
پيادهَروي ساعتها و ساعتها بتواند تا بود راحت و نعلينهايشنرم
رفـتن پياده به را او تفكّر, بَل, ميرفت, پياده كه نبود او اين گرچه ـ @كند
تا خويش, گردا@گرِد از خبر بي خويشو از خبر بي ـ ميرفت واميداشت/

١٤٨

و مينشست آبي جوي كناِر اينگاه, غالبميشد/ او بر گرسنگي و تشنگي
مـيكرد لقـمه داشت كـيسه در كـه ناني با برميچيد, پونه وافر, لذتي با

ـ@و@ُشكر///
`

را عـزيز آشناي دو همان تنها پايتخت, سراسِر در صدر, محّمد مُّ�
هم ايشان, كه را; عامِلي بهاءالدين شيخ و ميرفندرسكي ابوالقاسِم داشت:
پناه ايشان به گريستن گاِه به او/ مُرشدان و مُْقتدايان هم و بودند او استادان
سـخت هـم را كار اين كه ـ خندهآور لطيفههايي ساختِن گاِه به و ميبرد,
مُّ� صدر, محّمد مُّ� دو, اين سواي امّا ايشان; به باز ـ ميداشت دوست
خوانده او از غريبكه كوتاِه رسالهي دليلچند به را, استرابادي باقر محّمد
اين زبان اوستكه تنها ميكرد حس كه چرا شيدا; و واله و بود شيفته بود,
اسـترابـادي, كوچِك رساZِت را/ او زباِن كه است اين تنها و ميفهمد را
بودگِي بُغرنج از ميماندند حيرت در همگان امّا ميگشت دست به دست
فـوِق ارتـباطي مُـّ�صدرا, امّـا بـيان/// نارسايِي و آن, در مطروح مفاهيِم
كـه مـيداد دست او بـه حـالتي و بود, كرده برقرار استرابادي با واژگاني

بود/// توصيف غيرقابل
طـلبگي و بـود اصـفهان به رسيدن شوِق محّمد, مُّ� دِل در پيوسته
ممكن ناسپاسِي بدترين بهاءالّدين, شيخ كردن رها امّا استرابادي; حضرت
او شيفتگي از چيزي بهاءالدين شيخ به محّمد مُّ� عشق باZخصكه ـ بود

نداشت/// كم استرابادي به نسبت
`

نـماِز از بعد شيخ, با كوتاه گويي و گفت از بعد مغرب, نماز از بعد
كـه خسـتهيي پايتخِت كمعابِر كوچههاي دلگرفتهي تاريكي تِن در عشا,
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سر جوان, بسيار هم هنوز مُّ�ي ميكشيد, را پايتختياش نَفسهاي آخرين
قطره, قطره عذابش, با تازهتازه, كه دريايي در زنان پا و دست گريبان, در

مينامد/ نام به را او كسي گويي كه شنيد ميشد, آشنا شور, شوْر
مAُّصدرا! حÍÉت مAُّصدرا! حÍÉت ـ

ننشست/ دلش به بود/ زياد برايش <حضرت>,
اصـ�ً تَـن, ترِس امّا بود, تَن نحيْف و كوچكاندام كه ميدانيم مُّ�,

داشت/ فراوان روحِي قدرِت امّا نبود; زورمند نداشت/
بود/ بيحساب مرگ, با مُّ�,

بود/ افكنده چيز همه ُپشِت پَِس را مرگ تواِن ايمان,
فرفرهيي/ با طفلي كه ميكند بازي همانگونه مرْگ با تََو@كّل,

آنكه ضمن ـ نهراسد حال, هيچ در مرگ, از كه بود آموخته زود مُّ�,
را ح�لي لّذِت هر و ميداشت دوست هم را زندگي ناچيِز اجزاء و زندگي
بهشتي مائدهيي را عطر و ميوهيخوشطعم هر و ميدانست لّذتيخدايي

است/ شده فرستاده زمين به نمونه, به @كه
كه ميانديشيد گرچه ـ گردانيد عقب به بدن و ايستاد مُّ�محّمد پس,
از تـا بـاشند انـداخـته گـيرش خـلوتي در بــدخواهـان, است مــمكن

پايش@درآورند/
فاصله تاريكِي درون از دوش, بر عبا و بلند, Zبا اندام, باريك مردي
او روي پيِش نزديكشد/ محّمدصدر وجود تابندهي شمِع به و آمد بيرون

است/ مرگ آستانهي در ترس, از گويي چنانكه ـ لرزان ايستاد,
مAُّصدرا! حÍÉت سAم ـ

طلبهيكوچكي من است/ زياد هم من
ß
Ìºبراي <حÍÉت> امّا سAم; ـ

/rنيس بيش

١٥٠

بنامم/ دارم دوست هرچه را تو بگذار ـ
مكن! باور را نام آن امّا بنام; ندارد/ عيب ـ

cساست/ نامم /rهس طلبهيي ñن من من/// ـ
جان؟ برادر گيلكي ـ

مُـAّيي مـقاِم هنوز امّا ميگويند æAگي cساي Aُّم من به آري/// ـ
/hمـيپا را Ê¾ دورادور, مغلوب, و Vذوب كه ماهيست چند نيافتهام///
ß
Ìº بر كه ديدمتان كه Ïºدر Vلس Kست� در ببخشاييد/ من بر را @گناهم
خجل و مستأصل را او و درگ�شديد استادم ا@ك�با و اصغر جهاِد مقولهي

شدم/// Ê¾ شيفتهي و/// افتاد nد به Ê¾ ِمهِر @كرديد,
از نا@گهان را <Ê¾> اين ميكردي/ خطاب <تو> مرا پيش, ¡ظهيي تا ـ

آوردي؟ @كجايت
شب, آÊºن در كه ميفهمم Yانگونه ميفهمم را Ê¾من /pقل اعFِق از ـ
را ستارگان و من ميان فاصلهي فهميدن, اين امّا دارند; وجود æستارگا
از èخود خودم و ¾Êست; نزد ,hروياها روحم, ,nد ^يكند/// كم ذّرهيي
را, كردنتان نگاه دارم/ Ê¾ دنباِل به Ìº ,æاyپ Yهاش, ميروم/ خويش
فقرا با را, بردنتان فرو تفكّر جيِب Ìºبه را, ايستادنتان را, گفíتان سخن
دهان در لقمه عام, مع� در آنگونه, را, برخاسíتان و نشست مسكينان و
به روز هر را, خنديدنتان Øح� و زدن لبخند èجهت ظاهر به را, uادنتان
خداي و/// را/// كردنتان گفتوگو خويش با را, Ìºزدنتان مطيع كاتِب آن
Ë¾با Ê¾ Kست�مُريد كه آرزومندم و دوستميدارم, را چñتان Yه من!///

است/ بيش� Ê¾ از قدري Øsس چه گر ـ
مياندازي؟ دست مرا !æAگي cساي Aُّم من؟ مُريد ـ

من كه باشد چñي ^يبرم گFن و دست^ياندازم, كه ميدانيد خ�/// ـ
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استاداِن و يافتهييد حضور كه Tاف	 و Vالس [ام در ندانيد/ Ê¾ و hبگو
و خـاموش كُنجي, در ـ بودهام كردهييد درمانده پDي پياده را سوارهتاز
پاي از را Ê¾ و برآيد Ê¾ منطِق پِس از كه شود حري�پيدا مبادا, كه مضطرب,
آن از بـيش ,Ê¾ ميرOت/ فرو lاZا و ميشكست nد آنوقت, درآَوَرد/
خطريست اين, و ميدانيد, ِبَرهاند بAيي و دام هر از را آدمي كه حّدي

بس@بزرگ/
بُتخانهيي در و بُ�بسازي من از نيس�كه آن فكر در آيا !Aُّمoببين ـ

ك�؟ َعلََمم
به Rشيدن شوكت براي را Ê¾ خداوند كه lآ فكر در خ�/// خ�, ـ
Ìºنوش� Yان ¾Êبه امّا است موJع	برگزيده راه تَشي�ِع و مب�اسAم دين
شدهاند/ گرفتار آن به Ònعا نوانديشاِن و نوآوران bيِع كه آمدهييد @گرفتار

من توانايِي و من راس�به به ا@گر و داريد, قبول مرا ا@گر cسا! Aُّم نه/// ـ
پس مـيدانـيد, Ï

Ø
حـ« مُدلِّل Aًكام من, به را ِمهِرتان ا@گر و داريد, اعتقاد

نكنيد/// شك hميگو آنچه در كه بياموزيد
ميآموزم/// ميآموزم/// ـ

مغيAن خاِر كردهي گُم خويش Ìºگشتهي انساِن يك ُجز هنوز من ـ
اين دردم و ,rنيس هيچكس درجستوجو, گرسنه و تشنه لنگاْن لنگ پا در
من /ñچ چه اثباِت پِي در و چهچñم ^يداlدرجستوجوي Øح� كه است
ايشان ندارم/ را مُدّرسان ßíشكس هم در و استادان با افتادن در قصد ابدا ابدا
مـن, امّا ميآورند; خود ÇVالس به خواهش به گاه و ِكشان, زور, به مرا
èتاب روِح دسِت از نا@گهان به نا@گهان ص�م كاسهي چرا چرا, چرا, lيدا^
و ميرود آÊºن به فريادي تكه, هر از و ميشود تكه هزار و تواlميافتد/ و
ميشنوي, كه صداها آن !æAگي cساي Aُّم ميافتد راه به جنجالها آن

١٥٢

من! آموزگاراِن ßíشكس هم در نه است من ßíشكس صداي
به را خودم صداي من امّا ك�; باور مُشكل شايد !æAگي cساي Aُّم
گـويي, كه ميشنوم چنان كردن اع�اض و پُرسيدن و زدن فرياد هنگام
سـخن بـلند صداي به و است ايستاده فاصلهيي در من, ب�وِن ديگري,
كلمهيي چه ديگري, اين كلمه, هر از بعد من^يداlكه من/// من/// ميگويد,
را ديگري اين من را/ bلهيي چه bله هر از بعد و بُرد, خواهد كار به را
و ميكند جنجال بzوده كه چرا ^يدارم; دوست را ديگري اين و ,sميبي
شعبدهباز است/ بازيگر است/ خوْدباور خوْد^است/ ميرود/ كلنجار بzوده
ِكه�و از خود داِد تا ميكند دلقكي كه دلقكيست گاه, اين, از بيش و است;
آنكه نه بيابد, خويش حّد در حري� بايد دارد, حر| او ا@گر بستاند/ ِمه�
¾Ìطادباستنه نه اين, آورد/ در پاي از و كند مچاله را دانش كم مُدّرساِن
اهل Iقيق, اهل نيست/ هم معرفت و دين و علم اهِل كاِر و آدميت, ¾Ìِط

^يرانند/ [سخر, ÍÈِب به را èخ�ان هرگز, و نيستند, Iق�
گردآورِي خويش, براي بدكاري, اين با و ,sميك بَد من cسا! Aُّم
خانه, در آنوقت, /rمياف ريا داماِن به و ,sميك دكّان را دين و ,sميك مُريد
/sميبي ريا از نñرنگي زدن زار اين در و lميز زار خجلْت از ,lميز زار
نفوذ بود آمده پديد مُّ� بُغِض از كه سكوتي دروِن به گي�ني, شمساي
^يخواهيKواه! مُريْد ا@گر /hميجو من Yاæكه تو ///æاY تو <آه/// @كرد:

Rواه!> Yسفر Rواه! برادر Rواه! دوست
كرده قبلهام به رو تÇyايي, ميخواهم/ Yسفر و برادر ميخواهم/// ـ
من در ش�ي� ذّرهيي كه lميدا كه زيرا ^يدارم دوست را مگسان است/
من! مََددكاِر و من!

ß
دستگ� و باش! من بزرِگ برادِر عزيز! cساي نيست///

ميك�؟ زندگي كجا تو///

١٥٣
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پاي ـ آمدم گيAن خا�از دسِت راستش, قّر, ÔT بسيار دارم ُحجرهيي ـ
رفrو/// قُم به و برهنه,

كه ميداæثروçدارم و خا�دارم; اتاِق دو خانهام در من نگو! ديگر ـ
خانهام با را ات خانه كارهاست/ �Y براي فقط و هيچ, ـ ^يآيد كارم به
كم /rنيس طرب و عيش اهل مينشينoامّا سفره Ìºيك بر هم با ُكن! يكي
تـو چون هْمسخ� ا@گر البتّه شايد شايد, حرفم/// كم ,iخوا كم خورا@كم,

///Ë¾نبا كمحرف ديگر ـ رايگان Ï¾گو ـ Ë¾با داشته
را دعوتت هم تعارف به Øح� است/// من آرزوي مناست/// افتخاِر ـ

صدر! Tّمد Aُّم ـ م� شدهي برآورده بلنِد خواِب تو چونكه ,sيك^ رد

١٥٤

راه

در ديگـرش همراهـاِن و طّ�ب و خويشان و مُّ� دو, راْه ديگر, بار
و لوطيان از جماعتي راه, دو از يكي سِر بر و متّحد; و واحد كارواني ُحكِم
اسـباِن جـاي, جـاي دور, تـپّههاي پاي تا و ُخفته, و نشستهاند ولگردان

خسته/ و ُخمار و وامانده سپاهي چون خويشبستهاند,
و ,hغرببرو ¾Êِل راِه از كه است حّق گفتهاند ما به برادرها! برادرها! ـ
مع�اين آيا بستهييد/ ما بر دور, كوهپايههاي تا را ¾Êلغرب راِه ,Ê¾ حال,

بروh؟ ¾Ìق ¾Êِل به oكومT ما كه نيست چن� حركت,
به تyا بسيار, ¾Ìبهي اَ و اغذيه و دادهاند ناب

ß
oس كيسههاي ما به ـ

بيش قدري ا@گر Ê¾ بروند/ سو اين از كه hنگذار را كاروانيان آنكه خاطر
با آنكه ¾Ìط به ـ شود مقدور عبورتان تا oميكش كنار قدري ما بدهيد,

نگوييد/ كلمهيي باب, اين در هيچكس
Ê¾ ا@گر امّا مفلس; bلگي و بزرگ, عائلهيي با ,Ë»مُفلÏ¿دروي من ـ
,rكرام دروي¿Ïصاحب كه من بدهيد, من به سoهايناب آن از سكه چند
و آسودگيRوريد به تا كند حAل Ê¾ بر مال اين كه خواست خواهم خدا از

١٥٥
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نكنيد/// ِاÌºاف و بنوشيد
درويش! ^يكند توف�ي هيچ ما, نزد حرام, و حAل ـ

بسيار فرِق ÓFمسل معصومتان فرزندان براي نكند, فر{ Ê¾ نزد ا@گر ـ
èتـرديد, ÇRورند, حـرام مـاِل از كـه æفـرزندا زيـرا داشت; خـواهـد

كرد/ خواهند سياه را روزگارتان و شد, حرامزادگاæخواهند
بعد و ميكند نگاه مُّ� به بَد اوباش, فرماندِه ميشوند/ خاموش همه

كرام�؟> اهل واقعاً تو !sببي> ميگويد:
ميدانند/ Yه واقعاً/ ـ

ميشود كه غاز پنج امّا, من, ابدا/ نيست/ ميان در oس و زر از حرف ـ
بياباِن اين

Ø
Ì¾ از ما تا كرام�كُن تو ميدهم, تو به مس ديناِر پنج و بيست

/hگرد باز خود گرِي لوطي راهزæو كاِر به و hشو خAص علف و èآب
دراز راهـي و دارم, خـرج عـائلهمندم/ ^Çيگ�م/ كم� غاز بيست ـ

در@پيش/
پيات از سوار صد برآيي, كار اين پِس نتواæاز ا@گر امّا [ام; غاز, َده ـ

كنند/ عام قتل يكجا را Yراهانت و تو تا rميفرس
ِبِده! ندارد/ عيب ـ

Aُّم دست كِف در و ميآَوَرد ب�ون غاز ده كيسهيي از ولگردان فرماندِه
ميuد/ صدر Tّمد

برويد/ و كنيد bع را بساطتان ميگويد: آنگاه و ميcرد را سكّهها Aُّم
Aُّم> كه بگوييد ساوه سپاِه فرماندِه به و ساوه به برويد رسيد/ \ر به @كرامت
ديگر آن, از بعد مطم�>/ /hكرد ¾Ìق ¾Êل راهِي را يارانش و صدر Tّمد

برويد/ خود راِه به ميتوانيد و بود Kواهد كاري Ê¾ با را Ï»ك@
ميگويي؟ راست ـ

١٥٦

ميخورم/ سوگند ـ
نپذيرند؟ ا@گر ـ

كار, ///hبود چگونه كه بگو ايشان به و كُن نشان را ما بده! æنشا ـ
[ام@است/

<چـ¿Êِن مـيگويد: و مـينگرد Aّمُـ بـه خ�ه çمّد اوباش, رييِس
كـه ,Ï¾بـا برنداشـته را برداران كAْه كAِه كه كند خدا داري/ راستگويي

كرد/> خواهم سياه را روزگارت

به كرامت, باب در صدرالمتَألِّهين! <حÍÉت ميگويد: عبدالّرزاق مُّ�
نگفتيد/> راست ايشان

نفعي èشك, دروغ, هر در كه زيرا ;oنگفت دروغ َمرد! ,hكرد مزاح ـ
هيچ امّا باشد خAف كه سخ�بگويي ا@گر دروغ/ صاحِب براي هست حرام
كه توست باوِر يا گفتهيي آنچه نشود, مؤمن مرُدِم و تو آنعايد از حرامي نفِع
را ُدُرست نكو¾Ïكه آنكه مگر نيست آن در گناهي و ناُدُرست باوريست
و تو خواِه خAْف طبيعِت

ß
Ì
Ò
º از خA|ست يا و كُ�, ج�ان را خطا بداæو

روح و Ë»ج طبيِب و بDري, تو حال, اين در كه تو, خAْف@گراي تربيِت
اهل ابدا ابدا ما كه است درست اين كرامت>: <اهل باِب در امّا و بايدت;
ظهور كرام� هم ناخ� پُشِت قدِر به كنون تا ما خود از و oنيست @كرامت

/oايشان اهِل ما كرامتاند, اهل راس� به كه آuا امّا است; نكرده
به را, كرامت ,Ïºدر Vلِس در كه هست يادم استاد! حÍÉت Ê¾ امّا ـ
ميدانستيد/ نامعقوJت از خا� را راست� عرفاِن و ميفرموديد انكار @كُل,
پ�واِن ديِد زاويِه از ـ rسخنميگف Uاطب قدِر به Tفل, آن در Jًاو ـ
عق	 علوم پ�واِن ميان ثانياً ومقطوع/ مضبوط

ß
نَق	 علوِم Øوح� عق	, علوِم
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اين و بعيد; فاصلهييست ا¾Ìاق, پ�واِن و سو, يك نق	از علوم پ�وان و
با و به@Ìº@برند هم كنار در رضايت و رفاقت به كه بكوشند قدر هر گروه, دو
وحدت سوي به را خود دوگانهاندي¿Ïهاي تفاهم, طريِق از و بيامñند هم
oبـ آن, هـر هـم/ تنِگ نازكاند, بسيار بلوِر جاِم دو Yچون باز برانند,
كه آSاست مُشكل امّا دوشان; هر يا يكي ßíشكس و ميرود برخوردشان
و ,æكرد اثبات و بازگفت�نيست, چندان ميگويند, ا¾Ìاق و نور اهل آنچه
روزي و ـ ايشان ßíرف درياها سنِگسطِح بر كرامِت Yچون ساخت�ـ مُدلّل
اهل و درد اهل پيوسíبه معناي به البتّه اين كه پيوس�ـ ا¾Ìاق اهِل به ا@گر
اوج, آن در و توست/// جوJنگه كجا به تا كه ديد خواهي ـ ابديست تبعيد
و تعطيل آن ßíم در و مُعطّل, و حق�ميماند حد چه تا دورانديش, اينعقِل
فراموش كرام�باشد/// هر مُنكِر كه است Tّق عقل, اين حد, چه تا Iق�,
چوب, از فقط نه موارد, برخي در استدJليان, پاي كه عبدالّرزاق, Aُّم مكن
قدري است نشده شب تا ///hبرو است/// خورده موريانه پوِك چوِب از @كه

///hبرو هم ديگر
`

حكمت و ك�م علم قلمرو در محّمدصدر, مُّ� بودند, بيدار واژهها تا
و خـاطره ِخـطّهي در نميشدند, محو تصويرها تا و ميتاخت, عرفان و
و فلسفي تفكّراِت كاِر ميرفتند, خواب به نرمك, نرم واژهها, چون رويا/
مـيشدند, پـردهنشين تـصويرها تـا و مـيرسيد, پايان به نيز مُّ� @ك�مِي
خوابي كه بود وقت اين در مينشستند/ واپس به هم آرزوها و @گذشتهها
پـيشدستي بـانو ا@گـر هـميشه, و ميآمد; مُّ� وقِت سر به كوتاه و آسوده
كه آنگونه ـ ميشد جهانده جاْي از نا@گهان كه بود مُّ� خوِد اين نميكرد,
ميرفت/ تيّمم يا وضو براي و است; تكانيده شّدت به را او كسي @گويي

١٥٨

Zّا ـ فـرامـيخوانـد جماعت نماِز به و ميكرد بيدار را همگان مُّ�,
ُخردساZنرا/

بال سحر, طهارِت و ميكرد, هُشيارشان اَياْز و ميشدند, آماده چون
بـر صـدر مـحّمد مُّ� اذاِن جاْنبخِش صداي ميگشود, را روحشان پِر و

برخاستني/ ـ ميخاست
ميگشود, پَر فَراَدسْت به فرودست از گرچه صبحگاهي, اذان صداي
سپيِد كبوتِر دسته يك همچون داشت, كه ملكوتي شورانگيز ژرفاي آن با

بنشيند/ َحَرمي صحِن بر آسمان از كه بود سپيد
بلورين صبِح سينهي در صدا

و بود غم جنِس از
پروانه جنِس از

لبخند شعر, باران, جنِس از
روح صفاي به انسان خالصانهي مهِر جنِس از

ُمَقطّر تازه ناِب گُ�ِب جنِس از
ب مقر� فرشتهي صدها گروهِي آواِز جنِس از

شهيدان قبوِر از گذشته بر ايمان, خوِش شميم جنِس از
صدر محّمد مُّ� صبحگاهِي اذاِن صداي

زيارت راهي كارواني همچون
ميرفت/// دشتها دوردستهاي تا

را ^Çازم فـرشتگان اذاِن بـا صـبح, <امـروز مـيگفت: دهـقاني مرِد
آغاز@كردم/>

Tّمدي گِل باْغ يك شدِن باز صداي با صبح, <امروز ميگفت: عاشقي
شدم/> بيدار خواب از

١٥٩
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و رنگـ� كه ديدم را ستارهيي من صبح, <امروز ميگفت: درويشي
روشِن سنگهاي و ستارگان جنِس از æاذا و افتاد سّجادهام بر آهنگ�

آورد/> ارمغان hبرا æÊºآ
ميآمد///> عرش از صدا گويي <شنيديد؟ ميگفت: مؤمنهيي بانوي

ميآمد///> عرش از صدا <آري/// ميگفتند: همگان و
زماني تا ـ ميافتادند راه به و ميخوردند صبحانه صبح, نماز از پس
سايهيي در اينگاه كند/ بيداد حّقشان در سرما يا بسوزاندشان, @كهخورشيد,

ميافروختند/ آتشي گوشهيي در يا و ميآمدند @گرد
بود/// محّمدصدر مُّ� كاروان زندگِي كُلِّي شكِل اين,

`

رويا: باز خاطره, باز شب, باز حاليا
ناني, لقمهي و خلوتي, و باشد, امنيتي و دهند, راِهمان روستايي به ا@گر

ـ كـند مـدد روحالُقـُدْس فيِض ـ بخواهد خدا دارم! نوشتن براي حرفها چه

ديـن, مسـائل بـاب در جـامع كـتابي بنويسم, كريم قرآن بر ُمفّصل تفسيري

بـر وجود <تقّدم زمينهي در كتابي جوهري>, <حركت باِب در مستقل @كتابي

سـعادت <مـفهوِم مـورِد در كـتابي <وارداتالقـلبيه>, بـاِب در كـتابي ماهيت>,

مربوط كتابي اديان>, جميع بر آن رجحان و علوي <تشيِّع به راجع كتابي بشري>,

نـادرستي و درستي و تقليد <مفهوم توضيح در كتابي معاد>, و قيامت <روز به

گفت آه/// آه/// باِب/// در كتابي و كبري> غيبِت <مسائل تشريح در كتابي و تقليد>

اينسخِن خودمانيم! اّما گور/// خا@ِك يا كُند پُر قناعت يا را دنيادار تنِگ چشِم

نظر از كه انگار سعدي, سخْن بزرِگ استاد سخناِن از بسياري مثل هم زيبا

پُر را چشمش قناعت, كه باشد دنيادار آدميزاد, ا@گر نيست/// درست منطقي

تـنِگ چشـِم چشـم, آن ديگـر كـه كند پُر را چشمي قناعت, ا@گر و نميكند,

١٦٠

نيست/// دنيادار

از كـه ـ قـناعت هـرگز, را, دنـيادار تنِگ چشِم كه است اين منظورمان

آن صـاحِب واقعًا آنكه مگر نميكند, پر ـ ميدهد خبر روح دسِت @گشادگِي

هر در و قناعت; جوي و جست در باشد موجودي بلكه نباشد دنيادار چشم,

عـجب ما وا5مقاِم سعدِي اين كرد/// خواهد پُر را چشم گور, خا@ِك هم حال

را گـفتن تـوانـايِي نـدارد/ عـيب اّما تناقض/// تناقض/// واقعًا! زده حرفهايي

را/// گفتن حساِب و بيحّد شجاعِت و داشته,

بانو! ـ
آقا؟ بله ـ

ذّرهيـي هـم æAگـي cساي Aُّم ما شفيِق رفيِق اين خودمانoها! ـ
نداشت/// خود روح در شجاعت

آقا! شنيدهييد هم را جوابش و زدهييد را اينحرف بار صد حال, به تا ـ
ñشگفتانگ حافظهيي ش�ازي, صدراي Aُّم ميگويند كه شايعه اين پس

است؟ گرفته Ìºچشمه كجا از دارد,
قبل شِب آدمترسوييست/ cسا Aُّم كه ^يرود يادمان كه �Yجا از ـ

ميزد؟ را ما خانهي دِر چگونه كه ميآيد يادت سفر, از
^يآيد؟ يادتان بود/ Ê¾ جان نگراِن آقا, ^يترسيد كه خودش براي ـ
Aُّم قدرِت و شجاعت اثبات براي آخر شِب از مناسبتر اوضاعي Ê¾ امّا
بياوريد/// ياد به را اوضاع آن مصلحت^يدانيد كه داريد اختيار @گيæAدر

چهرهي بر را آن انگار كه ـ پايانناپذيرش تبّسِم همان با محّمد, مُّ�
هـم <اعـتقاد ميآَوَرد: ياد به كَمْك كَم ـ بودند تراشيده مهربانش و محكم
و بـاشد يكـي اعـتقاد و عشـق جـنِس كـه شـايد دارد/ دردسرها عشق, مثل
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ما@نميدانيم/>

از خـود, شـوي شيوهي به را, پيش ساِل دوازده از لحظههايي بانو,
زمان غباِر به را آن كه كوشيد باز و ديد, كشيد, بيرون زمان غُبار ZبهZي
آقـا! فـرموديد پيش سال دوازده بار, نخستين براي را, حرف اين بسپرد:

هست؟ يادتان
/hبود كرده باز جايي Ê¾ دل در تازهتازه ما آنوقتها, بله/// ـ

آقا؟ ـ Ê¾ دِل در ما يا ما, دِل در Ê¾ ـ
مـا عاشِق Ê¾ كه oندانست عاقبت ما بانو! <راستش, گفت: مُّ�صدرا

شدh؟> Ê¾ عاشِق ما يا شديد
ميكند؟> فرق چه <ديگر داد: جواب بانو

بـايد مـا آبـروي مـيكند/ فرق هم خي	 ميكند, <فرق خنديد: مُّ�
حفظ@@شود/>

نشدن؟ يا ميجوييد شدن عاشق در را آبرومندي درِد ـ
/Ï¾با شده ما عاشِق Ê¾ كه است آبرومندانهتر و زيباتر البتّه ـ

شدم/ من پس ـ
بانو؟ lيدا^ ميكنيد خيال ميخواستند/ را Ê¾ Tلّه,

ß
ÌºاÌº در البتّه ـ

من خواستگاِر چند كه هست يادم ^يدانيد؟ كه sميك خيال چرا ـ
فكر آuا بزنند/ كتكتان كُشت, قصِد به تا رOتند Ê¾ Ìº بر و كردند æتَبا
اهِل ـ مدرسه زيِر به Ìº مُدّرِس يك ـ Ê¾ چون خدايي مرِد كه ^يكردند

جّدي/ هم خي	 ـ افتاديد در Ê¾ امّا باشد; هم مرافعه
نه؟ كردم/ پارشان و لَت خوب ـ

cساي Aُّم Yان كرد, پارشان و لَت آنكه امّا آقا; ميRشيد البتّه ـ
دادتان به و آمد ميدان به دوان بلندش قّد عظoو هيكل آن با كه @گيæAبود

١٦٢

آن ميكوشيد پيوسته Ê¾ كه ـ èنظ�ش واقعاً ¾Îامِت و شجاعت با و رسيد
^يآيد؟ يادتان كرد/ مار و تار را [امشان ـ بسپاريد Ï¾فرامو دست به را

ميكرديد/ نگاه و بوديد ايستاده مّدت, [ام در ,Ê¾ ـ
واقـعاً هـم Ê¾ كـه ^Çاند نـا@گـفته البـتّه حا�! چه با هم آن بله/// ـ

غ�[ندانه@ميجنگيديد/
خـودم به هم æتكا Aًاص بنده كه ن�يد گFن نبوديد, آSا Ê¾ ا@گر ـ

Rشيديد/ مبارزه تواِن من به حركت, و ن�و منبِع يك مثل Ê¾ ميدادم/
داشت/ خويش دروِن در را منبع آن cسا, Aُّم امّا ـ

نكرد/ اNاد Ê¾ براي �aمزا هيچكس ديگر واقعه, آن از بعد بله/// ـ
اÇNاد كـه خـواسـتگاري مـن/ بـراي نـه آقـا, البـتّه, Ê¾ بــراي ـ

مزاaت@نيست///

را مُّ� ـ گذر كُنْد ِولَرِم پا@ِك آِب از خزينهيي چون روزهايخوشـ آن
ميبرند/// فرو خود دروِن در

بـاز مـدرسه از محّمد مُّ� تا است ايستاده گذْر سِر پوشيده, فاطمه,
ميكند/ س�م مهرباْن شيريْن آهسته آنوقت, @گردد/

و ميدهد جوابي آهسته مياندازد, فاطمه به نظري زيرچشمي, مُّ�,
گذر, سِر ميآيد/ چشم به كه نيست آسان آنقدرها امّا, گذشتن, ميگذرد/
ميگرداند ُرخ احتياط, با مُّ�, شكسته/ و است افتاده زمين بر عسل, ظرِف

ميآيد/> دير كمي فرستادم/ كاري پِي را <اَخويتان ميگويد: و
امّـا نَـايستادهام/> بـرادرم <بـراي ميگويد: شرمزده لب, زير فاطمه,

است؟ ايستاده كسي چه براي كه بگويد چطور
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نسيم زمستان, در نيمهافروخته هيمهي مثل كه ـ احساس اين با مُّ�,
و گرم بِه, باغهاي شدهي اشباع عطِر و تابستان, قلب در زايندهرود خنِك

ندارد/ آشنايي ـ نيست هم اينها هيچكدام مثل امّا است شيرين و سرد
تـفكّر گـرماي و آشناست كاغذ تلِخ عطِر با فقط كه عمريست مُّ�,

در@بابحق/
من, كه رفته يادت جان! Ì»پ> ميگويد: گي�ني شمساي به محّمد مُّ�
رفته؟> يادت رفr؟ داش� دوست كه دخ�ي خواستگاري به تyا, و تك
و èخود �Yطور كه ميشود مگر مAُّ؟ باشد رفته يادم بايد چرا نه/// ـ

برود؟ آدم ياد از مهمي اين به اَمري èجهت,
ندارم/// را Ï»ك اينجا كه من نشستهيي؟ بيكار چرا پس ُخب ـ

/Ï»ك خواستگاري بروم نفرمودهيي بنده به حال به تا كه Ê¾ ُخب ـ
من داري/ Ì»Y انتخاب قصد و هس� Ï»ك خواهاِن كه نفرمودهيي Aًاص

كيست/// lيدا^ كه Ï»ك خواستگارِي بروم چطور èخودي, Yينطور
ـ Ì»ÇYتان و خودتان بياييد ميگويي/// راست ميگويي/// راست ـ
من براي را ـ ضياءالدين Aُّم ـ جوان طلبه اين Yش�هي برويد ـ دوتايي
oابراه مرحوِم فرزنِد تyا ش�ازي, صدر Tّمد Aُّم اين بگوييد Rواهيد///

بود/ فارس حا@كم كه ش�ازي قوامالدين
ميخواهي هس�كه آدمي كم خودت مگر بگويo؟ چرا ديگر را اين ـ
oبگوي كه Yينقدر شوي؟ متوّسل پدرانت و پدرت مرحوم

ß
Ëºر و Ëºا به

را Ê¾
ß
دخ� اسAْم جهاِن نامدار مُتكلِم و oحك ش�ازي, صدر Tّمد Aُّم>

ميگذارند/ چ¿Ëشان روي را Ê¾ ميخواهد>,
را اوضـاع امّـا بگـوييد; را �ÇY نــدارد/ عــيب بــاشد/// ُخب ـ

خراب@نكنيدها!

١٦٤

oب كه گونهييست به اوضاْع مگر كنoمAُّ؟ خراب را اوضاع بايد چرا ـ
ميرود؟ آن شدِن خراب

نزن! èمع� حرفهاي قدر اين َمرد! برو برو! ـ
`

ÇTّمد Aُّم نامدار,
ß
oحك براي را ايشان !ÏÉمُرت م¿Îدي بله بله/// ـ

/oميخواه صدر
هستند؟ خواجه مدرسهي استاد كه ش�ازي صدر Tّمد Aُّم �Y ـ

�Yاستاد/// بله/// بله/// ـ
Yه ياغيست/ ^يدهم/ Tّمد Aُّم اين به را دخ�م بنده ///�K ///�K ـ
او گردِن بر بوسهزدن به ميل َدمادم, شاه,

ß
ت� ميزند/ نو حرفهاي ميدانند/

ميدانند/// Yه دارد/ را
ا@گر ميزæم¿Îدي؟ كه چيست حرفها اين گردن؟ كدام بوسه كدام ـ
¾Êست گردِن به گناهش بزنند, را nعا بزرِگ دانشمند اين گردن هم روز يك

ميك�/ پرا@كنده و ميسازي را شايعات اين @كه
èآبرويِي اسباِب داريد خوب آفرين! آفرين! ميسازم؟ شايعه بنده ـ

ميآوريد/// فراهم را بنده
فرزنِد است؟ درآمده دهانش از ك«YÏچوحرفهايي چه ُخبپس ـ
صـدر اسـتاْد �ÇY شـا@گـرد ضـياءالّديـن, ارشـدتان Ì»پـ ,Ê¾ برومنِد
چـطور Ê¾ او/// مُريد او, پ�و او, مطيع و Aُّم اين عاشِق و ش�ازيست,
از [اْم فرزندتان, اعتباِر كه كنيد èاعتبار اينگونه را بزرگَْمردي ميتوانيد
خواهد درس كرد, خواهد موعظه شد, خواهد Aُّم فردا, ,Ê¾ فرزند اوست؟
گـردِن و باشد ياغي استادش ا@گر آورد/ خواهد حركت به را مردم َو داد

هم/// Ê¾ فرزنِد وقت آن شاه, تيغ زير استادش
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بگو را <عاقبتش بانگبرداشت: برافروخته و بيتاب محّمدصدر, مُّ�
نيسr؟> يا rهس ياغي بنده بگو! را عاقبتش مرد!

�ÇY را شـايعات ايـن كـه oدانسـت عاقبت !Aُّم نفرماييد شتاب ـ
معت� و مهم بسيار مردي را Ê¾ تا ميسازد ¾Êست طلبهي كه ضياءالدين

بدهد/ نشان
عاقبت؟ و ـ

مايهيÌºبلندي خي	هم انشاءا\! است مبارك ///Ï¾خو خ�و به ـ
را Ê¾ تا� rگف ايشان به بنده باشند/ داشته Ê¾ Yچون دامادي كه آuاست
و كرده انتخاب خود دامادِي به عبّاس, شاه اس�اباديست, باقر Tّمد Aُّم @كه
ايشان به <م�داماد>ي عنواِن و مقام و است داده ايشان به را خود Yش�هي
مـايهي تا فرمايد عطا ه و علم اهل æفرزندا Ê¾ به خداوند Rشيده///

باشند/// ما مسلFن اُمِّت و وطن Ìºبلندِي
ميدانست؟ بدعْت@گذار و ياغي مرا Ê¾ برادر راس� به آيا بانو! ـ

شا@گردي به Ê¾ كه ابتدا Yان از او البتّه/ ياغي, امّا خ�! بدعْت@گذار, ـ
از صدر, Tّمد Aُّم <اين دانست/// را Ê¾ Ìºنوشِت هوcندانه كرديد, قبولش
نا¼Íخ«Ìو Yچون يا و شد خواهد آوOته دار به يا كه عاشقهاست آن

دشت>/// و كوه آوارهي ,æقباديا
`

جـانِب به ـ شهر به شدن نزديك يا ورود بدون ـ ساوه حاشيهي از
بيآنكه ـ ُقم سوي به گاُزران از گاُزران; جانب به جعفرآباد از جعفرآباد;

كند/@كوير/// متّصل ُقم به را گاُزران راهي كوره يا راهي هيچ
َشتوي/ و صيفي كوچِك كشتزارهاي كوير, حاشيهي در و @كوير,

سAم! جان پدر ـ

١٦٦

كردگان! گُم َرْه Ê¾ Yهي به سAم برادر! سAم ـ
نباشيد! خسته ـ

نباشيد! خسته هم Ê¾ ـ
ميرسo؟ كجا به ,hميرو كه راه اين از ما, ـ

از بعد پايانميرسد/ به راه كوره اين ديگر, يكفرسنِگ هيچكجا/ به ـ
بعيد بسيار البتّه كه ـ نياييد در پا از كوير در ا@گر و كوير; و است كوير آن,

برسيد/ قم مقّدِس مدينهي جنوِب ارتفاعاِت به شايد ـ است
نيست؟ روستا هيچ ارتفاعات, آن در ـ

با خدا; نعFت bيع از برخوردار امّا تyا و پَرت هست, يكي هست/ ـ
س�ي دّرهي در بادام/ و گندم و انگور و دارد انار فراوان/ كشِت و كم bعيِت
چشمه سه است/ كََهك نامش دارد/ قم به كورهراهي ¾Êل, از است/ پyان
روستا اين ِري, تا ساوه و قُم ناحيِت [اِم در هوايخوش, و يكقنات, دارد,
هـيچ پاي البتّه و است, نرسيده آSا به مهاbي هيچ پاي زيرا است; تك

هم/ æسلطا
مرُدمش؟ ـ

چـند و سو اين از ما ُجز سال, تا سال زيرا Rواهيد, تا مهFْننواْز ـ
باشد/ عزيز شايد كم, مهFِن ^يرود/ آSا به æFمه هيچ آنسو, از مش�ي
كَـَمش از بـيش� را زيـادش دارد, دوست را مـهFن كــه Ï»كــ ـ

دوست@دارد///
بيازماييد! را Rتتان باشد/ اينطور شايد ـ

ميدهيد؟ ما به ش�ين آِب قدري ـ
است؟ بس روز/ سه قدر به ^يدهم؟ چرا ـ

ميدانيد/ ما از �w Ê¾ ـ
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كا|ست/// هم آن از نيمي نشويد, كُش كوير ا@گر ـ

`

روز
شب
روز

نماز اذان/ صبح/ َدِم شب/
طلوع/ روز/

كََهكباشد/// كه بايد دّره, آن در Öس� آن ـ
///oميمان Rواهد, خدا ا@گر آSا, ـ

١٦٨

اعماق به سفر براي همسفري

شـمساي مُّ� و صدر محّمد مُّ� بود/ خوب دوستيشان بود/ خوب
نميفهميد/ را محّمد مُّ� پيچيدگيهاي امّا, شمسا, مُّ� ميگويم/ را @گي�ني
خود سِر بر ت�شميكرد/ بفهمد/ كه ميكوشيد وسادهانديشبود/ دل ساده
ادرا@ك را مُـّ�صدرا فلسفِي زبان كه داشت را آن آرزوي دلش ميكوفت/
بـه شـايد, ايـن, نـميبُرد/ جـايي به راه امّا بنشيند; مباحثه به او با و @كند
را نرمي خا@ِك بود/ كرده كار آساني رويزميِن @گذشتههايشمربوطميشد/
چـهار ُقم/ بود رفته و بود برخاسته گي�ن روستاي يك از بود/ زده ُشخم
و بـهايي شـيخ شـهرِت دنـباِل بـه بـعد, و بـود, كرده طلبگي آنجا سال,
دوست هم ساده و ميدانست ساده را دين قزوين/ به بود آمده خوانساري,
من بگو! را راستش جان! Aُّم> ميگفت: محّمدصدر مُّ� به پيوسته داشت/
ندارم, فهميدن قدرِت من نافهميدæست؟ ميگويي آنچه Jًيااصو ^يفهمم,
و فهميدæست ا@گر ندارد؟ را شدن فهميده قابليِت ميگويي, تو آنچه Aًك يا
راستش, البتّه, ^يفهمم؟ من كه چيست براي پس دارد, فهميدهشدن قابليِت
را, جـهتت ميفهمم, را حركاتت Yهي هس�, آب روي قايق مثل وق�
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دستگ�م چñي ديگر ميروي, فرو وق� امّا را; مقصودت و را مقصدت
و شدن عميق فرورفت�و كاِر در كه حس^يكند من مثل هيچكس ^يشود/
چطور عمق, عمِق آن در كه lيدا^ هيچ امّا شدن; دور و شدن, عميقتر
و زنـدهيي ا@گر و ,Ï¿مياندي چطور ,æميما زنده چطور ,Ï¿ميك نَفَس
غرق نالهي ميآيد, در تو حلقوِم از كه صداها اين تفكّركنان, و نفسكشان
و وجود باِب در كه چيست اينحرفها جان! Aُّم حgتاسAمي/// يا است
نيس�/> بيش� سالهيي چند و بيست جواِن هنوز كه تو ميزæ؟ ماهيت

ساله/ يك و بيست ـ
نـظرات َرّد در ميك� ُجرأت چطور ساله يك و بيست توي ُخب ـ
ع�حال, در و بدهي, سخن داِد اينطور ديگر خي	هاي و ابنسينا فاراèو
با كAِم تا است شبيهتر هذيان خي	به ـ AُّمÏ¿Rمي ـ كه بگويي چñهايي
پسبايدخودت ُخب ميگويي, چه كه ا@گرخودتميفهمي تو تو/// معنا؟///

///oبفهم هم ما تا ك� مع� را خودت حرفهاي æبتوا
دوستداشت/ را شمسا مُّ� خلوِص ميخنديد/ محّمدميخنديد/ مُّ�
مـيگفت: و مـيخنديد مُـّ� بود/ گران بسيار خلوص, هم روزگار آن در
بايد ميگويي تو كه ميشود �Yها تازه ,lميرسا معنا وق�به را, <افكارم
زباِن به ـ Ë¿مياندي يكبار شود/ واقع مفهوم قدري شايد تا sك مع� باز
آن آوردن زبان بر هنگاِم به بار يك و فارÏºـ

ß
wش� زباِن يا قرآن, مبارِك

به را, ُجزءشان به ُجزء و Ë¿ببخ ظراف� و نظم آuا به كه Ë¾ميكو افكار,
تو كه هوcندم Uاطِب به را مقصودم lيتوا^ ا@گر آنوقت, /sك معنا دقّت,
ميطلبد شنوندهيي ,JًBاح افكار, اين كه است اين بر داّل ,sك با¾Ïمنتقل

^يطلبد/> شنوندهيي Jًاصو يا و نيس�, تو شنونده آن @كه
البتّه گف�/ كه است Yينطور ُدُرست !Aُّم بروم قربانت باركا\! آي ـ

١٧٠

در دستمان از رشتهيمفهوم و ميخورد ِگِره باز همميگف�, كميديگر ا@گر
Aُّم Ìºوقِت hبرو اصفهان! به hبرو بيا كه hميگو �Yهم براي ميرفت/
و است بُغر� كم�- قدري البتّه ـ تو اندازهي به هم او اس�ابادي/ باقر Tّمد
همميخوريد/ درِد خي	به تَن ¾Êدو همسختگرفتاراست/ او @گرهخورده/
هـم بـا اشـاره عـلِم با بتوانيد Jل, و كَر آدمهاي مثل شايد تَن, دو Ê¾
حركاتتان به Jاقل امّا فهميد, Kواهم گرچه بنده, و بزنيد, را حرفهايتان

خنديد/ خواهم
بـاقر Tّمد Aُّم و من است/ راست خوب! cساي Aُّم است راست ـ
هْمانديش كه است اين ما مُشكِل امّا ;oخوبميفهم را هم زبان اس�ابادي,
بـنده |اÇÒXثَل, /hندار متشاwي و مش�ك فلسفهي ;oنيست Yراه ;oنيست
هر زيرا است; مُنافر كه جهت آن از است بالطبع مُناِفر ادرا@ِك , Ònِا> :hميگو
ايشان امّا باشد> hAم æزما در يا جه� از كه است Tتمل منافري, اَمِر
بنابراين, است; معمول طبيعِت معيار, و است, خروج نوعي , Ònِا> كه معتقدند
تـنافر, عـ	رغِم را Ònِا بـنده, آنكه حال است> ذات و طبيعت از خروج,
مAُّ؟ شديد متوّجه ندارد/// معنا سودمند, ذاِت از خروج امّا lميدا سودمند
بـه ÇVدداً را مـفهوم ايـن ديگـر, كا|ست/ اندازه �Y بله/// بله, ـ

معنا@نرسانيد!
كه روزي آن واياز ايناست; است, Ònِا سادهي مسألهيبسيار اينكه ـ
<روز يا اشراق> <اعتباِر يا حركت> <@گوهر باب در را مسائلم Rواهم بنده
به من, گرچه ـ خواهoشد گريبان به دست بگذارم/ ميان در ايشان با معاد>

///Ë¾با او افتادهي شا@گرِد كه lآ عاشِق راس�,
اصفهان! hبرو بيا پس ـ

شا@گـرِد اين برابِر در را, او روز, يك كه بدان امّا ;hميرو يق� به ـ
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و مع�ض, و مَنْع@كُنان, و كشان, فرياد و ديد, برافراشتهخواهي قد افتادهاش,
دارد, باور بزرگي به را íخويش و است بزرگ او كه زيرا اندر///

Ö
Ë¿خ به

/lميز پايي و دست نيمهجان كه, æميدا من, آنكه حال
بُغر� و پيچيده اينقدر را زندگي آنكه جاي به نزن! جان, Aُّم ُخبنزن ـ
ساده را قيامت ُكن! ساده را اصول ُكن! ساده را دين ُكن! ساده را خدا ميك�,
وقت, آن كردي, ساده را وق�ايyا ُكن! ساده را علم و فلسفه و حgت @ُكن!
نانوايان, جارچيان, قّصابان, َدJّ@كان, بقّاJن, برزن: و كوي سادهي مردِم
و زد, دورتحلقهخواهند به ـ درستمثلمن مردمي و ـ طّوافان پيلهوران,
خواهي Sات æوتراÎ¾ و èاعتقادي خوفنا@ِك ورطههاي از را ايشان تو
و كرد, وهدايتخواهي دعوت ما اماماِن و پيام�ان راِه به را ايشان تو و داد,
زباِن ///Jحا ///Jحا امّا خواهيRشيد/// استواري را آuا طهارِت و اZان تو
خاص Yان دليل به خواص, آنكه حال خواصاست/// براي فقط خواص,
زباِن فلسفه, زباِن ندارند/ ديگر خواّصِ زبان به احتياجي Jًاصو بودنشان
íزيس فلسفهي بايد كه بازارند و كوچه مردِم اين ليكن است; دانش ¾Ìاِف اَ

بدانند/// را íزيس مؤمنانه و
اين ذات در پيچيدگي, من! خوِب cساي Aُّم من! عزيز cساي Aُّم ـ
وق� پيچيده, ñچ هر و ميخواهي, را سادهشان نوِع تو, كه مسائ	ست
دست از را خود قدرت و عظمت و عمق هم نسبت ÇYان به شود, ساده
گرچـه مو, اين كُ�, مو يك اندازهي به و Ï¾ا Òِب� ا@گر را كوه تو ميدهد/
آن از يافته تغي�شكل ذّرهيي ُجز ديگر امّا است, كوه Yان هنوز ماّدهاش

نيست/ @كوه
كه هرقدر را, دين تو را! كنoوظائفمان قسمت بيا عزيز! cساي Aُّم
اندازهي به را كAم علم و منحgت كُن, ساده برزنميخواهند و كوي مردِم
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oتـقس ايـن آيـا نگـهميدارم/ پـيچيده ذاçاش پيچيدگيهاي هزارم يك
سادهپسند؟ سادهي مَرِد ميپسندي را مُنصفانه وظيفهي

مشكلپسند! مشكِل مَرِد ميپسندم, ـ

مُّ�صدراي دوستِي بود/ نتيجهبخش و دلپسند و خوب دوستيشان,
كـافي اص�ً نبود/ ـ امّا ـ كافي ميگويم/ را گي�ني شمساي مُّ� و شيرازي
تازه ياِر چند تازه, خوب/ مَرِد را زن ميكند, كامل خوب زِن را مرد نبود/
جـار را كـوچك اجـتماِع ايـن گـرچـه آنـها, شد/ اضافه جمعشان به هم
نوعي كوتاه, مّدتي از بعد حال, هر به امّا نميكردند, آشكار و نميزدند
ياران>; و <مكتبصدرا يا مُّ�صدرا, حوزهي آمد: وجود مكتببه يا حوزه
و ب�د برخي در و پيچيد, اصفهان در ناخواه, خواه ظهور, اين صداي و

ديگر/ علمِي مرا@كز
بـود, هـم پچپچه بود, هم صدا آنجا بود, مُّ�صدرا كه هرجا ,Zًاصو
بود/ هم ـ افسانه مرزهاي تا ـ حكايت و شايعه بود, هم غريب نگاههاي
به وابستگاِن محدود/ و بود بسته مكتبصدرا, نميدانست/ هيچكس چرا؟
هم علت همين به شايد نميدادند/ راه محفل اين درون به را هركسي آن,
شكلي هر به نميشود, رويت كه چيزي ميگرفت/ شكل شايعات, كه بود
وضـوح نـقطهي بـه امّا ميكند حركت كه چيز هر شود/ ُمجّسم ميتواند
نكردنيتر باور حتّي, موجودي, يا پري, يك يكپرنده, ميتواند نميرسد
هست؟ خبرهايي چه داني چه افتاده, پردهي پِس در باشد/ دريايي پرِي از
از مسـائلي آشكـار, محفل هر از غوغاتر پُر امّا نيمهپنهان مكتِب در
جوان, طّ�ِب حّد در ـ ظاهرًا ـ كه ميشد مطرح الهيات و عرفان حكمت,

١٧٣



اعماق سفربه همسفريبراي ابدي تبعيد مرديدر

محفل, اعضاي نبود/ زمان دانِش كم امّا كاْر@كُشته ُعلماي و مُّ�يان حتّي و
زبـاْنَزِد آرام, آراْم هـم, بـه پـيوستگيشان و داشتند غريبي حاِل و شور
زدنـد, هم به شهرتي بنابراين, ميشد; ديانتي و علمي محافِل از بسياري
كـينههايي و رفـتند فـرو رمـز و راز از هـالهيي در كـردند, عّزتي @كسب
و بود جّذاب بسيار البتّه آن, اعضاي براي كوچك, اجتماع اين برانگيختند/
پـيمان و پُـر زْن را, مـرد زنـدگِي نـبود/ كافي امّا, شورآفرين; و دلنشين

امر/ س�مِت و است, امر طبيعِت اين مَرد/ را زن زندگي ميكند,
و زمـيني <عشـِق مسألهي بـه مـيپرداخت نَـرمْك نَرم هم مُّ�صدرا
ديگر> نيمهي به سرخ سيِب نيمهي <عشِق انسان>, به انسان <عشِق خا@كي>,
طهارتباشد, از برخوردار ا@گر عشقي, هر اينكه, و ايندست, از مسائلي و
را خدا به عشِق امّا/// خدايي/// عشقيست و خداست, به عشق از بخشي
به <عشق امّا شد; سيراب آن با و يافت خدا به عاشقاِن مكتِب در ميتوان
و انـتخاب, به اراده از نه برميخيزد حادثه از كه ضرورتيست ديگري>,
خا@كي محبوِب دنباِل به نميتوان كه در به در ميكند/ ُمشكل را كار همين,
منزل اينجا, من, ياِر <آيا پرسيد: و كوبيد نميتوان كه را خانه هر دِر @گشت/
عبوِر انتظاِر در و استاد نميتوان اوباش, همچو گذر, هر سِر است؟> نكرده

ميكند/// ُمشكل را كار كه همينهاست و ُكشت/// را زمان يار,

ميك�/ پyان من از كه مّدçستمُشك	داري نااهل! cساي Aُّم اي ـ
چنان ميگذرد, æAگي cساي قلِب در <هرچه ميگف�: من به تو ,æزما
ش�ازي صدراي Uاطب, ا@گر البتّه ـ شود پيشاæاشنوشته بر گويي كه است
چنان قلبت در را چñي چرا حال, ميگف�, اعتقاد با را نكته اين ا@گر باشد>/

١٧٤

Rواl؟ پيشاæات بر را آن rنيس قادر من كه داشتهيي نگه
خوانـده ديروز و امروز آنكه نه َمرد! ميك� Qاُهل و خواندهيي ـ
صيّادي داِم به غريب, ¾Îر اين در من كه روز Kست� Yان در كه ,Ï¾با
خانه به را گريانخويش و درآمدم زانو به و شدم درمانده و خ�هÌºافتادم
را دانستنت كه بودي تو اين و بوييدي; تو ديدي, تو دانس�, تو رساندم,

بودم/// Aبَرم و رسوا تو نزد كه من نه ك�, پyان من از ميخواس�
حال لببگشايي/ خودت كه كشيدم èجهتانتظار !Aُّم ^يگويي بَد ـ
گيæA؟ cساي است آورده Ìºت بر Ï»ك چه را Aَب اين بگو! و بنش�

/æميدا كه تو عشق/ ـ
ميترÏº؟ چرا نيست/ گناه كه عشق ُخب ـ

؟ Øح� ناTرم, به عشِق ـ
دارد/ بستگي نيّْت به ناTرمي, و Tرمي ـ

است/ كم r ُجرئَ است; پا@ك كه r نيّ ـ
حّد عشق, مقصِد قصداست/ حرفاز نيست; ناپا@كي پا@كيو حرفاز ـ

ميكند/ مُشّخص را ناTرمي و Tرمي
مـا, ديـانِت در آيـا جسـارت, ايـن بـا مـيگويي, كه آنچه َمرد! ـ

خAف@نيست؟
خـدا جـاي بـه كـه آuا Ë¿چ از خAف يا خدا, Ë¿چ از خAف ـ

حرف@ميزنند؟
ميكنند/ اجرا را اGي احكام كه هستند ايyا ميكند؟ فرق چه ـ

مَرد؟ شدي عاشق چرا ,Ïºميتر 
عاش ُحكِم از كه تو ـ
بشوم/ كه rواسÇK نكردم/ كه شدن عاشق قصِد نشدم/ كه اراده به ـ
èآنكـه ديدم, !Aُّم نپيمودم خود به را راه اين من شدم/ كه بودم èخ�
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شدم/ ساقط اراده از و ,sببي كه Rواهم
انسان آ@گاِه ارادهي به آنچه بگ�ي: آرام تا ميدهم توضيح برايت ـ
و خAف^يكند, كه آدمي, طبيعِت اّول, ميجوشد: Ìºچشمه سه از نيست,
در كه چرا است; نشده ساخته هم كردن خAف براي و ^يخواهد خAف
و است هيچدخال�نداشته شيطان, آدمي, طبيعِت و شت,

ß
Ì ßº `�ه, ساخِت

زماæكه ـ نداشت اختيار در را ِگل آن از ذّرهيي شيطان, داشت/ خواهد نه
از پس ,nعا دو خداونِد كرد/ اقدام آدم حÍÉت ساخِت به , Ònعا دو خداونِد
آورد, پديد خويش, خدايي مطلِق Qّرد و Tض استقAِل در را, انسان آنكه
نَفِْس پس, نكرد, شيطان, و كند َسجده را انسان كه خواست شيطان از آنگاه
نگاِه است: نيافريده پا@ك ُجز ُخدا, ذات/ اGي, نَفِْس است, َعَرض ,æشيطا
مسدود هم را مََرض به Aابت راِه امّا پا@ك/// روِح پا@ك, تَِن پا@ك, قلِب پا@ك,
داري/ نگه پا@ك نقل, و عقل تسلِّط با و اراده بتواæبه را پا@ك تا است نكرده
طبيعِت ا@گر پس, اصل/ و گوهر Sابت, و طهارت است, َعَرض مََرض, پس,

نيست/ بَد ,ñچ آن بطلبد, را چñي تو
است خواسته علّت, هر به خداوند, كه آنچه يع�هر اGي; ارادهي دوم,
به خوشا و نيست, هيچ خ�, ُجز اين در و اس�شوي, و Aمُبت آن به تو @كه
كـه ـ دردي چـن� بـه مُـبتAي و بنديست چن� اس� كه آنكس حال

را>/ دوا Kواهند درد, چن� به <دردمندان,
شيطان/ خواسِت سوم,

قدر[ند/ نه است زورمند شيطان,
شيطان/ آِن از زور خداست, آِن از قدرْت

اين كه آSا از و خAفواميدارد, به را انسان زور, به اتّكاي با شيطان,
خـانهي دْر َدمي, براي Øح� باشد, مقدور كه شكل هر به ميكوشد زور,
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آSا از خداوند, درآيد, كه َدر هر از ابليس, كه نظرميرسد به بنشيند, قدرت
خ�, و است قدرت كه را خدا مكاِن ابليس, كُفر/ است اين و است; غايب
اÇNاد ظُـلْم و است زور كه را خويش

ß
Ï»ابلي مكاِن بلكه ^يكند, ِاشغال

دچاري, آن به تو حا�كه بگويند: بايد دوم و اّول ن�وي دو پس, ميكند/
دارد; خود دروِن در را oسل عقِل اّول ن�وي /æغ�شيطا يا شيطاæست
ميگويند تو به تو ¾Ìيِف وجداِن َو تو

ß
oسل عقِل آيا را/ ِوجدان دوم, ن�وي

ابلي«Ïست؟ عشق, اين @كه
مُژدههاي من به ^يگويند; را چñي Yچو ابدا ابدا من به نكند! خدا ـ

ميدهند/ نيك
خ�, اَمِر در داري؟ Ïºتر چه و مَرد؟ داري, دردي چه ديگر پس ـ

نيست/ استخاره هيچ حاجِت
امّا ;sك سودا ناله با كه ندارم آه من !Aُّم چñخ�داري Yه از كه تو ـ
راه خود ُحجرهي به مش�ي, عنوان به مرا, ناميست/ صاحب تاجِر او پدر

خود؟ خانهي به خواستگار, عنوان به رسد چه ^يدهد,
كه بدهد تو به دخ�را و كند جش�برپا بAفاصله و بدهد راهت ا@گر ـ
كه ـ ندهند راه َدر از ا@گر را, عشق نيست/ ميان در عشق از حرف ديگر
نـيّت ÇYان اصـل, بـام/ از ,Jَّوِا ميآيد, پنجره از ـ ^يدهند هم Jًمعمو

است@و@طهارت/
!Aُّم hدار هم Jزم حّد از بيش ما كه ـ

ضم�دخ� تورضايِت منميگوhحركتكُن: كه اينطريق از پس, ـ
هر به بزرگيست, مادْر را او ا@گر و را, دخ� والدهي رضايِت و بگ�, را
به ـ من با يك«Ìه پدر, رضايِت جلب آنگاه, ُكن; جلب هم را او Tبِّت تقدير,

يق�/ و قطع
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كار اين جواِز خداوند, از كه انگار !Aُّمæميز حرف ُجرأْت با عجب ـ
گرفتهيي/ را

به عشِق موJع	, به عشِق حق, به عشِق است: من قلمرو عشق, ـ
مـاهي, گُـل, گـياه, زم�, به عشِق نوع, هم به عشِق اطهار, ا_هي Yهي

پرنده,@سنگ///
مAُّ؟ هس� صو| تو/// تو/// آه/// ـ

/lانسا من ـ
و كـAم علِم ِپِي در Ìº اساس, از كه ميكردم گFن من/// تو/// امّا ـ
را تو قلمرو اين در عرفان, و تصّوف با آشنايي ُجز و داري, فلسفه و حgت

نيست/ @كاري
hبگـذر حـال/// امّـا مـيگويي/// تـو كـه بـود چـن� روزگاري, ـ

///!hبگذر@!Aُّم

عبّاِس شاه كامْل مُرشد درباِر فُقهاي از ش�ازي, صدِر Tّمد Aُّم بنده ـ
cساي Aُّم براي بزرگتان دخ� خواستگارِي براي مأموريت, به بزرگم/
Ï
Ø
خا¼ ¾Ìط آيا است/ كAم علِم جواِن بسياِر بزرگاِن از كه آمدهام æAگي@

نداريد؟ نظر در ميمون امر اين براي
را او و نشنيدهام را cسا Aُّم نام امّا ;Aُّم حÍÉت شنيدهام را Ê¾ نام ـ
كه ميكند ك«Ïگواهي چه پوزش, عرِض با گذشته, اين از كيست/ كه lندا

آمدهييد؟ مأموريت به و هستيد دربار فُقهاي از Ê¾
عاِم	/ wاءالدين شيخ حÍÉت ـ

ميفرمايند؟ گواهي شخصه, به خود, ايشان, ـ

١٧٨

ßíخواس به بنده كه كنند ÊÈنت ايشان نوكراِن بود قرار ا@گر يع�چه؟ ـ
آقا! ^يآمدم Ê¾ چون نامداري تاجِر دخ�

آن از پس بروم/ شيخ حÍÉت ديدار به تا بدهيد روزهام يك فرصِت ـ
بود/// Kواهد ميان در ¾Ìطي هيچ ديگر

مـا اعـتباِر و نـام از جـوان! <مُـAّي گـفت: عامِلي بهاءالّدين شيخ
ميك�/> از ÔVغ� wره@گ�يهاي

پا@كدامِن پ«Ìان رساندِن آيا شيخ! <يا داد: جواب خندان مُّ�صدرا,
امـوِر از كـه است آمـده كـجا عـاشق, پـا@كـدامـِن دخـ�اِن بـه عاشق

از@است؟> ÔVغ�
اين با م� Yچو ناِم كارگ�ِي به فرزندم, نيست از ÔVغ� امور, اين ـ
اسـباِب بسـا چـه و است از ÔVغـ� امـور, چـن� در مـوقعيت و مـقام

Uت½Íي@بدنامي/
كـوْه كوْه نرسيده, راْه گَرِد از جوان, بسيار مِن ميRشيد! شيخ! يا ـ
كـه نـيست حق آيا /lيز^ َدم و ميبََرم خويش Lيِف گُردهي بر بدنامي

بنشيند؟ بزرگوارم استاد ديباي قباي بر Yه, اين از ُغباري
از Jَّوِا ;æميدا كردن مزاح و طنّازي قدري كه است خوب Jاقل تو ـ
بياور را مAُّيجوان اين حال, هر به Iمّلناپذيرتربودي/// هم حاد درِد @گلو

/hبگذار صحه ُدُرس�اش بر و ببينيمش تا ما نزد
و صميميت در cسا Aُّم اين كه ـ مرا گواهِي <ا@گر برافروخت: مُّ�صدرا
براي خود, امّا ميآورم; حضورتان به را او ^يپذيريد, ـ ندارد نظ� اعتقاد
استادي من, مثل شا@گردي كه Yانگونه /sميك ترك را Ê¾ ÍÉT Yيشه,
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نñشا@گردي Ê¾ چون استادي كه است حّق دارد, باور [امي به را Ê¾ چون
ميان رابطهي استحكاِم اسباِب توازن, اين باشد/ داشته قبول قدري مرا چون
نشست/> خواهد بار به ,æزما رابطه, اين و شد خواهد شا@گرد و استاد

هـم و Ê¾ اعتباِر هم كه زيرا پذيرفتهام; پيشاپيش را استدJل اين ـ
تضم�كردهام; تاجر, اين نزد ـ Ê¾ به اعBد اساِس بر ـ را cسا Aُّم صداقِت
و عـAقه مورد جواِن آخوند اين با كه مايلم راس� به گذشته, اين از امّا

شوم/// آشنا Ê¾ aايِت
`

ـ كتاب ُجز به ـ است آن در آنچه و قّر ÔTكلبهي اين عزيز! cساي Aُّم ـ
و كار قدرِت و داري, مرا تا هم زندگيات گذراِن براي Ì»Yت/ و تو مال
مرد آن سايهي زير و مكن تكيه نامدار بازرگاِن آن به داري, را خودت تفكِّر
نينداز/ اطره ÔU به را بودنت خدا بَِر اَمْر و بودنت Aُّم اعتباِر او, مكنِت پناِه در و
مثل من, زمان, آن تا و است, ^انده اصفهان به ما كوچ زماæبه چندان ديگر
علميه حوزهي در ُحجرهيي در ,Ë¿دان ßخورج� با جوان, طAُِّب از بسياري

كرد/ خواهم زندگي
به مؤمن مرا كه �Yآوارگيست تyا كه مَده, راه دل به ما آوارگِي غِم

ميدارد/// نگه خويش به متكّي و حق
چيده بر و ستُرد چشْم گوشهي از را اشكهايش مهربان, شمساي مُّ�
دل به هيچ را تو آوارگي غم و sميك را كار Yان بگويي, <هرچه لبگفت:
و بار به تا ]اند و نپاشد هم از صدرا> <مكتب كه كُن كاري امّا ^يدهم; راه

بَر@بنشيند///>
`

پايتخت به عبّاس شاه قمري, هجري پنج و يكهزار سال آستانهي در
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هنرمندان فض�, دانشمندان, فَُقها, از بزرگي گروه و رفت اصفهان تازهاش
شدند/ همراه او با دين و حكمت و علم استادان و

به البتّه و ميرفندرسكي, و عامِلي شيخ توصيهيجّدِي به بنا مُّ�صدرا,
استرآبادي باقر ميرمحّمد محضِر در نشستن جهِت كه بيحسابي شوِر دليل

شد/ اصفهان راهِي و بست سفر بار داشت,
بـا البتّه نشناخته, پا از سر شمسا, مُّ� بعد, روز چند فقط روز, چند
از گـروه آن هـمراِه و بـرداشت را خانوادهاش مّ�صدرا, دعوِت نخستين
بـه بـودند, مكـتبصـدرا بـه وابسـته كـه جــوان مــتفكّران و مُــّ�يان

اصفهان@كوچيد///
`

كسب منزلتي و مقام خود براي همگان نزِد اينك كه محّمدصدر, مُّ�
ـ بـود هـمراه هـم بسـياري حسـِد و كينه با كسب, اين گرچه ـ بود @كرده
ـ ايستاد استرابادي باقر ميرمحّمد مجلس از گوشهيي در , مديد مّدتهاي
بنامدشو نام به بياورد, ياد به ببيند, را او استاْد كه شايد موّدب; خاموشو
مجلْس نشد/ كه نشد چنين امّا بگويد; سخن عّزْت به او با گذشته همچون
مير و بود; ايستاده پا سر بر همچنان مُّ� و كار; رسيد پايان به و گشت تمام
مـحضر در را شـيرازي مُّ�صدراي وجوِد گويي مغرور, مقتدِر استرابادِي
حّسـاس بسيار استرابادي, آنكه حال نكرد; هم احساس ,Zًاصو خويش,
او محضر در دستچينشدهاش, شا@گرداِن ُجز هيچكس, كه مسأله اين به بود

سخنانشگوشندهند/ به و نباشند
هـيچ بـه بـيآنكه و كرد, تمام را درسش استرابادي, باقر ميرمحّمد

شود/ خارج تاZر از تا افتاد راه به بدهد, پاسخ پرسشي
زد: دريا به دل اينجا, بود, دل دريا راستي به گرچه صدر, محّمد مُّ�
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ميآوريد؟ جاي به را حق� بندهي اس�ابادي! استاد حÍÉت
كه هركس فضل, اهل مرِد اي را, Ê¾ نياورم؟ ياد به كه ميشود مگر ـ
Ê¾ در ^يبََرد/ ياد از مرگ, َدِم تا هرگز, شود, كAم هم Ê¾ با و ببيند بار يك
تفكّر به كه هست چñي Ê¾ در ميآزارد/ و ميكند جذب كه هست چñي
ورودتان Tِض به كه بودم داده قول Ê¾ به مقابله/// و Uالفت به و واميدارد,

است؟ درست بپذيرمتان/ خويش شا@گردِي به اصفهان, به
استاد/ بله ـ

نسبت فراواæكه Tبِّت و ارادت به كه ع�حال در ميپذيرم; ا@كراه با ـ
امروز كه بوديد �ÇY آمديد, ما نزِد كه روز آن ا@گر آ@گاهم/ داريد من به
را عـهد آن هـرگز بوديد, كرده Aَبَرم قدري را íخويش Jاقل يا هستيد,
ما درِس Vلِس به كه hيداد^ اجازه عنوان هيچ به هم امروز و hيكرد^
چند اين در حال, هر به ـ/// افسوس؟ چرا ـ افسوس امّا امّا/// كنيد/// ورود
هم نسبت Yان به و بسيار ظرفيِت با موجودي كه دادهييد نشان Ê¾ ساله,
و اطبّاء و دانشمندان Ìºآمد هجدهسالگي, در ابنسينا, خطرنا@كهستيد///
كدورِت و باشد خطري حضورش, در èآنكه ـ بود خود زمان فAسفهي
و هستيد, جوان مAُّصدراي نيستيد ابنسينا Ê¾ امّا ديگران; براي خاطري

/iاضطرا و خوف در �Y از من
دو در Øح� و ,hزندگيميكرد ¾Îر دو در كه بود ـخوب Ê¾ و من ـ ما
امّا, هم; مزاحِم باشoنه هم ِل Øg ميتوانستoمُ حال, آن در چونكه Wلكت,
تاب ما و ميكنيد, Ìºدرد اNاد lكاراY و من براي ما, كنار در Ê¾ اينجا,
نه ,Ê¾ مرديچون دستدادِن از و ,oميكوب سنگ به را Ìºتان و ,hيآور^

است/// حقيقت نَفِْس و دين زياِن به كه ملّت, و ُملك زياِن به فقط
ندارم/ كردهييد كسب سالها اين در كه بسياري دانِش كاِر به @كاري
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و مـ�فندرسكي حـÍÉت چـون æبـزرگا شا@گـردِي افتخاِر كه lميدا
و داشتهييد, را نام صاحب xداِن ÔV و فُقها از تَن چند و عاِم	 شيخاJسAْم
برآنند/ bلگي كه قو�ست هستيد, íخويش زماِن اَقراِن Ìºآمِد Ê¾ اينكه
^يدانيد, كه آنچه باب در را Ê¾ من, مربوطاست/ خودتان به ميدانيد, آنچه
Vالِس در كه ـ دليل و هيچوجه به ـ ^يدهم اجازه امّا شا@گرديميپذيرم; به
با ,Ê¾ كنيد/ مسأله طرِح يا نظر ميگويoاظهار مسائ	كه باب در ما عمومِي
اجازه ابدا ابدا ما و ميكنيد تباه نيستند Ê¾ طراز هم كه آuارا وقِت كار, اين
مُستَمسكتان و بكشيد تباهي به حضورتان, با را, زمان ,Ê¾ كه oيده^

باشد/ íدانس بيش
معدودي و م�فندرسكي جناب و شيخاJسAم حÍÉت از شنيدهيoـ
و <وجود باِب در عقايدي كه ـ دارند Tف	 Ê¾ با گويا كه ـ جوان طAِّب
بر واسطه با <آ@گاهِي آن>, نوع و æÊ»ج <معاد قيامت>, <روز موجود>,
كه ميداريد ابراز تقليد> Tتواي و <شكل خصوْص به و خويش>, ßíخويش
تفكّر شنيدهيoمشغوِل ندارد/ تطبيق منطقيّوْن و فُقها و Fُعل عامهي نظراِت با
فشار اينYه روح¾Êبتواند و ذهن كند خدا هستيد/ حركت> باِب<ذاِت در
ندارد/ بنده Iّمِل حّد به ربطي صورت, هر به ,Ê¾ Iّمِل حّد امّا كند; Iّمل را
ُحكِم در مانده, ثابت و شده ثابت

ß
ñچ هر براي جوان! مAُّي اي Ê¾

ميِل ,Ê¾ در ِكشت/ زير ßزم� براي wاري سيل كه Yانگونه هستيد, خطري
و شور اوِج در ما, آنكه حال ;Aُّم هست شدهها تثبيت كردِن ويران پyاِن
نـه oداشـتهي كـردن تgيل به ميِل ,íدانس بيش� و íدانس به شوقمان

Hريب@@كردن/
حgت, و علم Tافِل از بسياري در كه ميدانيد يقيناً Ê¾ جوان! مAُّي
بDر را Ê¾ ,ñوسوسهانگ ßíدانس اين و ¾Êست, دربارهي سخنها عمدهي
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كار �Y به تyا و تyا كه داشت خواهد سخناæوا ßíگف به و كرد خواهد
است مـصيبت ايـن و ـ كـند ÇVالس و ÇTافل نُـقِل را Ê¾ كـه مــيآيد

مAُّ///@مصيبت///
مُشكل اين نñالبتّه من نيست/ مفهوم ازعقايدتان, بسياري كه شنيدهام

باشد/ ما براي سودمندي مش�ِك نقطهي اين كه ^يبرم گFن امّا دارم; را
!Aُّم بسپاريد خاطر به را مطلب اين

را Ê¾ lبتوا كه آSا تا و lتوا [اِم با تحّمل/ كرد; خواهم تحّمل را Ê¾
كـAم علم و اGي مسائِل نَفِْس ُحرمِت به را كار اين و كرد, خواهم Iّمل
دليِل به ^يدارم; دوست ـ متأسفانه ـ را Ê¾ /Ê¾ شخص خاطر به نه sميك
صبح, ازفردا َو برويد درزبانتان/ كه زهري نگاهتانهستَو در جسارçكه
را سوآلهايتان [ام زير/ Ìºبه و خاموش ـ بياييد ما مكتِب به وقت,
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º

دو يكـي بـنده كه سحر, ^از از بعد bعهها, زوِد صبِح براي بگذاريد هم
خدانگهدار! ///lميز قدم ساعت

ريخت, فرو كرد, ُشّره بهاري, آبشاري همچون استرابادي, محّمد مُّ�
خويش, رفتاِر رودخانهي بستِر در بعد و داد, تغيير كرد, جا جابه @كوبيد,

رفت/ و حركتدرآمد به آرام
چنان كه انگار نه انگار ـ رفت بيرون تاZر از فاخر, و نَرم استرابادي,
را شدهيي خوانده كّرات به شدهي آماده خطابهي گويي كه است جوشيده

است/ كرده اجرا
شيخ!> <حÍÉت گفت: و برداشت يكقدم محّمدصدر, مُّ�

فقط/// فقط/// bعه/// روزهاي زوِد صبِح ـ

پيكرهوار/ ـ بودند مانده جاي بر مبهوْت و مات طُّ�ب,

١٨٤

مِـهرمندانـهيي, تهاُجم و تحقير چنان شگفتانگيزي, صحنهي چنان
از نوازشي پُر نواختِن چنان و احترامي, و عّزت از سرشار خشونِت چنان
و نميكردند; هم را تصورش و بودند نديده هرگز استرابادي, مُّ�ي سوي
بـرسد, راهـي از صدر محّمد مُّ� هرگاه كه شد طُّ�ب عادِت اين بعدها,
نـيروي گـويي, مُّ�صدرا, وجود در كه چرا شوند; خشك جاْي بر ايشان

داشت/ وجود كنندهيي افسون

بسيار من, با اس�ابادي باقر Tّمد Aُّم رفتار شيخwاءالدين! حÍÉت ـ
دارد/ وجود تارOي خصوم� و كهنه كينهيي ما, ميان كه انگار بود/ ناپسند
است/ حساب و èحّد ايشان, به نسبت من ارادت است؟ اينطور چرا چرا؟
مكتوِب رساJِت bلگِي كه sم تyا اسAم, ÌºاÌºجهان در شايد شايد///
آروزي بـودم ساله چهارده كه æزما از و بََرم, از را ايشان شدهي تكث�

خدا!/// بر پناه ايشان/// امّا ///rداش را ايشان شا@گردِي
آن Ê¾ آيا بياورم/// خاطرتان به را نكتهيي تا باشيد آرام مAُّصدرا! ـ

خواندهييد؟ را Vنون و لي	 حكايِت
ميايستاد/ گرسنگان صِف در لي	 شوِق به روز, هر Vنون, كه ـ

كند/ كاسهييدريافت ميRشيد, ايشان خيِل لي	به كه خورا@كي از تا ـ
لي	؟ زيارِت خاطر به كه گرسنگي, رفع خاطِر به نه ـ

دريـافِت نوبِت چون روز, هر كه ميدانيد يق� پس خوب! بسيار ـ
و زم�ميزد بر را شيدا عاشِق آن كاسهي لي	, ميرسيد, Vنون به خورا@ك
بب� روزگار! سيه <ايVنوِن نصيحتميگفتند: به ديگران, و ميشكست///
بñار تو از حد چه تا هس�, Vنونش عاشِق حد اين تا تو كه لي	 اين @كه
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Vنون! كُن رهايش بندهنوازي/// و ترّحم و ِمهر خا�از تو به نسبت و است
ميداد: جواب شادمان و خندان Vنون, و ُكن!> رهايش

مـيلي بـود ديگـرانش بـا ا@گر
ليـلي؟ بشكست مرا ظرِف چرا

Vنوِن ظهور علم, خطّهي در كه باش داشته را آن انتظاِر پس آري/// ـ
كاسهات ßíشكس باز شكسíو به را علم لي	شيفتهي هر تو, چون بزرگي
æنوV تyا تو ش�ازي! مAُّصدراي اي Vان�, ُعقAي مياِن در كند/ وادار
بـه را شكستگي كاسه و گرسنگي ُعمر, [اِم بايد كه بود Kواهي و نيس�

///Ï¾با هم شاد و æنز َدم و كُ� Iّمل خويش Tبوِب زيارِت خاطِر
درمـاندگْي از ¡Çظهيي, در ÇYيشه, مـثل ÇWنون! اسـتاد! ÇWنون ـ

خÏ¼Aام@Rشيديد///
`

چـيزي استرابـادي, باقر محّمد به ارادتش و عشق از هرگز مُّ�صدرا
دامـادِي بـه را باقر محّمد مُّ� عبّاس, شاه كه زمان آن حتّي ـ نشد @كاسته
سرخ زِر زيرا كرد; مقام و مال و صاحبجاه را او و خويشبرگزيد خانداِن
عـزيز اندازه يك به را دو هر و بود يكي مُّ�صدرا نگاِه در سياه, خا@ك و
عشـِق از پـرتويي و ميديد را خدا نوِر دو, هر در آنكه براي ميداشت,

را/ خداوند به اَبَدْي ـ ازلي
در نيز ميرفندرسكي و عامِلي بهاءالدين شيخاZس�م با هرگز مُّ�صدرا
مـخالفِت در كه زماني حتّي آنها, به و نگفت, سخن بلند ايشان با نيفتاد,

نكرد/ پرخاش بود, آنها با انديشگي محِض
خـود بـه Zزم حـّد از بيش حتّي و نداد, رفاه به تن هرگز مُّ�صدرا
تعليم را زيستن نوع اين امّا زيست; رياضت و مشّقت با و گرفت سخت
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و بـروند او راِه بـه كـه نميخواست يارانش از و نميكرد, تبليغ نميداد,
كنند/ خويشحذف معنوِي زندگي از را تَن تفريِح و جسم نشاِط

دليل به فقط مُتوّرم, َدربارياِن و مقام و مال صاحباِن از مُّ�صدرا نفرت
جاه/ و رفاه نَفِْس نه بود ايشان شيطانِي اعماِل

زبـان زهـِر بـود, نگـاه خـوش نبود, خيرهسر بود, صبور مُّ�صدرا,
آن از نبود, خ�ف سِر بر پافشاري اهِل نبود, مُجادله و لجاج اهِل نداشت,
شكنـاپذير صـحيِح را خـويش گفتاِر ميگويند, چه هر كه كساني جمله
كه بود آن سبب به صرفًا نميداد, پاسخ س�مي به ا@گر مُّ�, نبود/ ميپندارند
تُنديسخن به ديگران با گاهي ا@گر و بود/ غرق غرِق خويش, خويشتِن در

ميكرد/// خويش جاهِل دروِن با را تُندي اين واقع, در ميگفت,
فـرصِت رذالت, و دنـائت بـه هــرگز مُــّ�صدرا, صــدِر ســعهي

ظهور@نميداد/
و ميانگيخت, بر محافل از برخي در مُّ�صدرا كه خشمي شعلههاي
به را زندگياش و گرفت را او خود قباي دامِن عاقبت, كه برانگيخت چنان
بـاوِر بـه را روحش و كرد بيابانش و دشت و كوه آوارهي و كشيد آتش
و زاهدان, رياي َو حاسدان, حسِد دليِل به اساسًا, واداشت, اَبَدْي تبعيدي
و كوچه مردم دانشبه اهِل خيانِت و درباري, مُّ�ياِن از جمعي حراِم @كسِب
را مُّ� زيستِن نوِع ايشان, شريعتي/ و عقيدتي مسائِل علِّت به نه بود, بازار
بـي و اشـراْفمـنشي خـود, لَشوارگي و تَنپروري خود, منافع با مغاير

ميدانستند/ خود انديشگِي
عـاشِق صفت, مجنون و داده دست از دامن كه راستي به مُّ�صدرا,
و بسـته سـخْت گِـِرههاي آنكـه عـاشِق و حـق, ديـِن عاشِق و بود حق
انسانهايي راههاي بگشايد, را ك�م و مسائلحكمت ِگردا@گِرد @كورماندهي
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ميافتادند, حياْت بُنيادِي مسائِل باِب در تفكّر خّط به دين پذيرش با كه را
خـدابـاورِي ُرشـِد بر را راه ايهامات, و مُبهمات كه نگذارد و كند هموار
ايشان از آنها حّل كه كند مسائلي درگيِر را فُقها و ُعلما حتّي و ببندد آدمها
به را او َعلَوي, َتَشي�ِع به شورانگيزش عشق اينها, بر ع�وه و نميآمد; بر
لزوِم و كبري غيبت قبول و امامي دوازده مكتِب ارزشهاي اثباِت سوي

ميكشيد/ نهايي ظهوِر
جادهي كنار و گوشه ُحفرههاي جميِع كه ميكوشيد جان به مُّ�صدرا,
بسياري گرچه ـ كند حل اشراْق و نقل و عقل يارِي به را, ديْنباوري پهناوِر
را صـدرايـي تـعّقل نـه ميخوردند, حفرهها وجوِد قِبَِل از نان كه آنان از
جانِب به را او گرايش مطلقًا نه و را, او نقلِي برداشتهاي نه ميپسنديدند,

عرفان@داشت/// و كرامت ُمسلِّم عطِر كه ـ اشراق

از جـمعي اصـفهان, به مُّ� ورود از بعد سال دو حدود حال, هر به
استاداِن دستياِر عنواِن به كه خواستند او از دانْش و دين خيرانديِش بزرگاِن
و چارباغ علميهي حوزههاي در اصول و حكمت تدريِس به پير, و خسته
مقصودشان, كه بفهمانند او به كوشيدند امّا شود; مشغول مدرسهيخواجه
ديگر افتاده نَفَس از استاداِن اين كه را مسائلي مُّ�صدرا, استكه آن صرفًا,
تخم و بپردازد خويش عقايد بيان به آنكه نه كند دنبال بگويند نميتوانند
نه حالي و شور و بكارد جوان طُّ�ِب دل در را بزرگان ك�م نسبتبه ترديد
آنـجا تـا مقصود اين البتّه كه كند; ايجاد ايشان در نوخاستگان برازندهي
در مُـقلّد, خود, با بسته, جامد, بماند, َسرد مُّ�صدرا, كه ميشد برآورده
گربههاي همچون پيكرهوار, هشيار, ارادهي و دورانديش عقِل محدودهي
خـورشيِد گرماي روانش چون و ميفروختند; كودكان به كه بازار, @گچِي

١٨٨

و مـيآمد در مُقيّْد مقلّدان قالِب از ندانسته و نرمك نرم و ميگرفت حق
روح سـماِع نـوعي جانِب به و دربرميگرفت را او شگفت حالي و شور
ديگر ميكرد, نابودگي و بيپروايي و سبكبالي احساِس و ميشد @كشيده
كه واي واي واي و نميمانْد باقي سخنگو طوطِي آن از اثري و خبري هيچ
بـه فـريادها چـه كوچك ُجثّهي آن دروِن از و برميخاست غوغايي چه

ميشد/// برپا حكايتها چه و ميرفت آسمان
احساس چيزكي قليلي مغلوبميشدند, و نميفهميدند هيچ @كثيري,
ادرا@ك و وصل مرحلهي به شماري انگشْت مجذوبميشدند, و ميكردند

كفميدادند/// از دامن و ميرسيدند

خـويش, و ديگـران مـياِن زدن پا و دست دشواِر دورهي همين در
نو نوبه كه مسائلي درگيِر بود; درگير ُحكما و ُعلما فُقها, با پيوسته مُّ�صدرا,
چـنان گـذشتگان, زيـرا نـميشد; پـذيرفته علياZصوْل و ميكرد عنوان
جابه ميرسيد نظر به كه بودند نهاده هم روي محكمي ظاهر به سنگهاي
در Zاقـل مُّ�, آنكه حال اصول; به خيانتيست آنها از يك هر كردِن جا
جا به جا بيشاز بود, آمده ايران اس�مِي سرزميِن به يونان از كه آنچه باِب
نهادِن و را كهنه ديوارهاي و ستونها برخي برداشتِن داشت: توّقع را @كردن
و او عـذاِب اسباِب هميشه امر, اين و را, نو ستونهاي و ديوارها برخي

ميشد/ ديگران
هـمراه بـه را نـو رنجي نو, سخن هر كه ميدانست خوب مّ�صدرا
سـنگوارهيـي آرامِش و مـينشاند دلهـا در را نـو اضطرابـي و ميآورد
خروش پر درياي به خاموشرا را@كِد تاZِب و ميريزد هم به را سنگوارهها
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و مـيانـدازد مـانده برپاي امّا پوسيده بناهاي تِن به زلزله و ميكند مُبّدل
خـوابگـِه در <آب و مـيكند آشـفته را خواْبمـاندگان در خوِش خواِب
دمادم را توفان و گِردباد و زلزله كه بود آن از عاجز امّا ميريزد> مورچگان

كند/// سركوب
مسـندي بر كه افتادهاش نَفَس از استاِد ميگفت/ چيزي مجلسي, در
سـر و بـود سـپرده خـويش جـواِن دستياِر سخناِن به گوش و بود نشسته
دهـان از حرفي كه چرا ميجهيد; جاي از اعتراض به نا@گهان ميُجنبانيد,
سـال پـنجاه گرانـقدر, استاِد آن كه هرآنچه با مُغاير بود درآمده مّ�صدرا
دورشچرخيده@بودند/ به سال هزار دو بيشاز مّشايياْن و بود تدريسكرده
مـن جـاي بـه ا@گـر مـيزæ؟ كه چيست حرفها اين جان! Ì»پ ـ
ما/ از قبل Tقّقاِن و بزرگان و قَُدماست سخِن كه بگو مرا سخِن نشستهيي,

جان؟ Ì»پ ميكُ� چرا ابداع,
آنچه اينكه بر نبودند Íß½ مُ يك هيچ Aُعق قَُدماي استاد! حÍÉت ـ
به اطهار ا_هي و پيام�ان آنچه و خدا كAم ُجز است/ مطلق مُسلِّم ميگويند,

كرد/ اصAحش و داد تغي� نتوان كه نيست سخ� گفتهاند, خدا فرماِن
ما ßÍÉT از ^يآيي/ ما كاِر به داري, كه ّرب ÔU ايناعتقاداِت با جوان! ـ

ما/ براي گُنگي تو يا تو, براي oكم ما يا Yيشه! براي برو برو!
كـجا كه ميكند فرق چه Yگان/ براي oگُنگ جهان, براي oكم ما ـ
Ê¾ ,oبAسي درِد ما /oباش جايي در ,oهست تا كه است آن اصل باشo؟
گرفتارمان ذلّْت به و نَرانيدمان خفّْت به اينگونه ما/ براي هستيد سيْلبندي
قَُدما سخناِن از برخي نقِص ,Ê¾ پناِه بتوانoدر شايد تا كنيد Iّملمان نكنيد!

/oبيفزاي دريا بر قطرهيي كوْه بر ذّرهيي و oكن برطرف را
مؤمِن براي برويد/// برويد/// آقا! ـ بكنيد ديگري جاي را كارها اين ـ

١٩٠

نيست/// شك از مُهلكتر چñي نوپا,
`

و گوشت و نان خريِد هنگاِم به مAُّصدرا, كه بود �Yروزگار در و ///
رو دخ�كي با گهگاه, از بيش بسا چه و گهگاه خانه, ماJتاِج ساير و س�ي
گناِه درماندگِي به و ميگرفت او چ¿Êن از را ñپره Sابِت كه ميشد رو به

ميكشيد/ خداوندياش خالِص زيبايي آن رويِت بزرِگ
گرفتار باز, آSا, و ميگرOت, èقّصا به نانوايي از استغفاركنان, ,Aُّم
چون را æاصفها سياِه چ¿Êن آن باز و ميشد حضور èاماِن جادوي آن
زمزمهميگفت: به لب, زير ,Aُّم و ميديد; خود راِه

ß
Ìº بر جادو قلعهي ديواِر

َسَمندت پاي شد خسته صيدم؟ بَهِر تازي چند
بندت به آيم خويشتن پاِي به من تا كُن صبر

كه درآمد نگاه آن اسارِت به بود, كAم و حgت
ß
پ� كه جوان مAُّي

نشد/ كه نشد خAص هرگز ديگر و درآمد,
آقا! سAم ـ

Yش�ه! سAم ـ
¾Êست/ شا@گردان از ضياءالدين برادرم ـ

خوèست/// جوان بله/// ـ
///oهست Ê¾ Yسايگي در ما/// ـ

است/// بنده
ß
خوشحا� اسباب ///rيدانس^ بله/// ـ

/// ـ
/// ـ

ميگويد/ Ê¾ از خانه, در پيوسته, برادرم, ـ
دارد/ لطف ـ
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¾Êست/// شيفتهي دارد/// ارادت ـ
/rنيس Ï»ك كه من است/ حّق شيفتهي ـ

است/ كرده ُجدا Ê¾ حساِب از را حق حساِب ـ
دارد/// گناه ـ

ندارد/ يا دارد كه ميداند خدا ـ
است/// ُدُرست بله/// ـ

/// ـ
باشد! نگهدارتان خدا ـ

`

آقا! سAم ـ
است؟ چطور Ê¾ حال بانو! فاطمه سAم ـ

آقا! iخو ـ
ميشود/// آغاز Ê¾ زيارِت با كه مباركيست صبِح ـ

نان خودمان وق�براي اين, از بعد بفرماييد, اجازه ا@گر لطفداريد/// ـ
گران}ايتان وقِت تا بياورم Ê¾ خانهي دِر و بگ�م هم Ê¾ براي ميگ�م,

آقا! ـ نشود تلف نانوايي, جلوي
در نگاْه بَد عابراِن نگاِه از بكsتا Ê¾براي را كار ميتواlاين هم من ـ

فاطمهبانو! ـ ]انيد امان
مـن/// من/// باشيد! مطم� آقا! ـ ^يرساند آزار مرا Ï»ك نگاه, با ـ

آقا! ///sك خدمت Ê¾ به كه/// دارم دوست
صدمه Ê¾ به نگاِهشان, با ديگران, ميفهمم/// قدري البتّه/// البتّه/// ـ
از نگاههاي اين جواِب بايد چطور دنيا, آن ميزنند/// خودشان به ^يزنند,

فاطمه؟ ـ بدهند را استيصال
ß
Ì
Ò
º
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آقا؟ ـ نيست Ê¾ سخناِن از اين, نگاه/ به نه است نيّت به گناه ـ
راه, اين در هم نيّتها پا@كترين پاي كه باشد يادتان امّا بله//// بله/// ـ

فاطمه! ـ ميرود شكستنش و پيچيدن
ß
oب

بُـرد تـوان ِكـي جـان تـو شوِخ چشِم ز
است كـمين انـدر كـماْن بـا دايـم @كــه
بـاد آفـرين صـد ســيه چشــِم بــرآن
است ِسـحرآفـرين عـاشقكُشي, در @كـه

هستيد؟ حفظ از [اماً قرآن, مثل هم, را حافظ ـ
غـزليات و مـعنوي مـثنوي بـيِش هم; را خيّام ُرباعيّاِت عمدهي ـ

موJنا@را@هم///
/// ـ

آقا؟ ـ نشكند و نپيچد Ê¾ نيِّت پاي كه oكن چه ـ
در �wاست Aًفع ,Ê¾ طمه! ـ فا ـ oميكن پيدا زود خي	 را راهش ـ
گو و دربارهي¾Êگفت برادرتان با بنده/// تا روزي/// چند فقط ]انيد/// خانه

باشيد/// نداشته Uالف� ا@گر البتّه ///sك@
Uالفت؟ /// ـ

`

رفته يادت !èحسا <مرِد گي�نيگفت: شمساي مُّ� به محّمدصدر مُّ�
رفـr؟ داش� دوستش كه دخ�ي خواستگارِي به تÇyا, و تك بنده, @كه

يادت@رفته؟>
�ÇYطور كه است Wكن مگر جان؟ Aُّم باشد رفته يادم بايد چرا ـ

برود؟ آدمñاد ياِد از مُهم حد اين تا امري èجهت, و èخود
ندارم/// را Ï»ك اينجا كه من مAُّ؟ نشستهيي بيكار چرا پس ُخب ـ

Ï»ك خواستگاري به بايد بوديد نفرموده بنده به حال به تا ـخب¾Êكه
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را صيّاد بتواند كه دارد وجود دنيا در ك«Ïهم كه بودي نفرموده Aًاص بروم///
را, مادربزرگش را, مادرش را, خودش Ê¾ كيست؟ كجاست؟ كند/// صيد
مAُّصدرا Ìºبهداريمثل به زن كه راÏÈكُن را ـ Yه ـ نزديكش و دور اقواِم

بنده/// با پدرش كردِن ÏÈرا بدهند,
`

جـاْن بـه دارد شـ�ي� تـلخِي <عـجب گـفت: صـدر مـحّمد مُـّ�
خواسí@و@نرسيدن///>

طفْل سه و رسيدن دارد تلخي
ß
ش�ي� <عجب داد: جواب شمسا مُّ�
جان!> Aُّم ـ íنداش كا| درآمد و íداش

`

ساماني@يافت/ و سر نيز محّمدصدر مُّ� داني, و اُفتد چنانكه سرانجام,
آورده خـانه به خوب عروسي كه فرستاد مژده خويش پير مادِر نزد
مـادر آن دسـتبوس بـه را هـمسرش بتواند روزي كه كرد آرزو و است,

يگانه@ببرد///
بود/// خوبي سالهاي سالها,

و نكـردني; بـاور بـالندگِي سـحرآمـيز, رويِش دائم, تفكِّر سالهاي
رسانيده/// آسماْن به سر و تناور گياهي همچون ايمان ُرشِد سالهاي

`

چـهار كه ديدند ديدند همگان بيمانند, و بزرگ روِز يك روز, يك
بـراي تـا مـيآيند پـايين چارباْغ مدرسهي پلّههاي از هم, كنار در استاد,
بـيشك, ايشان, از تَن سه كه استاد, چهار بروند: مسجد به نماز اقامهي
به وصوِل راِه در كه بود جوان مردي ديگري, و بودند, خود عصر اعاظِم

ميداد/ جان روحاني و معنوي عظمتي

١٩٤

و عـامِلي, بـهاءالديـن شـيخ استرابادي, باقر محّمد مير تن, سه اين
كـناره در حتّي كه ـ تَن يك آن و بودند ميرفندرسكي ابوالقاسم حضرت
حاِل در و بود گرفته جاي استرابادي و ميرفندرسكي ميان در بل نميرفت,
نـبود: شـيرازي صدر محّمد مُّ� ُجز به هيچكس بود, پُرشور گفتني سخن
هـمهي و ميكردند طلبگي و بودند طلبه هنوز او, چون طُّ�ِب كه مردي
زمـان بـزرِگ اسـتاِد چـهار ايـن شـا@گـردِي بـه كـه بـود اين افتخارشان

درآمده@بودند/
خنداْن, كه ديدند ميخنديد, كم بسيار و بود تلخ بسيار كه استرابادي
حركت, بودن گوهرين اثباِت <براي ميگويد: مُّ�صدرا جملهيياز پاسِخ در
چنانكه ,Ê¾ از پيش ساْل ساليان كه زيرا كشيد; Kواهيد زيادي زaِت البتّه
اينكه باب در لكن است; گفته بسيار باب, اين در èيالدينعر ÔT ميدانيد,
پـيِشرو در دشواريهـايي البتّه است, Yراه �Fك با Jِجَرم, حرك�, هر

درِدÌºهايي/> و داشت خواهيد
Ìºدرد بـراي هـم كـه مـرديست <مAُّصدرا گفت: بهاءالدين شيخ
¾Êست از Çbله ايـن است/> شده خلق

Ö
Ìºدرد اNاِد براي هم و @كشيدن

اس�ابادي؟ حÍÉت
برسد, اينجا به اينبزرگوار آنكه براي حال, هر به ما, ـشايد///شايد///
oتصم ديگر, بنده, امّا سپر; را جان كردهيoو كشيدهيoوخطر خي	عذاب

بردارم/// ايشان پُشِت از را rايa دست كه @گرفتهام
بـه خـنده, پـي از مـهربان, هميشه ميرفندرسكِي امّا خنديدند; همه
پُشت از شيخ و Ê¾ aايِت دسِت كه ¡ظه <هر تلخگفت: و نا@گهاندرهمشد
هُشدار Ê¾ به مAّصدراست/ پاياِن ¡ظهي ¡ظه, آن شود, برداشته مAّصدرا
اين امّا خجلم; بسيار تشبيه, اين از ميدهم! هشدار Ê¾ به برادرها! ميدهم
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ابدي تبعيد مرديدر

ما و جامانده, شْب فراِخ دشِت در تyا, بّرهييست Yچون ما مAُّصدراي
گرِگ َدهها و حلقهزده, او گرِد به oگلهي وفاداِر و قدر[ند سگاِن Yچون

برادرها!///> sمگيÌ¾ تشبيه, اين خاطر به ما/// ِگرد به @گرسنه,
افتاد/ گريه به نا@گهان, مُّ�صدرا,

ميكردند/// نگاه و بودند مانده جاي بر شده جادو همه, طّ�ب,

١٩٦

غرق آستانهي در امواج, اوِج بر

و ميگرفت اوج ميگرفت, اوج ميگرفت, اوج شيرازي, مُّ�صدراي
همان به اغنيا, ُسفرهي بايستهي گوشت, شيرين و كمياب پرندهيي همچون
ميشد/ ُشعلهورتر صيّادان, دِل بهصيدشدر ميِل ميرفت, باZتر نسبتكه
و فَرامـيرفت تمايلش, و نيّت تربيت, از تبعيت به مظلوم, پرندهي
كمان چلّهي در تير دست, به كمان هزاران فرودست, در و فراترميرفت,
و شـور دوخته, آسمان سينهي به چشم كشيده, توان حّد در كمان نهاده,
اعماق اعماِق در ذّرهيي چون را, پرنده لحظهيي, در كه داشتند آن شهوِت
نَه ا@گر و شود, يارشان شيطاني بخِت كه شايد شايد/// كنند/// نشانه و ببينند
و بنشاند پرنده آن بال بر را تيري تصادف, كم, دست نشانه@گيري, بر تسلّط

بكشد/ فرودست به َسر با را, بال خونين خوردهي زخم پرندهي
در هـم را صيّاد ياِد ديگر كه بود سيمرغي امّا, شيرازي, مُّ�صدراي

سر@نداشت/
تيرانداز/ نه بود او مسألهي تير نه

بيشتر, نور, ميرفت, باZتر چه هر و او, آرزوي و بود او نياز تعالي,
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ميكرد/ خود مجذوِب را او
كرد/ خواهد كور را تو نور شّدِت نشو! خ�ه بهخورشيد اينطور !Aُّم ـ
ميكند, كور را تو شّدçكه ظرفيت/ به هم دارد بستگي شّدت به هم ـ

باشد/// فََرجي من براي شايد
`

از يكـي عـزيز! <مُـAّصدراي گـفت: طــعنهزنان اســتادي, روزي,
يادداشتهايي گفتهييد آنچه از ,Ê¾ درِس جلساِت از يكي در شا@گردانت,
كردهيoكه آن قصِد استادان از ت�چند و من كلمه/ به كلمه ـ است برداشته
ديـوار بـر تا بنويسند كاغذي بر خوش خّط با oبده را يادداشتها اين
به را سخنان اين بتواند بدهoكه آنكس به بزرگ بكوبoوجايزهيي مدرسه
آÇuا درون از مـفهومي تـفس�, و Iليل طريِق از يا و كند نزديك معنا

بله؟> جوان! نداريد كه Uالف� كار, اين با كند/ استخراج
كه آمدهام گرفتار انديشه اين به ا@كنون هم از امّا استاد! حÍÉت خ�, ـ
به را سخنان اين توانست خواهم آيا ,sك ¾Ìكت مسابقه اين در خود ا@گر
يا ,lبرسا Ê¾ آ@گاهي حّد در و باشد Ê¾ بزرگاæچون طبِع باِب كه معنايي
و فـلسفه اعاظم Ê¾ وقّاِد ذهِن از را آuا سخنان, اين كردِن معنا با خ�,

كرد/ خواهم هست كه حّدي از دورتر حgت,
بـرخـي بـه مـيRشد جسارت خود بندگان از برخي به خداوند, ـ
ُجـز ,Ê¾ به كه نيست شكّي امّا ;hندار خ� خدا مصلحت از ما وقاحت/

است/ نبخشيده چñي وقاحت,
`

خود درِس Vالس در oشنيدهي Tّمد! Aُّم> گفت: ديگري استاد روزي
و طبيعيميشويد علوم وارد دارد, شناخِتحgتاسAمي اختصاصبه @كه
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سـخن صدا حركِت Øح� و ستارگان, و آÊºن و زم� و چرخ حركِت از
به مُنجر امور, در اغتشاش اNاد و پرا@كنده@گويي تو, اعتقاِد به آيا ميگويي/
طبيعي علوم تو كه ÍÈورçدارد Jًاصو آيا و طAُّب^يشود؟ حواّس

ß
çپَر

كُ�؟ اGي مباحِث وارد را رياضيات و هندسه و فنون و
هـنوز نـباشد, اÇGي كـه را امـري بـنده بزرگوار! استاد ميRشيد ـ
و آSا, ديانت و آSاست, خدا ميروم, كه كجا هر به نيافتهام/ و نشناختهام

آSا/// حق باوِر ÍÒÈورِت
و زدند روزگار �Y در تو, از پيش صوفياِن برخي را حرفها اين ـ

ß
Ëºر و حّد و مستقoحركتكُن ¼Íاِط در چ¿Êنشانفرورفت/ به داغ سيِخ

َمرد! بشناس, را اGي مسائل
حÍÉت ا@گر باشد/ رËºپذير و حّد اGي, مسائل كه گFن^يبرم بنده ـ
را, hپا بنده كجاست, دقيقاً, خداوند, حضور مرِز كه عا�مكتوببفرماييد

Kواهمگذاشت/ مرز سوي آن هرگز,
جوان! نداري خ� خودت و خوردندارد ت� عشِق گردنت ـ

`

جـميع عـليرغم خـود, نـفوذ صـاحب استاد سه پناِه در مُّ�صدرا,
كـه بـود اسـتادي و رسـيد, استادي مستقّل مقاِم به سرانجام دشواريها,
با@كي البتّه و داشت, را نقلي و عقلي علوم همهيرشتههاي تدريِس توانايِي
مسائلي و شود اس�مي عرفاِن بيكراِن حيطهي وارد گهگاه اينكه نداشتاز
كند/ تحليل و بررسي و طرح نميگُنجيد, منطقي هيچ چارچوِب در كه را
شا@گرداِن از يكي كه ـ عارفان رفتِن آْب بر باِب در باري, مُّ�صدرا,
گويي كه گفت سخن حال و شور پُر چنان ـ كرد عنوان َغَرض به داْم@ُگستر,
و َوجدآمد به نيز مجلس و بودهاست, حركت اين بر ناظِر و حاضر خود
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كرامات@@رسيد/ وقوِع ايقاِن به و گرفت @گرما
معتقديد Ê¾ <پس پرسيد: صراحتًا و غنيمتشمرد فرصت شا@گرد, آن

نرفت؟> فرو و رفت راه دريا آِب بر ميتوان @كه
,Jًاو> گفت: و خنديد مُّ�

آشيانه/ است بلند را َعنقا كه ِنه! دگر مُرِغ بر دام اين برو
تواِن ßيق� به و كند, حق ارادهي به اتّصاِل مومن, انساِن ارادهي ا@گر ثانياً
بر كه رفت Jبا ميتوان æآسا Yان به عمود ديواِر از برسد, حق مطلِق
را ستارگان دروِن ,Ë¿چ حال, اين در و برداشت, قدم درياها, سطِح سنِگ
از تَن و خواهدشنيد, ميآيد عرش از كه را نَواهايي گوش و ديد, خواهد
ميآورم خاطر به گذشته, ايyا از امّا خواهدشد; رها خا@ك جاذبهي تسلِّط
آب بر ا@گر ,Ï¾باÏ»مگ هواپَري, بر <ا@گر فرمود كه را شيخ آن مبارِك @كAِم
كه دل معصوم, توطفل و <///Ï¾باÏ»ك تا آر دست به دل ,Ï¾باÏ»خ َروي,
نـان لقـمه يك Çwاي بـه را اZان و جان و دل هيچ, ^يآوري, دست به

ميك�///> íفروخ فخِر و Ï¾ميفرو
در الهيات, در پايه و عام مسائل و ديگران آثار از گذشته مُّ�صدرا,
تشريح و تدريس را خود خاّص نگرههاي و نظرات درس, مجلِس چندين
با انگار كه غرقميشد الهي مسائِل در و ميرفت ا� راِه به چنان و ميكرد
مير روزي, كه حد آن به تا ـ است جهان متألّهيِن اعاظم از كمسالي, همهي
پيچيده شدنش دربار داماِد شايعهي تازگي, به كه ـ استرابادي باقر محّمد
و گـرفته اوج صـداي كه ميگذشت مُّ�صدرا مجلسدرِس كناِر از ـ بود
جوهِر اعتباِر از و ميگفت زمان و زمين بودِن الهي از كه شنيد را مُّ� لرزاِن

چيز/ همه الهيشدِن و تعالييافتن اصلِي مايهي خمير عنواِن به حركت
بَلعنده ديگر سوي از مقّدس, و عزيز و است ماَدر سو يك از زم�, ـ

٢٠٠

هشيار ا@گر ـ است حgت يكپارچه پرواز/ با
ß
ñست در و حريص و است

ظاهر, ¡اِظ از ذاçخ�ميدهد, و وحدçمعنوي از كه ع�حال در /Ï¾با
زم� است, كوچك و زم�حق� كُّل به نسبت انسان است/ اضداد خانهي
است بزرگ انسان اين, وجود با Jيتناهي; به نسبت آÊºن آÊºن, به نسبت
بزرگ آÊºن زم�و اندازهي به و دارد, خود در را اGي نور از ذّرهيي كه چرا
او بـه كـه تفكّر و نُطق حّق جهِت به خداوند را بزرگي اين كه چرا است
انسـان, ,æفـا بستهي مداِر اين در بنابراين, است/ كرده او Îºم Rشيده,
دو هر به [ايل و است آÊºن ب�زم�و آÊºن/ شبيه زم�و شبيِه چñيست
زم� را جسمش آÊºن/ به روحش است نزديك Öزم� به جسمش دارد/
ـ ميرسد آÊºن به تعا�Rشد را روح ا@گر آدمي آÊºن/ را روحش ميطلبد
èاعـتناي ـ كـند اسـ� را Ë»ج ا@گر كّروبيان; آنگاه و پرندگان ÇYچون
انسان, و آÊºن زم�و امّا, خا@ك; از پاي�تر و ميرسد خا@ك به به@روح@@ـ
در كشا@كش, در و متفاوتند صورْت به ا@گر Ï¿Rمعنا/ و Ï¿Rصورتاند

او/// جز نيست هيچ و هست يكي كه ـ نيستند بيش يكي معنا
<پس گفت: و وجود جانبوحدِت به بيپروا, بست, پُلي مُّ�, آنگاه
زيـرا خدا; انساْن و ُخداست, آÊºن, ُخداست, زم�, كه oميرس آSا به
اراده خـويش

ß
غـ� به خداوند, و خداوندند, مطلِق ارادهي زادهي Yگي

آن بودنش, نامتناهي باز, خويش, ب�وِن كند اراده هرچه زيرا ^يفرمايد,
را موجود و وجود نبود, و بود ب�ون, و درون و درونميآورد به را ب�ون
فرق صورْت به اجزاء, در و نامتناهي; و است كُّل جز�, هر و يكيميكند,
از ديگري ُجزء شبيه ناTدود, uèايِت از ُجز� ا@گر وحدت/ معنا به است
يـع� حـاصلميشود; اجـزاْء در دوگانگِي باز, نباشد, ناTدود uèايِت
مـطلقاً حـق, ذاِت اجـزاء Çbيِع بـنابرايـن, Uدوشميشود/ يكپارچگي,
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وجود وحدِت و ميسازد واحد وجودي را حق وجود �Yامر و متشابهاند
فرقدارد, ديگر ماّدهي با ماّدهيي ا@گر بنابراين, Ìºچشمهميگ�د/ اينجا از
چñتشكيل يك چñاز Yه و يكيست ماّدةاXواد, و است صورت در فرق
Kواهي

Ö
تغي� از با@كي هيچ ,æبدا نوراæرا ذّرهي آن قدِر تو ا@گر و شدهاست,

,Ê¾ براي چه, نينديشيد, مرگ <به من! برادران اي پس مرگ/ از و داشت
مـاندن براي را <تو فرمود: تعا� پروردگار چنانكه نيست, فنايي و مرگ
و بروي; خود آرامِش Ìºاي به تا ميك� رها را خانهات تو زيرا آفريدم/>
ßسـنگ� بـارهاي كه است, íرف نه بيمنا@كميسازد, Öíرف از را Ê¾ آنچه
Ê¾ پيش از كه بارهاييست و ميمانَد جاي بر Ê¾ مرگ از پس كه ¾Êست
فرمود: كه باد او بر درود و باش; شاد و ساز رها را آuا پس ناپديدميشود/
دارنـد سـنگ� بـار كـه æكسا و مييابند Sات باَرند سبك كه æكسا@>
ياِد تا سبكگردان خويش نَفِْس بر را مرگ دشواريهاي هA@كميشوند>/
ا@كراه íرف از كه آuا بدان! پس بندد///>/ نقش ذهنت در پروردگار ديداِر
و نشاط Yه اين Jَّوا است; مانده فساد ِگِل در پايشان ميترسند, و دارند
خـويش تـوقفگاِه بـه اينطور كه است كم مگر است سفر در كه سAمت
Yه و اوست, چñاز Yه كه را نكته اين فرامو¾Ïميسپاري به پيلهميك�و

ميگردد؟ باز او به Jِجَرم ,ñچ
را مـحبوب و آمد باز خود به غافل, و بود بيخويش كه مُّ� اينگاه,

كه: برآورد فرياد گرم صداي آن با نا@گهان و ديد كُنج آن در ايستاده
گرفت دلم حالي مدرسه قاِل و قيل از
ميكنم و معشوق صحبِت نيز چند يك

تـقص� Ìºاپـا حـق� ايـن نـصيب افتخاري عجب خداوند, امروز,
@كرده@است:
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آمـد بـصرم و سـمع آمد, قمرم و <شمس
آمـد َزرم كـاِن ان و آمــد, ســيمبََرم آن
آمـد نـظرم نــوِر آمــد, َســَرم مســتّيِ
آمـد دگـرم چـيز خـواهـي, اَر دگـر چـيِز
آمـد شكــنم تــوبه آمــد, راهــزنم آن
آمـد بَـَرم بـه نا@گـه سيميْنبَر, يوسِف آن
را او چراْغ به من دي هميجستم, آنكسكه
آمـد رهگـذرم بـر گـل, تُـنِگ چو امروز
آمـد حـيات آِب كـو ترسم؟ چرا مرْگ از
آمـد> سپرم او چون ترسم؟ چرا طعنه وز

///
گـفتهي بـه كـه دانست ديد مُّ� در روز و حال اين چون استرابادي,
ُمشت ُجـز ندارند, بر او نجات راِه در قدمي ا@گر ميرفندرسكي, حضرت
آن در كه شد آن بر و نخواهدماند, برجاي ُعقاْبآسا پرندهي اين از پري
حفاظت در ديگر گامي ميشد, تنگتر مُّ� بر روز به روز قفْس كه اوضاع
مُّ�, ناِم آورد خاطر به ـ كه بود انديشهها اين در ـ نا@گهان و بردارد; مُّ� از
فرد/ به منحصر راستي, به روزگار, مُتالّهين ميان در و است, صدر محّمد
خـود طرفدار ُعلماي از جمعي و شيخاZس�م شاه, از كه شد آن بر پس
ناِب لقِب اين شايد تا بدهند مُّ�صدرا به را صدرالمتَألِّهين لقِب كه بخواهد
چنين كه ـ عقببيندازد قدري را مُّ� شكستِن درهم سپر, همچون بينظير,
دامـادِي پـذيرفتِن خـاطر بـه را استرابادي هرگز مُّ�صدرا گرچه ـ كرد نيز
مُريد آنكه با ـ نيامده كوتاه هرگز باب, اين در و عبّاسنبخشيد شاه خانداِن
بـاز و مـينوشت را مـيردامـاد رسـاZِت جـميع همچنان و بود ميرداماد
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بَـرميكرد/// از و مينوشت
`

اسـتدZِل شـيوههاي و داشت, مُـّ� كه طراوت پُر و نو غالبًا نظراِت
جّذابيتشگفتانگيزي يكسو, كارميگرفتاز به كه نقلي و عقلي حسي,
شـا@گـردانش در كـه عشـق و شـيفتگي از حالتي و داشت او محضر @كه
بزرگي گروه ديگر, سوي از ـ نافذ طنيِن پُر گرم صداي آن با ـ پديدميآورد
هر تا بودند آماده كه بهجانآوردهبود چنان را درباري مُّ�ياِن و مُدّرسان از
مُـّ�صدرا پـاي پيش در ـ باشد ممكن كه ناجوانمردانه قدر هر ـ را دامي
را همديگر كه ايشان پس نَبَرد/ در به آن از جان و افتد آن در تا بگسترانند
آمدنهاي گِرد به داشتند, خبر هم روز و حال از و ميشناختند تمامي به
مُـّ�صدرا حـضور بـه بـخشيدن پـايان راههـاي سِر بر گفتوگو و شبانه

مشغول@شدند///
`

زيـرا پـرسيد; تـقليد بـاب در مُـّ�صدرا از داْم@ُگستري, مجلسي, در
خـطاهاي باِر كه جاهل مُقلّداِن از مُّ� فرياد روزها, آن در كه ميدانست
معركه اين از درباري مُّ�يان و ميانداختند فُقها و مُجتهدان گردن به را خود

بود/ بلند آسمان به ميبُردند, عظيم سودهاي
نابيناست داستاِن چون Tقّق, برابِر در مُقلّد <داستاِن گفت: مُّ�صدرا
ظاهِر به باطلنيست/// سكّهيي ُجز ُمتألّه,

ß
غ� مُقلِّد و تñنگر, بيناي برابِر در

æمبا و الفاظ ظواهِر پايبنِد بازنشناسد/ ظُلمْت از نور و كند قناعت @كلFت
دانِش <آنان, شده: گفته چنانكه /æمعا و حقايق دروِن از Tروِم و @گردد
موت را او كه زندهيي از خود, دانش ما و ميگ�ند, مُرده از مُردهوار, خود,
غلبه خويش جهِل بر چندان جاهل, كه است آن در عام مصلحِت و نيست>;

٢٠٤

ناصا¬, از صا¬ ناُدُرست, از ُدُرست تشخيصدهد, بَد از نيك ابتدا, كه @كند
گ�د///> جاي مُقلّد مقاِم در آنگاه

ميان جنِگ كه دانستند رسيد, ريايي زاهداِن به چون سخن, اين و ///
لحظهييسرنوشتساز به ـ آراسته ظاهْر ُمفسداِن و مُّ�صدرا ـ ناحق و حّق
و ببالد و كند ريشه و نسوزانند پيله بد نونهاِل اين بيِخ ا@گر و رسيدهاست,
مـقدور حال, هيچ به سوزاندنش و كندن ديگر ُگستر, سايه و شود بارَور

نخواهد@بود///
`

oتـقس مـقطوْع گـروِه دو به را مردم bاعِت <آقا! گفت: بانو فاطمه
نيست, هيچ , Öِبيناب� تو/ تشنهيخون يا هستند شيفتهيتو عاشِق يا @كردهيي:
در او از چون و داشتهباشد خود كاِر Ìºبه كه است هيچكس^انده ديگر و
نيست> كاري او با مرا و كيست, <نداlكه بگويد: پرسند, صدرالمتَألِّهين باِب
و درزي و ِمسگـري و نانوايي و èقصا دكّاِن دِر بر كه كردهيي كاري و
شاه درباِر عليه را مردم عامهي bعيميگويند توست/ از نñحرف پينهدوز
علوي خالصانهيتشيِّع تبليِغ ُجز تو از bعيميگويند و ;æميشورا عبّاس,
را طرب و رقص ميگويند: bعي نشنيدهاند/ هيچ امامي, دوازده ديانِت و
را, ناTرمان روي نگريسíبه زباJlل و را, اين از بيش و دانستهيي, حAل
Çbعي و است; ¾Ìط نـيّت حال Yه در كه گفتهيي و را, ار ße و Ìب Ô¾ و
پيمودن, را 
طري هيچ طهارت طريِق ُجز و ايي

Ø
مُ� ايyا [امي از ميگويند

شايعات اينگونه از چندان كردهاند عهد ريا@كار انديشاِن بَد و ,æيدا^ خ�
بـراي ـ مـنصور ÇÇYچو ـ كـردنت دار بـر ُجـز راهـي هـيچ كه بسازند

^انَد/> با{ قاÏÈالقّضات
<بانو! گفت: و خنديد مُّ�صدرا
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مرا است پا@ك اعتقاد, و مذهب چون
مرا؟ است با@ك چه نااهل طعنهي از

بoنباش در برند؟ دار پاي به وار منصور را شوهرت اينكه از بيمنا@كي
با{///> شادي, و است َدم يك Yه تلخي كه, من, بانوي
يتoميگذاري/> را <فرزندانت گفت: شكسته دل بانو,

تار±اند/> فخِر <يتDن, داد: جواب مُّ�
`

برپاست/ غوغا پيوسته مُّ�صدرا, موعظهي و درس مجالِس در
تـا ميآورند هجوم كه كساني راِه بستِن به قادر نگهبانان, و فَّراشان
را خود ياران و خويشان است سهل نيستند; بنشينند, مُّ� محضِر در دقايقي
مجلسي ميدهند/ جاي و ميآورند داخل به باشد ممكن كه حيله هر به نيز
هم كوِل و سر بر كَس هزار نشستهباشد, َدهطلبه آن در است مصلحت @كه
و مجلسدرآيد, به مُّ� چون امّا بيتاب; و كلنجارند در جملگي و سوارند
در مگسـي باِل صداي چندانكه ـ نميآيد در هيچكس از نَفَس سخن, به

محسوسميافتد/ پرواز,
مـحضِر در است: شناخته را قبادياني ناصرخسرو شيوهي مُّ�صدرا,
دوتـا كمرشان ك�مت, ادرا@ِك جهِت كه بگو سخن چنان ُعلما, و ف�سفه
از را كـ�مت نـيز كودكان كه بِران, سخن چنان عامه, محضِر در و شود;

بَرشوند///
فهم قدِر به امّا èزمان; و Jمكان و است uèايت خداوند, برادر! اي ـ
تـو آرزوي قدِر به و فرودميآيد, تو نياز قدِر به و ميشود, كوچك تو,
پ�زناِن

ß
¯ قدر به و ميشود, كارگُشا تو, اZان قدر به و ميشود, @گُس�ده
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ميشود پدر ميشود/// گرم اميدواراْن دِل قدِر به و ميشود, باريك دوزنده,
Ì»Yè ميشود Ì»Y را/ برادري Tتاجاِن ميشود برادر مادر/ و را, يتDن
مـيشود راه را/ نااميدان ميشود اميد را/ عقDن ميشود, طفل را/ ماندگان
مـيشود, cشـ� را/ مـاندگان تـاريكي در مـيشود نور را/ @گمگشتگان
را/// عشق به Tتاجاِن ميشود عشق را/ پ�ان ميشود عصا را/ رزمندگان
پا@كِي به¾Ìِط اعتقاد; ¾Ìِط به ـ را Yه@كس Yهچñميشود خداوند,

ابليس/ با معامله از ñپره به¾Ìِط روح; طهارِت به¾Ìِط دل;
ع	! ما آقاي پ�واِن اي مسلFنان! اي

ناروا! احساِس هر از را قلبهايتان بشوييد
خAف انديشهي هر از را مغزهايتان و

ناپا@ك گفتاِر هر از را زبانهايتان و
بازار/// در آلودگي هر از را دستهايتان و

نامردميها! ناراس�ها, ناجوا^رديها, از بپرهñيد و
كاسهيي با ,Ê¾ Ìºسفرهي بر چگونه خداوند, كه ببينيد تا كنيد چن�
و ¾Êتابميخورد, كودكاِن با تاب, بنِد بر و مينشيند نان تكّهيي و خورا@ك
خلوِت كوچههاي در و ميكند, مñان را ترازويتان كفّههاي ,Ê¾ دكّان در

ميخوانَد/// آواز Ê¾ با شب,
ميخواهيد چه زندگي از مگر

^يشود يافت خدا خدايِي در @كه
ميبريد؟ پناه شيطان به @كه
^يشود يافت عشق در @كه
ميبريد؟ پناه نفرت به @كه

^يشود يافت سAمت در @كه
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ميبريد؟ پناه خAف به @كه
كنيد ي Òt كينه حقارِت از را قلبهايتان خواهرها! برادرها؟ اي

كنيد پُر عشق عظمِت با و
حق�اِن به èاعتنا دور; و ميپََرد Jبا است/ عقاب چون عشق, كه زيرا

روح/ در
مُردار, ُجز سنگ�/ و ميپََرد كوتاه كركساست/ و Jشخور چون @كينه

^يانديشد/ ñچ هيچ به
نشاط/ و زندگي و است شور نابترين, عاشق, براي

///Ï¾Aمت جسديست خوبترين, Jشخور, براي
`

به دراز روزگاري بانو! <فاطمه ميگفت: خندان دل, شمسايساده مُّ�
ياد را ساده زبان به íگف سخن جان! Aُّم> :rميگف دانشمندت Ì»Y اين
به و ك�, هدايت را ايشان بگويي, سخن برزن و كوي مردم بتواæبا بگ�تا
^يكرد, قبول <Ïºِبِر دارد ماّديهم ّرِب ÔUعوارِض كه معنويشان دردهاي
و است پيچيده <خداوند ميگفت: و حق�ميخنديد بندهي ادرا@ِك و عقل به
و است بزرگ خداوند ^يشود/ ساده ك�, سادهاش توميخواهي كه آنقدر
بگـذرد, سـوزن يك

ß
مَـع� از كه ك� كوچكش ميخواهي تو كه آنقدر

با تو hميگو خدا باب در پارسا هوcنداِن با من پس ^يشود/ @كوچك
ايـن با بانو! فاطمه بفرماييد مAحظه حال, بگو!>/ بازار و كوچه جاهAن
سـادهدJِن مـا كسب مـيخوانـد, كـه <روضهها> و ميكند كه موعظهها
صداي آن با او, كه اينطور كنيد! نگاه است/// انداخته رونق از را ساده@گوي
كوچههاي در شبها, خداوند, كه ميگويد داوودياش صوِت و دلنش�
چرا ^يآيد; بنده

ß
ِمن� پاي ك«Ïكه ديگر ُخب ميخواند, آواز تو با خلوت,
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ـ lيتوا^ ,sك ساده را oرح رaاِن قاهِر قادِر خداونِد هم قدر هر بنده, @كه
ميكند/// Aُّم كه sك ساده آنقدر ـ ندارم جرأت يع�

hنكرد وا@گذار تو به را ُحgا و Fن مُتكلّ مگر مAُّ؟ hنكرد oتقس مگر
تـو را مدرسه و حوزه مگر گيæA؟ cساي Aُّم به را بازار و كوي مردم
عام

ß
مع� در و زدهيي قرارت و قول زير چرا Jحا من؟ را برنداش�مسجد

بله؟> ميدهي؟ سخن داد هم
مـا !Aّمُـ نداش� نگِهشان تو <آِخر, ميداد: جواب خندان مُّ�صدرا
ميزدي, حساب حرف ا@گر ُخدا/ به وا@گذاش�شان تو تو, به وا@گذاشتoشان
گناه كنند/ كشف مرا تا ^يكردند ترك هرگز را تو و ميماندند, من�ت پاي
cساي Aُّمoشدهي ميكشoو هم را تو باِر حال, كه چيست ميان اين در من

ش�ازي؟> æAگي صدراي
يكلقمهنان آن به چ¿Ëمان ما ميكند خيال بانو! باش را آقايت هاه! ـ
بس! ُجوي� ناِن و دSي كُنج را <ما اسAم, دcنان Ë¿چ كوري به است!

/<hشد جهان Yه مالك ,hكَرد جهان ترِك چون
بنده خود از كه را Ê¾زيباي كAم و خودم سخن ميان ارتباط كه بنده ـ

نكردم/// ادرا@ك است,
`

مـيرفندرسكي, حـضرت و عـامِلي, بهاءالدين شيخ بزرگ, ميرداماِد
از بهره@گـيري ضمن و ميآمدند مُّ�صدرا خانهي به شبها, برخي حال,
ِوي بـا گـو و گفت و بحث به او, تازهي تفكّراِت و تَفَّحصات تحقيقات,
و قهوه بود/ او همسر و مُّ�صدرا روياهاي اوِج اين, و ميشدند; مشغول
تـا گاه ميماندند, شاْم گاه, ميان/ در آجيلي ظرِف و ميآمد فراهم شربتي

ميرفتند/ و ميايستادند نماز به آنگاه و سحر,
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نميگذشت, ديري گرچه مُّ�, نوجوانيهاي و كودكيها آن از ديگر,
بود/ نمانده باقي ُمستتر, يادي ُجز

ميدانند/ را علم بزرگاِن برابِر در افتادگي علم, بزرگاِن
ميدارند/ را ديگران شرافِت پاِس شريف, مرداِن

را هـنر اهـل بـاشند, نـيامده گـرفتار دنـائت بـه ا@گــر هــنر, اهــل
عزيز@ميدارند///

غـيبت ÍÒÈورِت <قـبوِل باِب در را Ê¾ نظرات مAُّصدار! حÍÉت ـ
مقبول و زيبا آنچهفرمودهييد, كردم/ تفكّر بسيار آن باِب در و شنيدم @كُ�ي>
آuا و sك اشاره نظرات اين به خود, Vالِس در lمنميتوا استوار/ و است
هم م�فندرسكي استاد و عاِم	 استاد حÍÉت بدهم/ قرار تأييد مورد را

دارند/// مرا عقيدهي
كردم, نقل را Ê¾ سخناِن هم كامل مُرشِد ÍÉT در پيش, شب چند
دارند Ê¾ از متعّددي دلگ�يهاي گرچه ـ كردند تقدير و پسنديدند بسيار
در امّا/// امّا/// ريايي/// زاهداِن رذالِت و است خ�چينان امِي Ø Ò̂ Tصوِل @كه
از و�ناچاِر نباشد; شايدخوشايندتان كه حر|دارم ظهور>, و <غيبت باِب
بدهيد/// تطبيق فَْهلَويّون عقايد با را خود نظراِت كه نكوشيد :rهس آن بيان
زرتشِت حـÍÉِت پـ�وان كه oپذيرفتهي ما كنيد! رها كُل, به را كار اين
بر كه oپذيرفتهي و ماست, ا\ Yان ايشان مَزداي اهورا و مَُوّحدند پيام�,
و نور مياِن ن�د و نيست زرتشت دين در ثَنَوي� فُقها, از برخي نظر خAِف
اَهورا دسِت فرو ايشان, اهرZِن و است باطل و حّق ميان ن�د Yان ظلمت,
مشغول جهان در فساد ُشغِل به كه مسلم�است شيطاِن Yچون و مزداست
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نشاط و عدل از پُر جهاْن و آمد درخواهد پاي از نñروزي ÌºاSام و است
مقولهي يك اثباِت براي Ê¾ كه ^يشود آن بر دليل اينها شد///امّا خواهد
بـنده البتّه بطلبيد/ ياري ديگري ديِن از اسAمي, تشيّع به مربوط

ß
Ïºاسا

بر ادياِن Yهي و نيست ُجرمي هيچ Ê¾ اقداِم اين در كه sك عرض �Yجا
اثـباِت جـهت اGي اديان bيع از wره@گ�ي و يكديگرند به متّصل حق,
Ê¾ كه ¾Ìايطي در ليكن سودمند; امريست جهان, ديِن آخرين مقوJت
و وجود Mِث و نيّت و بدعت و تقليد زمينهي در كه جنجالها اين با ـ داريد
ـ كردهييد برپا كامل مُرشد مرجعيِت حذِف و مردم عموِم اجxاد ÍÈورِت
در بتوانند كه كنيد كاري و بدهيد بدخواهان دسِت به گََز@ك كه ^يبايست
فَهلَويّون ديانِت مُبَلِّغ صدر, مTAّّمد اين كه كنند پچپچه كامل مُرشِد @گوِش
حgِت و Rشد استحكام را اهورايي دين پايههاي تا آمده نفوذ به و است
بـا Tّمد, Aُّم كه باJخص ـ كند بنا پارسيان حgِت پايهي بر را اسAمي
به نسبت و آشناست ñن مانَويان و مَزدكيان و بوداييان و هندوها فلسفهي

مBيل/// آنها
استاد! sميك امر اطاعِت مصلحت, Tِض ـ

<حركِت باِب در مباحثه و ادله ÔV ديگر: مسألهي امّا <َو گفت: ميرداماد
مدا\ Ò ßM فلسفه دو هر اين پرچمداِر كه ماهيت> بر وجود <تقّدم و جوهري>
¾Êچه كه درس�^يداند به و لكنهيچكسبهواقع است; بسيار ـ ¾Êهستيد
از گروهي كنيد, موافقت ا@گر چيست/ در قُدما با Ê¾ نظر اختAِف و ميگوييد
Ê¾ سخناِن به تا oوانRفرا اسAمي بAِد

ß
ÌºاÌº از را ُحgا و Fُعل اعاظِم

كُنجها و كنند پرسشها طرِح و بپردازند مباحثه به Ê¾ با و بسپارند @گوش
در امامي دوازده

ß
oحك يك اسAمِي حgِت و فلسفه سو يك از تا بكاوند,

ايـن شـايد, ديگـر, سـوي از و شود, توزيع اسAم Ìºزم�هاي ÌºاÌº
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Aمُبت آن به را Ê¾ كه است حيف و ـ ساختهاند Ê¾ براي كه بدعت شايعهي
/oبكش آسودگي به Ï»نف Ê¾ و ما تا بيفتد رونق از و شود سست ـ @كنند

اس�ابادي! حÍÉت بفرماييد, امر Ê¾ هرچه ـ

باز, كامل, مُرشد صدرالمتَألِّهين! <حÍÉت گفت: ميرفندرسكي استاد
نيمي بار, اين ـ است كرده عليهالسAم امامرضا مُطّهِر مرقِد زيارِت به اراده
ركاِب ملðماِن ُجزو Ê¾ كه دادهاند فرمان كامل مُرشد سواره/ نيمي پياده,

نيست؟> Ê¾ كاِر در انشاءا\, مشك	, باشيد/ ايشان
گدا, يا باشد شاه سايهي در ديگر/ است زيارت بزرگوار! خ�استاد ـ

^يكند/ فر{
از بعد براي ميماند اسAمي بAد ُعلFي و Ê¾ ميان بزرِگ ديدار پس ـ

مقدس/ م¿Îد زيارِت
بدانيد/ مصلحت اس�ابادي حÍÉت و Ê¾ كه هرطور ـ

دارم/ Ê¾ از من كه سوآ� ميمانَد <َوامّا گفت: بهاءالدين شيخاZس�ْم
نظرتان مورد مسائل باب رساçJدر كه است نرسيده فرا آن زماِن هنوز آيا
فراهم برايتان كه دردÌºهايي از و شود دفع ات

Ò
ُش} برخي تا كنيد مكتوب

شود؟ كاسته ميكنند و @كردهاند
به Aًفع /sك مكتوب را kنظرا نيسrكه پخته آنقدر هنوز خ�قربان! -
يگانهام رفيق پرسشهاي به پاسخ در امّا فرص�مناسب; تا ميگذارم Mث

افتخاِر سالهاست كه گيæAـ cساي Aُّم ـ cسالّدينTّمد فاضل,
ß
oحك

كه ـ معاد و مَبدء باِب در ُعمدتاً نوشتهام ُجزوهيي دارند, را بزرگان شا@گردي
نـظري آن به علم اهل شايد تا سپرد كُتّاب به را آن ميتوان ميبرم @گFن
<بَقَره> و <فاIه> سورهي بر ـ ¾Ìمساري uايِت با ـ هم تفس�ي بيندازند/
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مـ�فندرسكي حÍÉت و اس�ابادي, حÍÉت جنابعا�, ا@گر كه نوشتهام
جسارتاً, نويسد/ باز را كات�آن كه مايلم مصلحتبدانيد, و بفرماييد مطالعه
حاشيهيي ñن اس�ابادي حÍÉت بزرگوارم استاد اثر Êºويه> <رواِشِح بر
نسخه چند در كه نباشد èفايده شايد پسنديدند, و خواندند ا@گر كه نوشتهام

تكث�شود/// و @كتابت
انشاءا\/// است مبارك ـ

`

به را مُّ� استراحت, هنگاِم به شبها, برخي شاه شد/ انجام زيارت,
پـرسشهايي َتَشـيّع عـمومِي مسائِل باِب در او از و ميپذيرفت حضور
دربارهي و نميشد دشوار و پيچيده مسائل در وارد هيچوجه به امّا ميكرد;

نميكرد/ پرسشي آنها
به طنزي و ميكرد مزاحي گهگاه, خود, شجاعانهي شيوهي به نيز مُّ�
كه چرا دانشبپرهيزند; مَُرّجحاستاز شاهان باباينكه در ميگرفتـ @كار
و بـيگناهان, مُـجازاِت براي را س�طين ساختهاند: كاري بهِر را كسي هر
آن بيم در پيوسته و خوردن دل خون و كشيدن درد جهت را دانشمندان
آوردِن گِـرد كه است دليل همين به و شوند; دانسته بيگناه مبادا كه بودن
نيست; ملّت و مُلك ص�ح به نيز دربارها در مُّ�يان و زاهدان و دانشمندان
بـه چـون بـزرگان, و مـيخيزد> بـر مياْنتَهي ساِز از خوش <صداي زيرا
نميمانَد/ ايشان براي چيزي ِشكم ُجز بزرگي, از شوند, مشغول ِشكمبارگي
مـتقاب�ً و ميخنديد گاه اين, وجود با و ميكرد, حس را زخم شاه,

اينقدر كه نيست <èجهت ميگفت: و ميفرمود شوخطبعي
مـيگويند َبـَدت دوسْت با و دشمن با
مـرگ جُـز ندارد دوست كََست هيچ تا
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و مـيخوري هم دربار دلقكِي كاِر به البتّه علوم, استادِي سواي تو
<///oما@^يدانست

در امّا ميداد; نشان خوش روي مُّ� به خلوت, در شاه, مجموع, در
حـالِت و داشت, تلخ و سرد بيش و كم رفتاري درباري, زاهداِن حضور

پوزخند/ با توأم گاه, انكار, و شّك
عطِف همگان, درحضوِر يكبار, امّا, نميزد; َدم و ميكرد تحّمل مُّ�
و گفت, سخن اس�م در تَقيّه اعتبار باِب در بود, كرده شاه كه پرسشي به
حفظ خاطِر به <انكاْر بلكه نيست, جان> حفِظ خاطِر به ِانكاْر <تقيّه, اينكه
كه كساني همهي بنابراين, است/ آرمان> حفِظ خاطِر به جان حفظ و جان
و ُمشرك, و كاَرند ريا ميكنند, تقيّه ـ ماندن فقطزنده و ـ ماندن زنده جهِت
كه آنها امّا ميكنند; تظاهر بودْن آْن به دشمن, برابر در كه همانند واقع به
حفِظ جهِت در را جان و تن آن بعدها, بتوانند تا ميكنند جان و تن حفِظ
و تن لحظهيي و گيرند كار به خدا خلق و خدا به خدمت و هدف و دين
روي َشهواْت و لَّذات به و خويشنپندارند شخصِي مِلِك را يافته باز جاِن
به اقداِم با كننده, تقيه بنابراين, مشروع/ و است درست تّقيهشان نياورند,

وقفميكند/ هميشه براي هم را خود زندگِي تقيّه,
به مُّ�, بيماننِد ك�ِم نفوِذ و شگفتانگيز بياِن شيوهي تأثيِر تحت شاه,
تـقيّه از Çbلگي Ê¾> گـفت: را حاضران و گريست, زار زار و افتاد @گريه

دوم/> گونهي نه اَّوليد نوِع @كنندگاِن
حكايِت خواستكه اجازه پايانرسيد به شاه گريهي آنكه پساز مُّ�,

برساند/ عرضشاه به تقيّه باِب در را مشهوري
داد/ رخصت شاه,

به æFمسل روستايِي اسAم, صدِر در كه كردهاند <حكايت گفت: مُّ�

٢١٤

رسيدند/> Ìº مسلFنان كُشندهي كُفّاِر از گروهي غفلتاً كه بود ايستاده ^از
ميكردي؟> <چه پرسيد: كفّار فرماندِه

بـه تـا رقـصيدم قدري بودم, كسل <ميرقصيدم/ داد: جواب دهقان
</hآ نشاط

ÇTّمدي ^Çاِز نـبود, رقـص ميكردي, تو كه كار <آن گفت: فرمانده
بود/> خواندن

نـماِز و است, نـميكرده رقـص ُجـز كاري كه خورد سوگند دهقان
تا كه داد نشان آنگاه و آيد; كار چه به و چيست كه نميداند هيچ محّمدي,

است/ مسلّط خويش سرزمين بومِي رقِص آنگونه به حد چه
دهـقان مـرد خوِن از و بخنديد, آمد, خوش حركات آن را فرمانده

بگذشت/
كـلبهي به شتابان, دهقان, شدند/ دور و كردند حركت كافران @گروِه
تنگهيي به و برداشت شمشير و كمان و تير با را خود پسران خويشرفت;
از تنيچند بجنگيد, ببست, كفّار بر راه آنجا, در و شتافت بود عام معبر @كه
و تـقيّه حـقيقِت است چـنين رسيد/// شهادت به خود و بُكشت را ايشان

آن/ اعتباِر
`

رسيد/ ُحكما و ُعلما اجتماِع زماِن و شد انجام زيارت
نامداران خيِل از شد آراسته مجلسي عشا, و مغرب نماز از بعد شبي,
سراسِر از نه ايشان, و ديانت; و حكمت و علم قلمرو منصباِن صاحب و
ـ آنُدلُس از حتّي بودند, آمده گرد اس�مي سرزمينهاي سراسِر از كه ايران,
مـيردامـاد سـيد حـضرت مـيزبانِي بـه و عبّاس, شاه درباِر دعوِت به بنا

استرابادي/
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ناظر و حاضر شاه, كه نديد مصلحت ميرداماد, امّا, مجلس, اين در
مياِن نبود قادر چون شاه, و ميرفت, مقابله و برخورد بيم كه زيرا باشد;
نـاپسنديده مـوضعي در بـدهد, َحـقدار بـه را حــق و بگــيرد را @كــار

قرار@ميگرفت/
درباري فقيهاِن و ُزهّاد از گروهي كه مصلحتنديد همچنين ميرداماد,
سطوحي در و بيدليل, كه داشت آن خوِف كه چرا مجلسباشند; اين در
اسـباب و كـنند بـرپا آشـوب و برخـيزند مقابله به كينهمندانه فرودست,

شوند/ شرمساري
به مدعوين و ـ ايجاز حّد در ـ بگفت شّمهيي باب, هر در مُّ�صدرا,
و يـافت, ادامـه شب نيمههاي تا گو و گفت و پرداختند, پرسشها طرِح
مجلس باز و برخاستند نماز به سحر و بخفتند, انديشه, در سخت همگان,
و مـيردامـاد و روز, چهار تا همينگونه به بنشستند, مُباحثه به و آراستند
چهار هر ـ گي�ني شمساي مُّ� البتّه و ـ عامِلي شيخاZس�م و ميرفندرسكي
پِس از ـ جوان صدرالمتَألِّهين ـ مُّ�صدرا كه چرا سربلند, و بودند خورسند
در جواني, آستانهي در كه آنگونه ـ ميآمد بر دشوار, قدر هر سوآلي, هر

بود/ برآمده شاه, محضِر
مُـبارزه و مُـناقشه بـه َره گاه, كه طوZني مباحثهي اين در مُ�ّصدرا,
از ـ را بـيشمار ضـربههاي و كـرد تحّمل را بسيار طعنههاي البتّه ميزد,
و غـزالي فارابـي, سينا, بوعلي ارسطو, پيرواِن و َمّشاييان از برخي سوي
مـنجمد خـوْد انـديِش جامد فَُقهاي از برخي سوي از اشراق; شيخ حتّي
و اسـ�مي عـرفاِن مخالفاِن از برخي سوي از و ديگرگونيناپذير; شدهي
نداد, بروز بيتابي و نشد, اندر خشْم به و نياورد, ابرو به خم ليكن ايراني;
از مـيشد, پيدا صدايش در كه لرزشي تنها برانگيختگي, لحظههاي در و
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ميداد/ ميگفتخبر كه آنچه به او راسِخ اعتقاِد
او بـا گـفتند, تـبريك مُّ� به حاضران اّتفاِق به قريب ا@كثِر پايان, در
طبِع مطبوِع بسيار, موارِد در گرچه ُسخنانش, كه پذيرفتند و كردند مصافحه
جـنجالها آينده در مسلمًا و بود نخواهد و نيست دانشمندان از @گروهي
آن در اسـ�مي حكـمِت و اس�م ضّد بر چيزي لكن انگيخت, برخواهد
تقّدم باِب در مُّ� نظراِت عمدهي كه بودند آن بر جملگي نيز و نشود, يافت
اينت�شكه ليكن است; مطرحشده نيز م�صدرا از قبل ماهيت, بر وجود
بـه دادن سـامان جـهت در اسـ�مي اشراِق و عرفان از تا است كرده مُّ�
امّـا است بـديع دارد/ بسـيار تـازگيهاي بگـيرد, بــهره خــود نــظراِت

خاليست@از@بدعت/
تفكّر و تحقيق به دZورانه و همچنانسرسختانه خواستند مُّ� از اينگاه
كه فارسي, زيباي زباِن به نه را انديشههايخويش كه بكوشد و دهد ادامه
ـ جهان مسلمانان همهي براي بيواسطه, تا دهد شكل قرآن زبان به ُعمدتًا

باشد/ درك قابل ـ ايشان ا@كثر يا

مـمكِن حـّد در گـفت, جـوهري> <حركت باِب در محّمد مُّ� آنچه
است>/ حيات موجوديِت <حركتشكِل كه بود اين اختصار, و سادگي

تـوجه شـايستهي çنـظرا البـتّه <حركت>, باِب در من, پيشينياِن ـ
ايشان كه چñهاييست آن هر به تكيه با ,hميگو بنده آنچه هر كه داشتهاند
دو به كردهاند, نظر و مسأله طرح <حركت>, باب در كساæكه ,ًAُّك @گفتهاند/
بودند معتقد ماّده اصالِت به آuا ماّديون/ Kست, اص	تقسoميشوند: @گروِه
<حركت, ميگفتند: ايشان �Yدليل, به حركت/ اصالِت به حال, ع� در و
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ماّده دايرهي ب�وِن كه آنچه هر براي بنابراين, است>/ ماّده موجوديِت شكِل
حرك�/ نه و بودهاند قائل حضوري نه دارد, وجود

حركت گروه, اين اُخروي/ بهحياِت مومنان و باوران, معنا اGيون, دوم,
به فرفره يك گرديدِن Yچون ميدانند; و ميدانستند خود> <در امري را
كه ندارند و نداشتهاند باور آuا عّصاري/ اسِب چرخ, چرخيدِن خود, دور
تغي�

ß
اص	 علِّت حركت, ع	اJصول, و تغي�ميشود, موجِب حرك�, هر

از پس كه æانسا Ë»ج Øح� و است, چن� ما اعتقاد به آنكه حال است;
اينخا@ك خا@كميشود, آرام, آراْم ظاهري, سكوِن و صوري وتوقِف مرگ
كه آSا از و انساæست,

ß
Ë»ج ناTسوِس و æدرو حركِت علّت به شدن,

ميدهد, خ� حياْت از تبدي	 هر و است حيات
ß
çذا ما, نظر از حركت,

Ìºشـار حـرك�ست ـ مـرگ از پس ـ æحـيوا
ß
Ë»جـ تبديِل بنابراين,

از@زندگي/
كه هستند هم æكسا البتّه خداباوران, يع� دوم, گروِه افراِد مياِن در
يا æدگرگو اNاِد بلكه است, خود در امري فقط نه حركت, كه دارند باور
ساييدگِي باعِث كه چرخ يا فرفره Yان حركِت مانند ـ ميكند ِدگْرشك	هم
نزديك ما به گروهها سايِر از بيش البتّه, گروه, اين ميشود/ فرفره و چرخ
اين به معتقد ايشان كه ايناست در ايشان با ما

ß
Ïºاسا ليكناختAِف هستند;

دادن, تغي� و بودن çذا ضمن است, ñچ Yه
ß
çذا كه حركت كه نيستند

حيات شكلموجوديِت حركت, ما: كAِم استلُّب اين و ميRشد; تعا�هم
و ذاçست كـه حـركت, اين و ـ ماّده موجوديِت شكِل فقط نه و ـ است
اثـر هسـ� گوهِر بر حركت, يع� ميRشد; هم كFل را حيات @گوهرين,
هر يع� تعا�Rش; و دهنده تكامل و است مُثبت تأث�, اين و ميگذارد
حرك� ا@گر كه بدvيست چون چرا؟ است/ كFل جهِت در نا@گزير, حرك�,

٢١٨

از شـدن دور مـعناي به حركت, اين نباشد, كFل جانب به كه شود واقع
در وقوع, اين و شود, واقع حركت, كه ميپذيرد ذهن آيا است/ خداوند

uèايت؟ تا ـ باشد تعا� خداوند از شدن دورتر و دور جهِت
بدvيست كه ,oبينديش ماّدي امري¼Íفاً عنواِن به حركت, به ما ا@گر

واجبالوجود/// ذاِت به و oباش معتقد با{ جهان به oيتوان^ ديگر
هر پاياِن باز, پس, ,oبينديش خود در امري عنواِن به حركت, به ما ا@گر
و uاييست, فناي ,æجها اين فناي باز, و است, متحرك خوِد در حرك�

باطل/ و است كفر ما نظر از ñن اين
تعا� و كFل با وقوعش كه oبينديش امري عنوان به حركت, به ما ا@گر
به قيامت, به معاد, به معتقداِن ما آنوقت, نباشد, ميتواند يا نيست توأم
ُصـغري, قـيامت پي از كُ�ي قيامت به آخرين, اجBع به Çuايي, برپايي
سAمت و نشاط و عدل از پُر جهان, ,æزما كه oكن باور oميتوان چگونه

شد؟ خواهد
ماّديون كه آنطور ا@گر, حركت, كه بفرمايند توجه عا�قدر, استادان
از ميتوان آنوقت, باشد, ماده> فقط<شكلموجوديِت ميگويند, و @گفتهاند
بِـAاراده>, <حـركِت يع�: èجان>/ <حركِت گفت: سخن مُرده> <حركِت
به آÊºن از باران قطراِت حركِت Ìºازيري, در چرخ يك شدِن رها ماننِد
Yه ايyا دريا/ بهسوي رودخانه حركت كوه, از سنگ غلتيدِن زم�, جانِب
ارادهي يا فّعال ارادهي كه چرا است; مُرده حركاِت ماّديون, عقايِد اعتباِر به
اعتقاداتما با منافاتدارد البتّه, امر, اين و نق¿Ïندارد; آuا در آ@گاه زندهي
آفريده اجزاء [امِي حركِت يا اراده بر حا@كم را كُل يكآفرينندهي ارادهي @كه
Jًاصو و نيست, ايستا و سا@كت ارادهي حا@كم, ارادهي اين و ;oميدان شده

ندارد/ معنا حيات>, از خا� <ارادهي
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مـيان اسـتواري اتّـصاِل نقطهي آيا صدرالمتَألِّهين! استاد حÍÉت ـ
دارد؟ وجود hقد مّشاييان و Ê¾ اعتقادات

خاطِر /iبيا باشد, موجوْد ا@گر را, اتّصال نقطه اين نتوانستهام هنوز ـ
همانديشاِن و بوع	سينا و ارسطو كه هست بزرگان bيع و عا� حÍÉت
ميكردند, Tدود اَيْن, و وضع و كيف و كَّم مقولهي چهار به را حركت ايشان,
حال در پيوسته گفتهيoكهخلقت, ما بودند/ جوهر و درذات حركت مُنكِر و
يع� صعوديست; حرك� جرياِن در حال, ع� در و است حيات Qديد

صعوديست/ حركِت در ñچ Yه جوهر و ذات
,hبپذير را كFلطلب

ß
çذا حركِت ا@گر ما كه بفرماييد توجه بذل حال,

حلخواهد خود به خود كAمي, و ¾Ìعي فلس�و م}ِم قضاياي از بسياري
تكامِل و روح

ß
æÊ»ج حدوِث و hقد و حادث ب� رابطهي |اXثل: شد;

///æÊ»ج معاد و نفس
حÍÉت سخناِن بنده, اين اعتقاِد به صدرالمـتَألِّهين! استاد حÍÉت ـ
و دريافت جهِت از بنده سوآِل مقبول/ و 
منط و است مفهوم Aًكام عا�,
از گروهي و Ê¾ 
منط استدJِل به توجه با ا@گر, آيا, است/ استدJل انتقاِل
آيا سنگباشد,

ß
çذا كه باشد داشته سنگنñحرك�وجود دروِن پيشينيان,

نيست؟ mدا كFِل از دور به و غ�موثّر حركت, اين
نظر به فقط كه حرك�ست سنگ, ذاِت حركِت ارbندم! برادر خ� ـ
كـFل و ^Çيدهد تـغي� كـه ميآيد نظر به حرك� يع� ميآيد; غ�موثّر
القـاء عـ	اJصـول, كُندي, بسيار حركِت هر زيرا ^يپذيرد; و ^يRشد
و كُندي ,Jًاصو اين, از بيش و èتأث�ي; القاء سكون, و ميكند, سكون
ميكنند; سكون باوِر اNاِد انسان, در بگذرند, كه حّدي از دو, هر تُندي,
و سنگها, تدرNي تغي�اِت به ا@گر ماّدي, عي�و نظر از Jاقل آنكه, حال

٢٢٠

اين آساæبه به oكن توّجه آuا شدِن جابهجا و شدن, خا@ك و شدن, ُخرد
ديگرگون در سنگها, هم, ظاهر در بلكه باطن, فقطدر نه ميرسoكه نتيجه
oتسل و قلعهها و بَندها شدِن ساخته و بناها شدِن ِبنا و جهان و خود @كردِن

اساÏºدارند/// Ï¿نق آدمي, كFلطلِب ارادهي به شدن
Øح� ـ nعا موجوداِت Çbيِع كه است اين بنده عرِض ترتيب, اين به

منشاء طلب, اين و كFلاند, طلب در استثنا, بدون ـ غ�عينيّات و جامدات
و هويت حركت, اين حال, ع� در امّا, دارد; حيات گوهريِن حركِت در
اهل خاطر به ديگر بار Mث, اين جوار در ^يبََرد/ ميان از را حيات ماهيِت
جوهري ذاçو حركِت از خداوند, كه ـ ُش}ات رفِع نظر از ـ ميآورم فضل
كFل, به و است, حركت به èنياز خداوند, حرك�/ نوع هر از و است بركنار
از سخن ما ا@گر و ميكند, خطور آدمي يّلهي ÔU به كه ديگر ñچ هر به و
مسائل واقع, در حق>, ذاِت ماهيِت بر وجود <تقّدِم حقميگويoو <وجوِد>
Ïºبرر ماست اختيار در و ما به متعلّق تعب�اçكه با و ب¿Ìي ديدگاهي از را
كه ع�حال در ـ است èنياز يقيناً هم وجود نَفِس از خداوند, Jَّوا ;oميكن

است/// مطلق> <وجود ما,
ß
æزبا و ذه� امكانات Tدودهي در

ممكِن حّد در گفت, ماهيت> بر وجود <تقّدِم باِب در محّمد مُّ� آنچه
و ف�سفه از بسياري و مّشاييان نظِر خ�ِف بر كه بود اين واختصار, سادگي
زمـان, بـزرِگ حكـيِم نظِر برخ�ِف نيز و اعصار, جملگِي بزرِگ ُحكماي
و ايشان, پيرواِن و ميرداماد سيِّد استرابادي باقر محّمد مُّ� استاد حضرِت
بـر مـقّدم َضرورتًا, و الزامًا وجود, مُشّخص, تعريفي درِك به عطِف البتّه

است/ ماهيت
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را بنده اعتقاداِت Yهي
ß
اص	 و Kست� پايهي كه وجود> <اصالِت ـ

اين به و است, آن به مُتّصل هم وجود> <وحدت تعب�ي, به و ميسازد,
شيخ و èفارا حÍÉت حgِت در ,hميگو بنده كه æعرفا ـ عق	 شكِل
وحـدِت فـلسفهي در ñنـ و بودهانـد, وجودي وحدت دو هر كه ا¾Ìاق
مبَدء وجود, كه است اين اختصار به است, نشده مAحظه فَْهلَويون وجودِي
حـقيق�ست گرچـه وجود, اين و ماُهوي, آثاِر bله از است اَثرات bيِع
يع�وجود, ميپذيرد; Iقّق ñن خارج در امّا ـ حق ذاِت معناِي به ـ مطلق
از كـه مع� اين به ضعف; و شدت مراتِب داراي ليكن واحد حقيق�ست
مـراتِب امّـا نـيست بيش يكي جامد, تا نامي, تا انسان, تا واجبالوجود

دارد/ وجود از æگونا@گو@
/Aاع عرِش تا زيِرزم� از نردباæست وجود,

است/ آن تابِع ماهيت, كه اص	 حقيق�ست وجود,
بـر مـقّدم يـا وجـود از مسـتقل حقيق� و واقعيت ,Jًاصو ماهيت,

وجود@ندارد/
وجـود چرايـِي <ماهيت>, كه است روشن Ê¾ Yهي بر بزرگان! اي
bله از است ñچ Yه دليِل و چرايي <ماهيت>, وجود/ علِّت يع� است;
وجودي> <علِّت و <چرايي> به راس�, به خداوند, آيا امّا متعال; خداوند
خـداونـد, است؟ تصّور قابل چñي Yچو مگر استغفرا\! دارد؟ احتياج
,Jًاصو خداوند, آمدن/ پديد علّت و چرايي bله از چñنيست هيچ نيازمنِد
اJسـباب مُسبّب خداوند, ندارد/ آمدن> <پديد علِّت بودن, hقد دليل به
كه طبيعيست بنابراين, نيست/ Tتاج سبْب به خود مسبّباJسباب, است/
قدم يع�در ماهيتباشد/ به èنياز ابتدائاً ـ است خداوند كه ـ مطلق وجود
به ماهيت, دريافِت آنگاه, دلي	/ èهيچ ـ ميكند كفايت وجود, وجوِد اّول,

٢٢٢

نيازمنِد انسان, كه باشد ميتواند آن دليل به ¼Íفاً خداوند, آ@گاِه ارادهي
است آفريده نيازمند را انسان يع�خداوند, است; ñچ Yه ماُهوي ادرا@ِك
به است متصل ماهيت, و است ماهيت بر مُقّدم وجود, پس, را/ íخويش نه

èفاصله/ ـ وجود
بـهطور آيـا, /Ëºميپر فيض كسِب Tِض صدرالمتَألِّهين! حÍÉت ـ
يع� نيست؟ صادق �Yگونه به عيناً هم مسأله اين عكِس فلس�, و نظري
Yان يع� است/ <وجود> به èنياز خداوند, ^يتوانoبگويo<ماهيِت> ما
خـداونـد, و كا|ست, و است بوده كا| خداوند, براي خدايي> <ماهيِت
ا@گـر يا نرسد <وجود> مرحلهي به و كند بََسنده ماهيت Yان به ميتواند

برسد؟ ماهيت از بعد بAفاصله ميرسد,
هس�/ يع� وجود, كه بفرماييد توجه شيخ! اي بشود نبايد قاعدتاً ـ
و هس�باشد, تابعÏ¿Rاز ^يتواند هس�, مطلق/

ß
يع�هس� مطلق, وجود

ñن مادي
ß
ñناچ حياِت در هس�ست/ چرايِي هس�ست: از Ï¿R ماهيت,

گرسنه چرايِي به آنگاه ,hميشو گرسنه ابتدا ما است/ امريTسوس چن�
درد وجـوِد چـرايـِي بـه آنگـاه ,hميشو دردمند ابتدا ;oميانديش شدن
هـيچ بدون ,oميتوان آيا /hميشو Tتاج چرايي, كشِف به و oميانديش
اين ماهيِت و گرسنهيo؟ چرا :oبپرس خود از گرسنگي, وجود احساÏºاز

كجاست؟ در @گرسنگي
حgاي است Wكن چگونه هس�/ بر فرِع ماهيت, است; اصل هس�,
وجود بر مقّدم را ماهيت و باشند نكرده توجه بدvي امِر اين به ما از پيش
پاي آنگونه كه داشته آن چñبر چه ,Ê¾ اعتقاد به را, ايشان باشند؟ دانسته
ما از كمدانشتر ÓFمسل آuا, است؟ وجود بر مقّدم ماهيت, اينكه بر بف¿Ìند
ارائهي در ¼Íفاً بنده, را حادثه اين علِّت /ñن بدانديش و گمراه و نبودهاند,
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كا|ست �Yقدر /lميدا وجود و ماهيت از Uدوش يا نادرست تعاريف
تقّدم دلي	بر هيچ ديگر كنoتا تعريف و Ø
هس�تل اساِس را ماهيت ما @كه
Rش دو را وجـود و ماهيت ما كه كا|ست �Yقدر و ^انَد, با{ وجود
بـا واقع, در ما سخن شود/ تقّدم حذف تا oبدان حق ذات تفكيكناپذير
ـ حق ذات تعريِف نه هم آن ميرسد; قطعيت به تعاريف, به قطعيتRشيدن
¼Íفاً بل, حق, حقّانيِت به ورود تواِن يا ورود با نه و است, @كهتعريفناپذير
يع� ـ است فرموده مقدر را آن وجود خداوند, كه فرودست, مرتبهيي از
بوع	سينا شيخالّرييْس سخن Vلس, اين بزرگاِن حÍÉاِت موجود/ وجوِد
به واجب و است واجبالوجود <خداوند, است: گفته كه دارند خاطر به را
ـ خداوند ذاِت بدون ,nعا غ�/ به واجِب و ذاçست Wكِن امّا جهان, ذات;
Jزم>/ و واجب اضافهيخدا, به و Wكناست, ـ است nعا كُّل آفرينندهي @كه
Wكن امر كه ـ ماهيت كه Wكناست چگونه بدvي, �Yاصِل براساِس

شود؟ مقّدم مطلق, واجِب بر ـ تابع و است
از بسياري مسأله, اين حّل با كه شايد ,Ê¾ دانشمند! جوان اي آفرين ـ

///Ï¾با كرده حل زمينه, اين در را مشكAت
///Ï¾با مُشك	عظoافزوده مشكAت, Vموِع بر البتّه, هم, شايد و ـ
خنده به حكما از يكي طبعانهي شوخ سخِن اين را حاضران جملگِي

بود/// اج�س اين براي خوبي ختم نقطهي خنده, و انداخت;

كاش! بودي/// زنده كه كاش پدر/// آه ـ
`

خستهام/// بسيار بانو, خستهام ـ

٢٢٤

خويشتكانده از ساله چند خستگِي كه بايد داشتيد, اينVل«Ïكه با ـ
آقا! باشيد

تـازه عكس, بـه كـه, انگار امّا ميگوييد; Ê¾ كه است �Y حق, ـ
كردهام/// احساس يكجا, را, ساله چند و چندين خستگِي

به كوي, در نوجوانان, كه جوانيد آنقدر هنوز Ê¾ امّا آقا, ميRشيد ـ
خيال به ـ ميكنند دعوتتان دولك> <الك و هوا> به <@گُرگم و ِده> <دستش
به سا� و سن چن� در ايشان/ از بزرگتر قدري يا ايشانيد حّد در اينكه
هـيچ و بـودن, سـبكبال بسـيار براي است كم آيا رسيدن, مرتب� چن�

خسته@نبودن؟
باِر از خسته نه بانو, Ë¿خوي زمانهي از و خويش روزگاِر از خسته ـ
كه راس� به روزه, چند بزرِگ Vلِس اين در /Ë¿ميك دوش بر كه Ï¿دان
و Rواهـي, تا ,rگذاش ^ايش به واقع, به را, íخويش زيرا شدم; زيانكار
گس�دگِي از و گفتند سخن من

ß
æجوا از Yگان و Rواهي; تا كردم, تفاُخر

شدم زيانكار كشيدند/// Ìºم بر نوازش دسِت َو ستودند, مرا و من, دانش
از و چن�Vل«Ïسپردم, در تنبهحضور خويش, دcناِن ترِس از زيرا بانو;
نيازي چه مرا حاسدان/// حسِد دæطبعان, دنائِت كينهمندان, كينهي ترِس
به بسپارم تن و sك اثبات را خويش پختهي oن انديشههاي اينكه به بود
بازي, اين در و كشيد, بازي اين به بدكاران از خوِف مرا اينچن�؟ Ï¿اي^
هـم, قدري و درآورد, جلوه به را خود و برافراشت قد من افتادهي نفِس
آنگـاه و كـردند رنگ� پ�استند, آراستند, مرا, فروخت/// را خود شايد,
خستگي به مرا روح حقارت, �Y و كرد, حق� مرا �Y و پسنديدند///
بيش� به ميل و ميكند بيدار آدمي در را امّاره نَفِْس چن�اوضاعي, @كشيد///
انسـان روِح و قـلب در سوزانـنده شعلهيي چون را ايي Ô̂خود و خواهي
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تو ياد ¡ظهها از بسياري در بانو! آه خا@كس�ميكند/// را آuا و مياندازد
در تو زيرِي Ìºبه من, خودباورِي برابِر در تو,

ß
فروت� تو/// از خجل و بودم

من/// ßíرف دست Ìº بر مقابِل در تو بودِن خا@كي من, افراشتگِي گردن برابر
تو/// بزرگِي برابِر در من @كوچكِي

نيست حق و ميشنود خداوند نگوييد! را/// حرفها اين آقا, نگوييد, ـ
نعمت كُفراِن كه مبادا بشنود/// Ê¾ چون مردي زبان از را æسخنا چن� @كه
Ê¾ روِح و تن از خستگي اين كه كرد ميتوان كاري آيا, حال, شود/// Ø
تل

بدهم؟ اSام كه ميآيد بر من دست از كاري آقا؟ شود تكانيده
عقلم به آنچه و انديشيدم/// مسأله اين به [اماً راه, در شايد/// بله/// ـ
ديگر, سفر, اين در باز/ پياده/ پاي َحج/ كرد: بايد سفر كه است اين رسيد///
ـ بگذارم بيابان و كوه Ìºبه برهنه, پاي ميخواهم, خويش^يبرم/ با را Ê¾
به كsو سبك گناهان بار شايد تا ///èآ كوزهي ,æنا تكّههاي خورجي�, با
نزديكتر وج�, قدمي, خويش, خداي به و گردم, باز خويش ßíخويش

بروم؟ ا@گر ـ ^يكنيد ر� احساس من غيبِت در بانو, ,Ê¾ شوم///
امّا است; درد از كوهي من براي زندگي ¡ظهي هر كه ميدانيد ,Ê¾è ـ
از و سو, يك از داشت, خواهم خانه در اينجا, را, Ê¾ من, چن�سفري, در
تا ماند Kواهم تyا مطم�باشيد بود/ ¾Êخواهم با قدم, به قدم ديگر, سوي

آقا! ـ شوم رSمند تyايي, از
`

كردهام, حج سفر قصد باز, شيخ! يا گفت: wاءالدين شيخ به مAُّصدرا
بفرماييد/ رخصت Ê¾ و باشد خواسته خدا ا@گر پايپياده,

حق/ و است, خ� ـ
من با كه را lيارا از تن چند و ميسپارم, Ê¾ به را lفرزندا و Ì»Y ـ
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نـامگذاري حق� بندهي اين نام به را ايشان گروِه ,hقد از و ُسفرهاند َهم
است/ بنده عهدهي بر عيالشان و عهد و خورا@كايشان و خانه فرمودهييد///
Ê¾ تـا بدهند Ê¾ Iويل كه گفتهام ميآيد, ش�از از هرچه بنده, غياب در

بفرماييد/// توزيع ميدانيد, مصلحت كه آنگونه
من! برادِر �wين اي باشد خدانگهدارتان ـ

`

مُّ� سرسخِت دشمناِن دسِت به بينظير فرصتي كه بود سفر همين و ///
به حد چه تا كارها مُّ�, غيبِت در كه ديدند و آسودگيكشيدند به َنَفسي داد/
و مطيع; و زير به سر برزن و كوي مردماِن و مُهيّا, روزيشان و است سامان
مُـّ� تـا مـعنيست/ تمام به ابليسِي ضرورِت يك مُّ�, حذِف كه دانستند
هست, زلزله تـا و است, تـزلزل در ريـا@كـاران بـه مـردم اعتقاد هست,

امنيتي@نيست///
مُّ� <ا@گر كه: محور اين بر شاه, گِرِد به يكي چندينحلقهساختند, پس,
بزرگان همهي كه مجلس آن در چرا نميگويد, دين خ�ِف و است حّق بر
بر يكي و بدهيم؟> نظر و بشنويم و نميبايستباشيم ما بودند, اس�م جهان
كـه را زخمها و را, پرسشها و ببينند را تهمتها تدارِك كه خويش, @گِرد
نبوِد كه كنند آماده نرمنرمك را ايشان تا استاد سه گِرِد بر يكي و بزنند, بايد
به بتواند تا است حّق مُّ�, خلوتگزينِي كه استدZل اين با ـ بپذيرند را مُّ�
اخـتيار در و كـند مكـتوب و بـينديشد كـ�م و حكـمت اساسي مسائِل

همگان@بگذارد///
`

,oكـن آبـاد كه ^يدهد كفاف ُعمر, جهان/ اين ويرانهييست بانو! ـ
/oكن رها كه ^يدهد رخصت غ�ت

٢٢٧



ابدي تبعيد مرديدر

كردن, مرمّت جاهAنه و دنائتاست نشانهي كردن, رها ويرانه اينگونه
است/ خاموش ما با خدا خداونِد و است, اين ما درد رذالت/ نشانهي

كـه قـدري پس ميفرماييد, كه است �Yگونه راس� به ا@گر آقا! ـ
و نـزديك مـقصود بـه را Ê¾ كـار, ايـن آيـا بيفزايـيد! æويرا بر قدركي

نزديكتر@^يكند؟
سـخن مـا با خداوند استغفرا\! است>/ خاموش ما با <خدا rگف ـ
سبAن زنبوراِن ¾Îِد

ß
ش�ي� به مAمت, نيست/// شنوا گوش را ما و ميگويد

كوچِك بسيار گوشهي يك نوسازِي در ميگوييد/ چه كه rدانس است///
///oكن ت

Ø
Y اZان, به اتّكاي با نقل, و عقل از wره@گ�ي با جهان,

است nعا كُّل آبادسازِي ما, دست به جهان گُِم گوشهي يك آبادسازِي
Yگان/// دست به

/// ـ
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منزلگاه به راه از

بر افتاده فرو
ß
س� ياقوِت بََرهوت! اين در دره اين س�است عجب ـ

وسِط در را عزيزش
ß
س� آنUمِل از يكتكه مادرم باز مانَد/ را كاه از @كوهي

راِهمان روستا اين به ا@گر خداوندا! آه كاشتهاست/// رنگ خا@كي ِچلتكهيي
Aُّم ياِري با و خواهoداشت, زمي�بَر قطعه ,çخلو و امني�باشد و بدهند,
oِكشتخواه را فرزنداlآSا Ì»Yو و اaد Aُّم مرتÏÉو Aُّم و عبدالرّزاق
و پرورشخواهoداد بادام و انار درختاِن باغچهييخواهoساختو و @كرد
صداي خواهoكرد/// راس�زندگي به و خواهoشد مشغول mدا عبادِت به
رنِگ شادي, Ìºشاِر حّس بادام, درختاِن ِعطِر صبا, باد نَفَِس آب, چكيدن
قَـَدم آسـودگي بـه كه اينجا, را خدا پاي صداي بشنويد اZان/// درخشاِن
,
ß
æ صـوِت يـارِي بـه گـويي كه را چوپان آن

ß
æ صداِي بشنويد ميَزنَد,

مُناجات@ميكند///
`

هس�؟ روستا اين
ß
اها� از Ê¾ آيا جان! برادر ـ

نباشيد! خسته سAم! آقا, بله ـ
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ميدهند؟ راه Ê¾ روستاي به را ما آيا برادر! ـ
و برسد دور راهي از ,Ê¾ مهæFچون كه ميشود مگر آقا؟ ندهند چرا ـ

ببندند؟ رويش به را روستا گشودهي Yيشه دروازهي
هـم مـاندگار مـهFِن چـند روسـتا, ايـن مـردِم آيـا برادر! Wنوْن ـ

قبول@ميكنند؟
نور ,Ê¾ چهرهي از ماست/

ß
Ë¿چ روي Yهتان قدِم آقا؟ نكنند چرا ـ

روستاي به را چñي Ê¾ است/ فرستاده روستا اين به خدا را Ê¾ آقا! ميبارد
ماه چهار ما, است/ نياورده Ê¾ از پيش هيچكس كه آوردهييد ما @كوچك
حق� بندهي اين مهFِن Yگيتان, ناهار, ///oهست Ê¾ راِه به Ë¿چ كه است
بنده, وقت آن Rوانيد, را عشا و مغرب ^از بكنيد, اس�اح� بعد, باشيد/
oتصم و بشنوند را Ê¾ حكايِت تا ميآورم ِگرد را روستا بزرگان و دهخدا

بكنند/// بايد خدم� چه حّقتان در كه بگ�ند

دنـبالتان بـه كـه بـود ^انده چñي ديگر كرديد! دير چقدر !Aُّم ـ
و رسـيد خـواهـيد راه از ÌºاSام كه نبود دلهايمان در ا@گر ///oبفرست
پُر را Ê¾جاي نااميدي حال, به تا كرد, بارانخواهيد نور را ما روستايTقّر
و oمينشست هم ِگرد شب Yه شب امّا بود; شكسته را ما دِل و بود @كرده

نيست///> Wكن نيايند؟ آقا كه ميشود <مگر :oميگفت
من انگار كه ميزنيد حرف طوري بدهد/ Ê¾ به عّزت با عمر خدا ـ

/hبيا كه بودم داده وعده
و Aُّم اينجا ما بودند/// داده ما به را Ê¾وعدهي بوديد; نداده وعده Ê¾ ـ
بنده, آنگاه, وداعگفت/ فاæرا داِر پيش, ماِه چهار داشتoكه پ�ي پيش^اِز
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روزي, زيرا, ;oنشست Ê¾ راِه به Ë¿چ Yه و ,rپذيرف را پيش^ازي موقتاً,
راه در <مردي گفت: و داد مژده ما ميگذشتبه اينجا تصادفاز به كه عابري
و كـرد خـواهـد روشـن را Ê¾ روستاي خورشيد, مثل اZانش, كه است
تار± باشكوِه اوراِق از يكي باJي بر را كََهك Ê¾ روستاي ناِم وجودش,
زمستاِن قلب در را دلهايتان حضورش, حرارِت و نوشت, خواهد اسAم
نشاط اوِج به را ده كودكاِن مهرباæاش, و كرد, خواهد داغ ترديد, @كويِر
و زم� و م�ل او به Ê¾ و خواست, خواهد پناه Ê¾ از او َو رساند; خواهد
خواهد را اطهار ا_هي به ارادِت Ê¾ از او و داد, خواهيد زراعت ابزارهاي
با توأِم كردِن كار Ê¾ از او و شد, خواهيد ارادت يكپارچه Ê¾ و خواست,
با توأِم غِم و شادي اZان, با توأِم ßíگف سخن اZان, با توأِم انديشيدِن اZان,
كردِن عبادت و اZان, با توأِم شدِن بيدار خفíو و نوشيدن و خوردن اZان,
ÇRواهـد, او كـه را آنـچه هـر Ê¾ و خـواست, خـواهـد را اZان با توأِم

خواهيد@پذيرفت///>
سادهيي مAُّي من, بيايد/// آقا آن تا oكن ص� بايد برادرها! پس, ـ
ياراِن از ت�چند و باخانوادهام ـ شدهام تبعيد آبادي نا@كجا به نيسrكه بيش
زيباي و Ìºس� آبادِي نا@كجاآباد, آن كه است خواسته يقيناً خدا و ;iخو

باشند/// يگانه مهFننوازي و æمهربا در مردمش, و باشد, Ê¾
سواد Ê¾ فرزنداِن به و پذيرفت خواهم را Ê¾روستاي مAُّيي البتّه بنده
سـوگواري, ايّـاِم [Çام در Ê¾ كنار در و آموخت خواهم خواندن قرآن و
است, راه در عاليقدر بزرِگ پيش^اِز آن كه بدانيد امّا كرد; سوگواريخواهم
و كـرد خـواهـد Ìºنگون را زورمندان و آمد, خواهد èشك روزي, و
خواهد گرسنگان به و گرفت خواهد س�اْن بيْش از را گرسنگان خورا@ِك
از را èخاِنگان خانهي و پوشيدگان, بيْش از را برهنگان جامهي و داد,
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بَل هستيد, راهش چ¿Ëبه كه را Ê¾ و روستا اين فقط نه و خانهداران, بيْش
و كرد مهرباæخواهد و شادي و عدل از پُر را ما سrديدهي ÌºاÌºجهاِن
Yگان خاطر از را ظلمت و ظلم وجودش آفتاِب و بُرد خواهد راست راِه به

كرد/// خواهد پا@ك
ا\! انشاء ا\! انشاء ـ

`

كه خانهيي دو از يكي باِم بر كََهك, شِب نخستين در محّمدصدر, مُّ�
بستر آن بر عظيم آرامشي با و انداخت, بستر بودند, يارانشسپرده و او به
بـه رو آنگـاه, شب/ نيمههاي تا ـ شد مشغول سپاس و دعا به و نشست
ايّاِم بر مروري به هميشه مثل و نهاد بالش بر سر آسمان, بينهايِت سقِف
بـه تـصويري از انـديشهيي, بـه انـديشهيي از َجـهان ـ پرداخت @گذشته

سخني/// به سخني از حادثهيي به حادثهيي از تصويري,
بود كرده آرزو كه را لحظههايي آن و آورد ياد به را پدر دردنا@ِك مرِگ
قـصِد بـه او بـا ديـن بـزرگاِن ديداِر لحظهي ميديد: و ميبود زنده پدر
تدريسشدر نخستيِن لحظهي او, از لحظهيستايشاسترابادي آزمودنش,
قـصد بـه او, بـا اس�مي حكمت و فلسفه اعاظم ديداِر لحظهي مدرسه,
و وجـود> <تـقّدم و جوهري> <حركت و <معاد> باِب در نظراتش شنيدِن
پدر كه بود گزارده را خدا شكِر كه را لحظهيي آن آورد ياد به و <تقليد>///
بگريد/// زار زار و ببيند را فرزندش آوارگِي و تبعيد مصيبِت تا نبود زنده

بـاز چون كه را, سفر آخرين آن و آورد ياد به را حج سفرهاي مُّ�,
افسرده/ سخت و بود ديده گريان را بانويش بود, آمده

Ê¾ Ìº بـر كه ديدهاند را بسيار بAهاي تدارِك Ê¾ غياِب در آقا! ـ
Ï¾خامو به را Ê¾ مُريداِن و ياران و شوراندهاند Ê¾ عليه را اصفهان بياورند/
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كه ¾Êساختهاند بدعتگذاري بابèدي�و در شايعه آنقدر @كشاندهاند///
ماند/// خواهد هم تار± آخِر تا

پـاي كـه اينجاست ُكن! ُخدا به رو آرامباش! ن�س! بانو! ن�س ـ
نـيست; راهـي توكّل, ُجز و است لنگ خدا مصلحِت برابِر در ما ارادهي
ما بدvيست و ميخواهد, خدا كه آنچه ادرا@ِك از hعاجز ما كه اينجاست
زمـام هـرگز, خداونـد, ,oنسپردهي شيطان دسِت به را امورمان زماِم @كه
ما, ارادهي پاي كه اينجاست پس سپرد; Kواهد شيطان دسِت به را امورمان
براي مصيب�خدايي در خدا مصلحِت كه نيست Wكن است, نزده لنگ چون
به را با{ و Rوان, اSام تا آغاز از خلوص, با را, قرآن بار يك باشد/// ما

ُكن! وا@گذار حق
Ê¾ èحرم�به ^يگوhو بَد ا@گر امّا, امّا/// همامروز/// از بهچ¿Ëآقا! ـ

///æاyپ ـ hبرو اصفهان از زودتر هرچه بياييد نيست,
داشته Iمل است/// آويز> دار به و بگ� مرا <عسْس آشكارا, اين, ـ

نيست/ آسان هم چندان مAّصدرا, ßíكُش بانو! باشيد
است؟ منصور ßíكُش از يع�دشوارتر ـ

هست, ñچ Yه در و Yهجا در خدا كه oگفتهي ما بانو! بله بله/// ـ
تار±, از ما /hÍÈحا ñچ Yه و Yهجا در و oهست خدا ما كه oنگفتهي

ن�س! بانو! oآموختهي ِرندي
آوردند: خانهاش دِر به روز ديگر كه آورد خاطر به را خبر آن مُّ�,

�Y شِب پنجشنبه ـ آراستهاند Ï»لV دين بزرگاِن و اعظم مُرشِد ـ
در ايشان پُرسشهاي به و Ï¾با ÍÈحا Vلْس آن در كه بايد تو و ـ هفته

بدهي/// پاسخ دين و كُفر باب
البتّه/// برادر! كرد خواهم را كار اين البتّه ـ
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باِم بر است/ مأموران و سپاهيان Tا¼Íهي در شب, آن تا خانهات ـ
از خروج حّق ُكن! ب�ون Ìºت از را فرار فكِر ميآيند/ ِگرد هم خانهات
بُردي, در به جان معركه آن از ا@گر حال/ هيچ به - نداري هم را ات خانه
خواهد برداشته خود به خود Tا¼Íه, ن�دي, ا@گر و ,hميدار بر را Tا¼Íه
كـار در Tا¼Íهيي bعه, حال, هر به كه بده مژده را بيت اهِل پس شد/

بود/ Kواهد
جان! برادر واقعاً حكاي�ست هم جAّدان طنّازِي ـ

آورد/ ياد به را بانو باز, مُّ�,
ß
Ìº و بگـذرد كار از كار آنكه از پيش بياييد آقا! hبگريز بياييد ـ
///hبگـريز ايـنجا از بيفتد, شاه درباِر آلودهي خا@ِك بر Ê¾ چون بزرگي
چند به آSا از و هست, راهي Yسايه خانهي به ما خانهي از كه ميدانيد

ديگر/ خانهي
بيدغدغه/ و راحت ـ ميخندد مُّ�

هم حق نيست/ ما شأِن در ,íOگر :hميگو باز ,rگف بار يك بانو! ـ
بستهاند, ما ¾Îامِت به دل كه را راست� مؤمِن Yه اين و hبگريز كه نيست
�Y آÊºن َروي كه كجا هر به گذشته, اين از /oكن رها Ìºخورده و نااميد
خفا در و بگريزي شاه مأموران چنگ ^يتواæاز كه ُعمر يك است/ رنگ
Ìºچشمه گناه احساِس از گريز, به ميِل گذشته, ايyا Yهي از ك�/// زندگي

بانو؟ ـ كردهام چه ـ مگر بگريزم؟ كه كردهام چه مگر من, ميگ�د/
كـه را استاد سه آن َو آورد ياد به را واقعه از قبل شِب آن باز, مُّ�,
سه هر و خواستند, بسيار صبورِي او از سه هر و ديدنشآمدند به تكتك,
َحـد مُّ� ا@گر البتّه ـ بود نخواهد ميان در مرگ پاي كه دادند اطمينان او به

نگه@دارد///
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است فاطمه دسِت اين ميكند/ ورود او ديِد ميداِن حاشيهي از دستي
ميآيد/ بيرون خويش از مُّ� ميگذارد مُّ� روي پيِش گرم آِب استكاني @كه

بانو؟ آمده, پيش دردÌºي باز ـ
شـاه دامـاِد رفـتهانـد, دشـنامدهندگان و سنگانـدازان آقا! خ� ـ

آمده@است/
گذرانده؟ انتظار به را æJطو æزما اس�ابادي؟ سيد آه/// ـ

نگاه ماهيها به نشسته, Hت روي حياط, در و آمده تازه آقا! خ� ـ
ميزند/// حرف كه انگار ماهيها, با و ميكند

براي استرابادي, برافروخته/ و است زده شتاب كمي ميخيزد/ بر مُّ�
آغاز, آغاِز همان از مُّ�, حكايتها/ همهي سواي حكايتيست مُّ�صدرا,
جواِب كردنش, س�م رفتنش, راه ميكرد: نگاه ديگري چشِم به ميرداماد به
كردنش, بحث دادنش, درس زدنش, لبخند گفتنش, سخن دادنش, س�م
شيفتهي عاشِق را مُّ� حركاتش, خرده جميع و, شكوهش, با و فاخر منِش
<تـقّدم بـاِب در هـرگز آنها خجل/ عاشِق شرمزده, شيفتهي بود; كرده او
قيامِت در انسان حضور <شكِل حتّي و گوهرين> متعالي <حركِت و وجود>
مُـّ�, بـراي نـيز نـيامدن كنار اين در امّا, بودند; نيامده كنار هم با جسم>

ديگري/ اعتبار هر با قياس قابل غير بود اعتباري
عـلوم! Çbيِع

ß
امـ� اي <سAم ميشود: خم كمي و ميآيد پيش مُّ�

كردهيي؟> منّور كه است شده چه را, ما Tقِّر خانهي
^يماند/ èنور هرگز باشد, آن در صدرالمتَألِّهين كه خانهيي ـ

ام�! ,rخدم در ـ
نـه hدار Ï¿خـواهـ /oميخواه Tبّت ,oيخواه^ خدمت تو از ـ
نباشد, داران> به Ìº> طريقِت ا@گر تو طريقِت كه æميدا خوب تو اَمري///
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خطرند/ معرض در پيوسته كه جوياæ>ست نو <راِه طريقِت كم دست
///lميدا ام�/// بله ـ

Yهي به و است سپرده تو به خداوند كه وديعه آن حفظ براي پس ـ
امانت كه نيست تو نزِد چñي بكوش! سخت ميسپرد, حْق بر نوجوياِن
نشو, نَفْْس هواي

ß
oتسل است/ حرام كه مكُن معامله امانت, اين با نباشد/

تو زندگِي كه را زندگيات نده, èپروايي ايِش Ô̂ , ÔCَن را خود مكُن, Ï¿كÌº
!�Y مگ�! بازي به نيست,

مـن و ميگفت; من به را سخنان �Y ßع� æزما ñن iخو مادر ـ
¾Êميفرماييد/// و ميخواهيد Ê¾ كه Ë¾با Yانگونه عيناً Ë¾ميكو

نـخواهـد و است نـتوانسـته هـرگز كه ميدانست و ميانديشيد مُّ�
چشـم پيِش يكصورت به هم, بار دو حتّي را, صحنه چند اين توانست

بشنود/ باز واحدي گونهي به ميرداماد با را خود مكالماِت و بياورد
زمان, طوِل در خاطرات, ميكنند/ خطا خاطرات, كه ميدانست مُّ�
بـه ديگري ج�ي و رنگ و شور ميشوند, اص�ح ميدهند, شكل تغيير

خاطراتميخواهد/ صاحِب كه ميشوند آنگونه و ميگيرند, خود
نظر مّد را, خاطره هر از يگانهيي شكِل بخواهد ا@گر كه ميدانست مُّ�
نوشته پيوسته, آنگاه, و بنويسد, را خاطره آن و بنشيند كه بايد باشد, داشته
بـخواهـد ا@گـر كه ميدانست خوب هم را اين امّا كند; بَر از و بخواند را
شـده نـوشته خاطره مجلِس همان در بايد باشد, خاطرهيي عين نوشتهيي

واقعه/ پساز سال يا ماه يا ساعت چندين نه باشد
بود/ بيهوده نيز نوشتن پس,
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كه آنگونه را خاطرات چهرهي كه ميداد ترجيح ترتيب, اين به مُّ�,
تـراش اصـل المـاِس مـانند تدريجًا, را, مكالمات و بيارايد دارد دوست
خاطره مُّ�, درخشانتر/// و زيبا و كند درخشان و زيبا بيندازد, برق بدهد,

ميكرد/// مُبّدل رويا به را

ميآيد/ مهربان هميشه خوِب ميرفندرسكِي آنگاه,
ميداæ؟ را اين /hكرد بزرگ چ¿Ëهايمان روي را تو ما !Aُّم ـ

عزيزم! استاد بله ـ
عليهخويش را كهنگي دنيا يك برÏºكه اينجا به تو آنكه خاطر به ما ـ

ميداæ؟ را اين /oكردهي Iّمل بسيار
ß
ر� ,æبشورا

عزيزم! استاد بله ـ
ÇTصوِل هس�, ما تAشهاي Tصوِل تو كه hنكرد اّدعا هرگز ما ـ
پـيوسته مـا نه/// ما/// كشيدنهاي درد ÇTصوِل و ما, شبانهي درسهاي
اينجا به و كودكي, از كشيدهيي, دوش بر را خويش ßíخويش تو, @گفتهيoكه
افتخار تو, نه ,oداشتهي را تو استادِي افتخاِر كه hبود ما اين رساندهيي/

را/ ما شا@گردِي
مُكن! ¾Ìمندهام اين از بيش استاد! lميدا ـ

پاسخهايي پرسشها, به /hمگ�نشوÌ¾ ما كه كُن كاري حال, پس, ـ
از [Çّرد كـه تسلطي از ا¾Ìاق! شوِر با نه بده, نقل و عقل

ß
Ì
Ò
º از يك«Ìه

بگو سخن ايشان با زبان Yان با wرهنگ�! داده تو به Öپايچوب� استدJلياِن
خانه به زنده و شوي خAص و ِبَرهي تا ميگويند, سخن تو با ايشان @كه
Ö�w كه تو, استاد نه كه من به ك�/// رها ¾Îر و خانه اين آنگاه و بازگردي,
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منزلگاه به ازراه ابدي تبعيد مرديدر

بده! قول rهس ـ م�فندرسكي Ëºابوالقا ـ تو رفيق
¾Ìف/// قوِل قول/// ـ

!Aُم نيس� هيچ ¾Ìف, ُجز تو است/ ¾Ìف قوِل [اْم تو, قوِل ـ
`

/hميرو اصفهان از و hميبند بار èشتاب بانو! ـ
ش�از؟ به ـ

نه/// ـ
قزوين؟ به ـ

نه/// ـ
ت�يز؟ به ـ

باشند داده اجازه èآنكه راندهاند اين¾Îر از را ما خ�/// خ�بانو/// ـ
كردهاند/// تبعيد Jمكان به را ما ///hبرو مع� جايي به

كـه بگـويي وضـوح به َو اختصار حّد در æميتوا آيا من! آقاي ـ
كردهاند؟ تبعيدت چرا و ميگويند چه دcنانت

ايـنطور ميخواهند Yهاش آuا !hبگو تا آرام بنش� بانو! بنش� ـ
اينكه به دلبستهام من آنكه حال َحّقم; ِانكاِر موضِع در من كه بدهند نشان
مصط� حّق بر ديِن و بگشايند را بسياري گرههاي انديشه, تباُدِل با بزرگان,
كه ميزنند جار جا Yه ايyا چرا گردانند/ قدر[ند مقابله, و مواجهه نظِر از را
ايشان, كه دارم چونپُرسشهايي بدعت؟ و است كفر پي در Tّمدصدر, Aُّم
است/ دين كردِن درمانده آغاِز اين, و نيستند, آuا به íگف پاسخ به قادر
شـود/ پ�وز و نباشد ّهز ÔV حْق بر سAحي به حق, بر كAمي كه ^يشود
هم غلبه اميد و بروي uاد بد اهرZِن با جنِگ به خا�, دسِت تو, كه ^يشود
فسـاد, مـاننِد كُفر, كه بفهمند ^يخواهند من, بانوي ايشان, /Ï¾با داشته

٢٣٨

در پس, است/// ñوسوسهانگ است, جّذاب است, ش�ين است, زورمند
ش�ي� باشد, جّذابيت باشد, قدرت بيش, هم كمي و Yانقدر بايد دين
و hميگو را ايyا من را/// خواص هم آَوَرد ِگرد را عوام هم تا اميد, و باشد,
آÇuا ,rمـيفرس آuا جانِب به را hپُرسشها من ميآيند/ Ë¿خ به آuا

ميكنند/// پرتاب من جانب به را سنگهايشان
سوآلها/ طرِح نه بروي جوابها كشف دنباِل به كه, بايد ,Ê¾ پس ـ
هم حق بر جواِب از البتّه آuا امّا من! بانوي ميگويي, كه چن�است ـ
وقـ� مـيآورم, ياد به دشوار/ سوآلهاي طرح از كه ميترسند Yانقدر
كه خواستند من از بردند, دربار به مرا كه Kست�روزي در نوجواæبودم,
<¾Ìف> و <دين> و <علم> و <انسانيت> و <عدالت> و <حقيقت> و <حق>
Yهي من ميپنداشتند كه چرا گفتند; آفرين آuا و كردم من و ,sك تعريف را
كه بار آخرين در حال, و آورد; خواهم در ايشان منافِع خدمِت در را ايyا
و هوسها تابِع را دين من, اينكه به بودند شده آ@گاه چون بُردند, دربار به مرا
كه را چñهايي آن Yهي كه خواستند من از كرد, Kواهم ايشان سوداهاي
اثبات را آuا تكتِك èاعتبارِي و sك انكار بودم رسانده تعريف زماæبه
امّا كرد!> بايد دار بر را <او گفتند: ,lبتوا Kواسrكه و ,rنتوانس چون و ,sك@
مُرشِد و èمُريد مراِد آن ـ شاه از كه ¾Ìيف, و ياراæداشrعزيز من آSا, در
رضا گويا, شاه, و كند, بسنده وخانوادهام من بَلَد ß� نَ به كردند تقاضا ـ èكFل
شاه آنچه به خدا امّا ///oآي در پاي از آوارگي در و hشو آواره اينكه به داد

ميگويد/// را اين من قلب است/// نداده رضا بود داده رضا
`

و بارها و نشد قانع جواب اين به هرگز امّا, بانو, كه آورد ياد به مُّ�
كـه مـيخواهـند كـه آقـا, گـفتهييد, چـه و كـردهييد <چه پرسيد: بارها

٢٣٩



منزلگاه به ازراه ابدي تبعيد مرديدر

داد/// جواب بارها و بارها صبورانه, ,Aُّم و كنند؟> @كويركُشمان
`

تـبعيد نشـاِط ما به نكردهاند; تبعيد را ما كه ن� ياد از هرگز بانو! ـ
تبعيديست اين و ,hشو دور خود بتوانoاز ما كه است آن اصل Rشيدهاند/
چـه حق, راِه زناِن و مردان است/// قُربت خواهاِن كه آنكس براي اَبَدي
تقّرب قصِد به خويشíاند از تبعيد در پيوسته نكنند, چه كنند سAط�اراده

َجAله/// َجّل ـ حق بارگاِه به
`

تشنگي و طاقتسوز گرماي از تو كه هست يادت به روز آن بانو! ـ
و آب و نان به را شعر كه گف� طعنه به تو, و خواندم, شعري من و ناليدي

هست؟ يادت كرد؟ تبديل ^يتوان Ìºپناه
البتّه/// آقا/// البتّه ـ

oمستق هم شكل آن كه ندارد, شكل يك تبديل, :hبگو تا بشنو حال ـ
ديگِر شكلهاي است/ èواسطه شكِل تبديل, اَشكاِل از يكي تyا باشد/
از عميقتر شود/ مقدور سادگي به آuا درك كه نيست ساده آنقدر تبديل,
دشوارترين در من, كُ�/// درس�درك به را تبدي	 هر تا شو, هس� اينكه
به موhJع	را از كAمي واماندگي, و خستگي اوِج در و زندگي, ¡ظههاي
روحم/// از نااميدي ,pقل از ترديد ميَرَود, hزانوها از لرزش ميآورم, ياد
عصا كردهام, تكيه@گاه كردهام, آب كاسهي را ع	 كAم بارها, و بارها من,

Ìºپناه/// و كردهام مُسكّن داروي كردهام, ن�و @كردهام,
`

ماند/ بيدار صبح نماز تا باز مُّ�,
اذان بـه داوودي بلوريِن صداي آن با و گرفت وضو كه سحرگاهان

٢٤٠

بـه مُـّ� و آمـدند, گـرد هـمهسو از شـتابان كََهك, اهالِي و ايستاد, @گفتن
از شدند سرشار بار, نخستين براي كهك روستاي مرُدِم ايستاد, پيشنمازي
و كـردند مـصافحه و آمـدند, نشـاط بـه و سـحر, نـماِز از غريب حّسي

خدا@را@ُشكر///
بـه و كـرد مُشـّخص را او ياراِن و مُّ� زميِن روز, همان در @كدخدا,
مُّ� امّا نميگرفت كدخدا داد/ ناب سيِم و زر بابتزمين, مُّ�, سُپرد/ ايشان
در هـم كـفايت حّد به ^يآيد/ كار به را ما ديگر ,oس و زر <اين @گفت:
بنده بعد/ تا بزنيد َكَهك آبادسازِي كاِر به را ايyا Ê¾ هست/ ما @كيسههاي
جـهِت را كوچك مدرسهيي َو رOتهام را مناسب مسجدي ßíساخ طرِح
و موعظه براي تاJري سپس, ديگر/ سوي از طAُّب و سو يك از اطفال
íنوش به پيوسته كاتب, چند آن, در كه كتاRانهيي و خواهoساخت, روضه

باشند/> مشغول íانباش و
`

در سكـونتش سـاِل دومـين در ,١å٢١ سـال آستانهي در مُّ�صدرا,
را ـ اَربـعه اَسـفاِر ـ خـود حـيات دوران اثـر بـزرگترين تأليـف @كََهك,

آغاز@كرد///
آèُخنك كوزهي كم�ين, بندهي اين كه فرمود اراده شايد خداوند, ـ
كوزه آن ,hDبپ را برهنه كويِر اين بردارم, خداوندياش فيّاِض چشمهي از
///lبنوشا چند ُجرعهيي را ايشان و lبرسا دشت خشْك اين تشنگاِن به را
آوارهي اينگونه كه كردهيي چه تو مگر !Aُّم> ميگف�: روزگاري بانو!
اثـِر ايـن ـ <اَسـفار> كه اينك هست؟ يادت كردهاند؟>/ بيابانت و دشت
پرسيد همميتوان باز آيا است, رسيده ا[ام به خا@كسار

ß
@كوْهآساياينحق�

به مرا ستمكاران,
ß
rس Yه آن و درباري, مAُّياِن نفرِت شاه, كينهي چرا @كه
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ابدي تبعيد مرديدر

كرد؟ پرتاب پَرت, ßزم�Ìº اين
ميديدي! را <اَسفار> و بودي زنده كه كاش پدر! آه

آن, بـا هـمزمان و <اسفار> پي از ـ صدرالمتَألِّهين ـ صدر محّمِد مُّ�
چنان و رسانيد; اتمام به و كرد آغاز را آثاري پياپي و خروشيد و جوشيد
بيشاز بار صدها ميريخت, بيرون اشراق و عقل جاِم از آنچه كه بود لبريز
ميگيرد: جاي جام, آن دروِن در كه كند باور ميتوانست انسان كه بود آن

عشق/// غلياِن و بود عقل فََوراِن

٢٤٢

َغرق مُقّدماِت

كـه آنگونه ـ آمد فراهم آرام بسيار صدر, محّمد مُّ� تكفيِر امكاناِت
هـنگاِم به غذا, در قطره قطره بخورانند: چنان زهر, را, بيگناهان از برخي
است/ دادن جان وقِت كه ندانند نيز دادن جان وقِت به بيگناهان, كه شام;
اجـير را اصفهان محّ�ِت ولگرداِن از گروهي درباريان, از چند تني
بر را همگان خشِم و كنند پرا@كنده مُّ� دربارهي گونا@گون شايعاِت تا @كردند

برانگيزند/ او
به خلق مياِن در و اشاره, و كنايه به مِنبرها بر نيز دربار مُّ�ياِن از برخي
مُّ�, كه بود اين تمامًا سخنها محوِر ميگفتند/ چيزهايي پچپچه و زمزمه
و فُقها با مخالفت, پرچِم و بيشمار, دارد اّدعاها و است آورده تازه ديِن

است/// كُفر فلسفه, كه ـ ميبافد فلسفه و است, برداشته را دين بزرگاِن
شـيِب كـمترين بـا بستري بر پاييز, اواخِر در زايندهرود, كه آنسان
آِب كه ميآورد پديد باور اين را عابران و ميرانَد مرداْب سوي به ممكن,
و پشهها انبوِه حركِت ُجز و مُردابيست, خود, رود, َو است, را@كِد رود,
فيالواقع, امّا نيست; محسوس حركتي و هيچصدا گُنگشان, ِوزوِز صداي
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بـرم� هشـياران, براي را, رود تاZبيشدِن به تمايِل نامحسوس, ُجنبشي
محسوِس ُمفسدان, ذهِن مُردابيشدِن سوي به حركتي همانسان, ميكند;

بود/ نامحسوس
در غـرِق كـه بداند بيآنكه ـ ميشد رانده دريا اعماِق سوي به مُّ�

اوست/ انتظاِر در اعماق,
بـه آنـها, از بـرخـي كه آورد دنبال به را حوادثي ُخرده اوضاع, اين
ذهِن بسا چه و است, مانده كتابهايي در حكايتها, و روايتها @گونهي
و ساخته را ماجراها اين بعِض نيز قلم اهِل مرداِن آفريِن حكايت و خّ�ق

نمانَد/// حال و لطف از خالي ما ميهن علِم تاريِخ تا باشد پرداخته

مُّ� باِب در َرواياتي و حكايات

١

oشنيدهي> ميگفتند: صدر/ Tّمد Aُّم ديدار به آمدند توس از طلبه سه
دارد!> æشيطا كراماِت @كه

و نعلي�پاره و خورده وصله بسيار و ژنده عبايي با يافتند را Aُّم پس,
مAُّست/ نوكراِن از كه بُردند گFن و نياوردند جاي به و ا, Ô̂دنداْن

</oميجوي را صدر Tّمِد Aُّم> @گفتند:
<ُجستهييد/> داد: جواب

/oميخواه را خودش @گفتند:
بگوييد!> را اَمرتان /rهس خودش <من داد: جواب

كه بود اين از ِبه روزگارت ميگويند, كه بودي Yان تو <ا@گر @گفتند:

٢٤٤

بـه بَدا را؟ نعل� پارگِي هم كند Iمل را تكف� چFِق هم آدمñاد, هست/
شـيطان بـه ديـن كه آنكس آِخرت/ نه داري دنيا نه كه شيخ, اي حالت
مس�ميكوشد/ و عيش در و َزربفتميپوشد كمجامهي دسِت ميفروشد,
اÇGي دوزِخ در ژندهپوش, و شدهيي ش�سوز چن� جهان, اين در كه تو

بود> خواهي چگونه
دوزخم چن� جهان, اين در كه Kوريد, مرا <غِم گفت: و خنديد شيخ
با{ جهاِن در تا كردند hAمبت èخرد نااهAِن با گوي و گفت به و Rشيدند

دهند///> hجا برين wشِت اعAي اوِج در

٢

بـندگاِن حـّق در تـعا�, و تبارك خداونِد <آيا پرسيدند: را جاه	
است؟> كرده ظُلْم هيچ خويش,

ش�ازي, صدراي Tّمِد آوردِن پديد و ابليس آفريدِن Jِّا> داد: پاسخ
باشد/> كرده ظُلم هيچ كه ^يبََرم @گFن

٣

اصـفهان مسكـوباِن بـازاِر از ـ صـدرالمـتَألِّهين ـ ÇÇTّمْد Aُّم روزي
چه به <ايشان پرسيد: را مردي جان�َدوانند/ bاع�به كه ديد ميگذشت/

ميدوند؟> سبب
ß
Ìº بر دربار, زاهداِن از اعتبار, صاحْب و نامدار <زاهدي گفت: مرد
هم صو|ست هم ملعون, ش�ازِي قوامِي صدِر Tّمِد اين كه است ِمن�گفته
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Vل«Ïگفته در , Øح� وي, را/ Yگان هم ميداند خدا همخويشíرا ¿Ìك/ مُ
تسبيْح@گويذاِت و خداوندند وجوِد نñاجزاء شيشه و آهن و سنگ كه است
يـافتند را او هـرجـا است/ مسلFنان bلگي ُعهدهي بر او قتل پس حق/
اُخـروي اَجـِر از تـا اندازند خا@ك بر و كنند جدا تنش از Ì

Ò
º ِبAدرنگ

wرهمند@شوند/>
ميدوند؟> سو آن به اينسان كه يافتهاند را او <حاْل پرسيد: Aُّم

Í½تÇU كـه يافتهانـد را Ï»ك گويا امّا نه; كه را <خودش گفت: مرد
اُخروي/> Îºمي Í½تU كُشتنش و دارد صدر Tّمد با شباه�

با معامله اين در چرا تو پس ميگويي, كه چن�است <ا@گر پرسيد: Aُّم
ب�ي؟> منفع� تا ^يجويي مشاركت حق,

كه نباشد انصاف بُردهام/ و ُجستهام كفايت قدر به <من داد: جواب مرد
هيچ/> يكي و بََرد بسيار يكي

٤

به پياده, پاي يزد, دارالعبادهي از طلبه سه روزي, كه است روايت در
يـافتند, را Aُّم و رسيدند اصفهان به چون شتافتند/ صدر Tّمِد Aُّم ديداِر
قرآن و حق از بعد عشقمان و ,hñچèطلبهي سه <ما ناJنگفتند: و خسته
دارايـِي و است, كتاب به Yه طهارت, و عصمت اهل خانداِن و پيام� و
بسيار كراماِت هم تو كه oشنيدهي /oده كتاب به كه ^يكند ِكرا ناچñمان
كرام� آمدهيي/ دچار مرگ Tكوميِت به عادل سلطاِن سوي از هم و داري
را/> تو ما

ß
ُدعايخ� َو رسد را ما انباشتهيي, كه كتاب Yه آن Ï¿Rاز تا @كُن

از كردند ُدُرست كه است فقط�Yكرامت كرامات, bيع <از گفت: Aُّم

٢٤٦

ñن و Rشيد ايشان به نادر كُتُِب صندو{از و بُرد خانه به را ايشان و من> wِر
كَس� و گردند باز يزد به و كنند راه توشهي تا بداد Ìºخ زر سكّهي چندين

شوند/// آسوده و بسازند

٥

هـيچ شـ�ازي, صـدرالّديـن شيخ اين باِب در <تو گفتند: را جاه	
شنيدهيي؟>

مكتبخانه, در كه ميگويد سالهام َده
ß
Ì»پ اينكه جز <Jَو\, داد: جواب

از خستگي و Rندند آنكه جهِت به ـ كنند ياد او سخناِن از مزاح, به @گهگاه,
از كـAمي نـه و ديـدهام نـه را او حـال, به تا خود, من, امّا بتكانند; تَن

او@شنيدهام///

٦

صـاحِب شد/ aام به شوخ ßíبرگرف جهِت صدر, Tّمِد Aُّم َسَحري,
اِم Øa امّا داشت; ارادçخاص Tب�و او به نسبت و ميشناخت را Aُّم ام, Øa
آن بـه را خـانه اهِل Çbلگِي كه چرا ميداشت دوست بسيار ñن خويش
Aُّم آنكه Tض به پس, آنميخوردي/ ِقبَِل از نان امي, Øa مرِد َو حاجتبود
جاي به ادب

ß
Ëºر و دويد پيش شتابان جامهدار, uاد, گرمابه درون به پا

در ميكsكه درخواست تو از صدرا! <اي گفت: Sوا به Aُّم گوِش در و آورد
دست كه èآن بَل نشوي; نñاندر خزينه به نزæو قََدم من گرمابهي [امِي
جا Yان و ِد�بروي كُنِج آن به كند Xس را گرمابه اين ديوار و در تو مُبارِك

٢٤٧
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ßíگرف بر و گرمابه ÌºاÌº دادِن ُغسل زيرا گردي; باز و بشويي íخويش
كه دانست نñخواهند Yگان و است دشوار بسيار من, براي آن, از Sاست
سه آن گردانيدِن طاهر شسíو امّا است; uاده حق� گرمابهي به پا ناپا@كي
خـداي هـم مـن اينگونه, به نيست/ مشكل چندان كه æميدا البتّه @كُنج,
ـ را تو خداي هم و را, تو بَدخواهاِن خداي هم كردهام, خشنود را خويش
شايد ديدهيي؟ چه را يكتا خداي امّا, باشد; كافران و صوفيان خداي @گرچه
از و رساند مددي مرا كه نñبرآيد صوفيان خداونِد از سخ�, روزگاِر در @كه

بِرهاند///> تنگنا

٧

ميگذشت/ مسجدي برابر از صدر Tّمد Aُّم ظُهر, ^اِز هنگاِم به روزي
دعوتميكند/ نفرين و دعا به را bاعت ^از, پايان در bاعت, اماِم كه شنيد

سپرد/ گوش و ايستاد Aُّم
و كاِفران و ظاXان bلگِي مرُدم! اي <حال برآورد: فرياد bاعت اماِم
قوامِي صدِر Tّمِد اين باJخص كنيد; نفرين دل تِه از را ¿Ìكان مُ و مُلحدان

است/> شكسته سلطان ^كداِن و خورده سلطان ناِن كه را ش�ازي
خداوند <لعنِت ناليد: دل اعFِق از و برافراشت دستها صدرالمتَألِّهين,

Tّمد bلگِي و كاِفر, م¿Ìِك مُلحِد ßnظا ش�ازِي قوامي صدِر Tّمِد اين بر
ميفرمايد/> شيخ كه اينگونه ش�ازيهاي قوامي صدر

Tّمد چون مردي براي كه حال شيخ! <اي كه: برآورد بلند بانگي پس,
چون æمردا Yهي كه Rواه bاعت اين از ميطل�, نفرين و لعنت صدر,
,èفارا Îروردي,

Ô
º ¾Îابالدين كافر, سيناي بوع	 له Ôb از ـ صدر Tّمد

٢٤٨

oابراه حAج, منصور خواص, oابراه عجمي, حبيِب ,æقََر اُويِس رازي,
èثوا تا كنند لعن را ـ صفّاري ليث يعقوب Øح� و سقطي ِي

Ø
Ìº رابعه, ادهم,

برند/> بيش� بهمراتب
Jِّا كنيد لعن ميگويد, من طلبهي اين كه كساæرا <Yگي فرمود: شيخ

نامش///> كه را آخرين اين
صفّاري/// ليث يعقوب ـ

خدمِت در پيش, شِب چند او كه زيرا نامشيعقوبصفّاريست; بله, ـ
تا است زيارت راهِي اينك و كرد توبه سخت خويش گناهان از و بود, ما

بازگردد/// خويش كاِر Ìº به و كند سُبك استخوان Vدد, توبهي ضمِن

٨

مردي ميگذشت/ اصفهان چهارباغ ميدان از صدر, Tّمد Aُّم روزي,
داد/ جواب [ام ادِب با Aُّم گفت/ سAم را او موقّر, و مت�

بشنوي/> ا@گر شد Kواهي زيانكار كه نصيح�دارم !Aُّم <اي گفت: مرد
</Ë¾گو [ام كه گوي <بر گفت: Aُّم

و فـقيه صـدراي Aّمُـ بـه دور شـباه� تـو, <چـهرهي گـفت: مرد
دانشمند@دارد/

بگذار, ِسبل�تابيده ب�اش, ريش اين امروز, هم ميشنوي, من از ا@گر
چـون بـياويز, خـويش بر چوب� cش�ي بنه, Ìº بر قزلباشانه @كAهي
و بـرقص, مُطربان چون بكش, عربده لوطيان چون برو, راه چارپاداران
زودتر, چه هر و بهدربري معركه اين از nسا جاِن تا كُن دلقكي دلقكان چون
ß
البا{ و كُ� پيشه كاري و ِكشت و َروي كُنجي به و كُ� پايتخت ترِك ,æبتوا

٢٤٩
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</æبگذرا Ï¾خو به عمر
ب«Ïسپاسگزارم; فرمودي نصيح�كه از خ�خواه! مرِد <اي گفت: Aُّم
نه گذشته/ ما

ß
Ìº از آب و است خوانده ما فاIهي كه سالهاست كه بدان امّا

,íرفـ راه وادارانـه چـار آن نـه و لوطيانه, اطواِر نه قزلباشانه, چهرهي
هرچه كه كُن ُدعا خواهي, ما

ß
خ� ا@گر Rشيد/// Kواهد هيچكدامخÏ¼Aمان

كه شباهت اين از تا بياويزند دارمان به و بيابند را ما درباري, مAُّياِن زودتر,
نـيكخواهـِي از ñنـ و ,oيـاب Ï¼Aخـ هست صـدرالمـتَألِّهين و ما ميان

دمادمِ@نيكخواهان///>

٩

زيرا نشسته; خانه كُنِج به و بود كرده رها را مدرسه كه بود چندي ,Aُّم
درباري, زاهداِن فرزنداِن و عاقبتانديش طAُِّب از چند ت� مدرسه, در
گاه, , Øح� و ميدادند دشنام را او و بودند بسته Aُّم گُهرباِر سخناِن بر @گوش
كه كث� آن به نسبت بود قليل چه گر گروه, اين و ميانداختند: او بر سنگ
قاعدهي ُحكِم به او, شكوِه با و عميق زيبا, كAِم تشنهي و بود Aُّم عاشِق
بود سپرده را نñمُريدانخويش Aُّم كث�/ بر بود مسلط �Yقليل, روزگار,
ب�وِن اوباِش كه زيرا نكنند; برپا مرافعه و نشوند درگ� حال, هيچ در @كه

ميكردند/ يك«Ìه را كار و ميآمدند بدكاران يارِي به مدرسه
كوبيد/ را Aُّم خانهي دِر درمانده, Ï¿دروي روزي,

بگشود/ در ,Aُّم Ì»Y
مAُّصدراي خويشاِن از آنكه ُشكرانهي به ِبِده <چñي گفت: درويش

^يگردند/> دنبالت به دربهدر, دربار, اوباِش و اراذل و نيس� ملعون

٢٥٠

Aُّم كلبهي دِر كه hبگو <ا@گر گفت: و خنديد رسيد, بانو قفاي از Aُّم
كرد؟> خواهي چه كوبيدهيي, را صدر Tّمد

ايـنكه ُشكـرانـهي بـه ِبِده چñي كه hگو باز اينكه Jّا <هيچ @گفت:
بـا را تـنگدستان مـا كـه زيرا ام�ي; نه كوبيده را خانهات دِر Ï¿دروي
حرام فعِل مرتكِب oميخواست ا@گر كه نيست, كاري ÇØامان Ò̂ و جاسوسان
در كه شو پyان /hيكرد^ Iّمل را تكّدي خفِّت ديگر ,oكن ّسس Ò ÒQ و hشو

نيست/> درويشان جوا^ردِي چينان, Òَخ�

٢٥١
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نكتهييست امّا كامل; مُرشِد پيشگاِه در است جسارت > زاهديگفت:
كب�! شاِه دين: بزرِگ حامِي زياِن به و است دين زياِن به ماندنش نا@گفته @كه
يكي چنانكه ميكند; نگاه را ناTرمان پا@ْكچ¿Ëنيست/ Tّمدصدر, Aُّم اين
ديد معرِض در چñي ديده دو ُجز درحجاباستو [ام حق�كه دخ�اِن از
مدِح در لهيي Ôb طAفروشان, بازاِر در ,Aُّم اين كه داد خواهد گواهي ندارد,

است/> گفته او چ¿Êِن
را زيبايي و زيباست خداوند كردهام/ چن� ا@گر نبودهام خويش به ـ

دارد/ دوست
حـق

ß
èخو جهان, خوباِن ُرِخ در ما هست/ èنظري پا@ك, نظِر در

/oنسـپردهي نـاپا@ك به دل و oنيالودهي ناپا@ك به دست هرگز ما /oميبين
است: گفته آن ستايِش در كهحافظ, ندارد كم ما ش�اِز از ¾Êچñي اصفهاِن

جهت/// شش ز خوباْن و كرcه پُر ¾Îريست
است/ كنايت زباِن حافظ, زباِن ـ
است/ اشارت نگاِه هم ما نگاِه ـ

٢٥٣
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است/ بوده بَر از يك«Ìه را hكر قرآن ميدانند, Yه چنانكه حافظ, ـ
يك بر بنده بََرم/ از صدر, Tّمد Aُّم حق�, بندهي كه آنگونه نه البتّه ـ
حgت ا@گر حافظ/ ديواِن اندازهي[اِم به تفس�نوشتهام قرآن مبارِك آيهي
نيست, صدر Tّمد Aُّم گناِه اين ^يخواهند, غزل قدِر به دل, اهِل را, كAم و

جان! پدر ـ است دل اهِل @گناِه
`

مـيكنيد Êºع صـوفيانه كـه است رايـج <شـايِع گفت: ديگر زاهدي
مT@@Aُّّمد!

نyادهام; پا هم َوجد اهِل Vلِسصوفياِن به و هيچنكردهام, بهحال, تا ـ
در كه كنند گواهي مش�كاً, دو هر حق�, اين ا¾Ìاِق و زماæادرا@ك ا@گر امّا
از èپرواي ـ كرد خواهم البتّه نفْس, تزكيهي و هست فساد Hليهي Êºع,
جاسوسان و امان Ø Ò̂ روي پيِش و بازار

ß
Ìº بر را Êºع كه البتّه, هم اين امّا غ�;

برگزيده ايشان راِه با¾Ëو كرده تن بر مAَمتيان ِكسوِت آنكه مگر كرد Kواهم
سنگسارم يق�, علِم جاهAِن و دين عواِم كه Ë¾با شده آن طالِب و Ë¾با
ر� و Ë¾با غافAن دسِت از خورده زخم ,Ë

Ò
ºِر حق درگاِه به چون تا @كنند

ميفرمايد: كه نñداشت موJنا را سودا اين و جانان; جان خاطِر به @كشيده
يار زلِف دست يك و باده جاِم دست يك
آرزوست/// ِمـيدانـم ميانهي چنين رقصي

`

را آن دربـاري, غـير تـاريخنويساِن از شماري انگشت كه حادثهيي
سكـوت و سـادگي بـه چنان ناميدهاند, شيرازي> مُ�ّصدراي <محا@كماِت
تـاريخنويسان جـملگِي به را فرصت اين كه برقآسا, چنان و شد برگزار
را واقـعهيي چنين Zًاصو كه داد ايشان سپردگاِن سر و س�طين به وابسته

٢٥٤

از خسته <مُّ�صدرا, نوشتهاند: بسياري چنانكه بگيرند, ناديده يا كنند انكار
ُعمر الباقِي و برود كُنجي به گرفت تصميم بهشخصه خود زمانهيخويش,
چرا بود, چنين ا@گر كه ننوشتهاند هيچ امّا بگذراند> عبادت و خدمت در را
بَـدَمِنشِي از و بـدانـديشان, رذالِت از حد اين تا خود آثار در محّمد مُّ�
ايـنكه از خـويش, نـامههاي در و است ناليده ريايي زاهداِن و درباريان
شكـايت بـاشد, خـود خـوِب يـاراِن و اسـتادان مـحضِر در نـميتوانـد

@كرده@است؟
`

بود/ نشسته Zبا آن باز, شاه,
چـنان البـتّه هـم مُّ� و نداد, جوابي صدر, محّمد مُّ� س�ِم به شاه,

پاسخ/ شايستهي و باشد س�م كه نكرد س�مي
دور مجلسرا سراسر چشم, زير از و نشست خلوتي گوشهي در مُّ�
و يـاران ديگـر از امّـا بـودند; ساخته سنگري هم, كنار در استاد, سه زد/
بخواهي, تا نام, صاحب دشمناِن از و نبود, آنجا هيچكس مُّ�, طرفداراِن
كـور كـردن, شـّقه گـردنزدن, ُمجرمان: احكاِم اجراي مسئوZِن و بودند;
ايستاده نزديكدر نيز, گناهكاران بلعيدِن حتّي و آويختن سوزاندن, @كردن,

معمول/ طبق ـ بودند
شـاه اعـظم, مُرشد نامِي ناِم به را مجلس گذشت/ سكوت در مدتي
و خواند, آيه چند خوشصدا, قارِي كردند/ آغاز و گشودند عبّاسبزرگ,

گفتند/ تكبير جملگي
آرامـي به مجلس, گواراي و ُخنك آب كاسهي در سكوت زهِر باز,

شد/ حل
م�طفت نهايت با بار, در كهنه@كاِر و پير مُّ�ي اسفندياري, مُّ� آنگاه,
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پاسخي كردهاند/ م Øx مُ َزندقه و كُفر به را Ê¾ ش�ازي! <مAُّصدراي @گفت:
بدهيد!> ارائه مطلوب و 
منط

سـِر بر آنگاه, و بگفت, خويش اَشهِد رسا, و گرم صداي آن با مُّ�,
نهاد/ خود ويژهي تأ@كيدي است> خداوند ولّي <علي

كه ـ hكر قرآِن
ß
æÊºآ كتاِب به و دارم, اZان يگانه خداي به /lFمسل ـ

اماِم دوبارهي ظهوِر به /lمعصوما و اطهار ا_هي پ�واِن از ُخداست/ @كAِم
جهاِن به و قيامت, روِز به و زور, و ظُلم ريشه@كنشدِن به و ـ معتقدم آخرين,
آنچه هر و است, فرموده خاkالنبيّ�ـ ـ اسAم

ß
پيام� هرچñكه به و آخرت,

دارم باور را دين فروع و اصول است/ فرموده عليهالّسAم ع	 hJمو @كه
و@پذيرفتهام/

كنيد! اثبات ـ
�Yحدميپذيرند در بپذيرند, Rواهند ا@گر !Aُّم كردæنيست اثبات ـ
هم را اين از بيش بار هزار Kواهند, ا@گر ميپذيرند; هم اين از كم بسيار و
مُـ¿Ìكان, و كـافران هم/ Ïºناسپا و ظلم ندارد; ديوار انكار, ^يپذيرند/
شيفتهي <ديوانهي را مَُوّحدين ما بلكه ¿Ìك^ينامند, مُ و كافر را íخويش
ñن او پ�وان از بزرگي گروه و ما

ß
Ìºپيام� بر را Aَب اين ميخوانند/ َوهم>

راه/ Yان شيعهي و hپ�و ñن ما آوردهاند;
Kواستهاند! موعظه براي را Ê¾ اينجا, داريد! نگه جواب حّد ـ

به احتياِج ^يبيsتا غريبه هيچ اينجا در !Aُّم داريد نگاْه پُرسش حّد ـ
باشد/ ريا

Ìك ß¾ و گناهكاري اثباِت به نيازي هيچ زدlداريد, گردن به تعّهِد ا@گر
به ـ شد oخواه آسوده ñن ما كه شويد, آسوده و بزنيد نيست/ بنده ا¡اِد و

سوگند/ كعبه خداي

٢٥٦

دوست را, زيـر به سر افتادهي مُّ�ي چهرهي اين ُجنبيد/ قدري شاه
ببيند/ داشت

ميكند rس ستمگر, ^يخواهد/ دليل ,rس> گرفت: پي بيمحابا, مُّ�,
ميگريزد, دوزخ اهِل از منطق است/ نشسته حكومت به او در شيطان زيرا
اسـAْم جـهان در Yگـان, مرا, گريزانند/ منطق از دوزخ اهل كه Yچنان
هيچ /Ëºميشنا آمدهاند گرد Vلْس اين در كه را نYñگان من ميشناسند,
و ميدهم پاسخ /ñن مُدلّل ـ كرد ^يتوان مُسلّْح ديگر, پاسِخ با را پاسخي

بپرسيد!> ميگذرم/
آغاز, همان در كه نديد مصلحت امّا لرزيد عامِلي شيخاZس�ْم قلِب
آن شب/// <آن گـفت: خويش دِل در و برخيزد, مُّ�صدرا از جانبداري به
َمرد! بودي, نكرده آشكار پyان, راِز و بودي, نكرده پيله آنگونه ا@گر شب///
محّمد مُّ� كه شنيد و آسوده> و راحت بودي, مAُّيي خويش ¾Îِر در ا@كنون
ايـن لرزيـد/ شيخ نساختهاند>/ و بودند نساخته كار اين به <مرا ميگويد:

آمد/ بيرون خويش از شيخ بود/ محّمدصدر مُّ� صداي صدا,
بود/ خاموش مجلس,

آفريدهاند؟> كار چه به را تو <پس گفت: اسفندياري مُّ�
با ـ حق راِه پيمودِن آخر نَفَِس تا و حق, خاطر به كشيدن َدرد به ـ

درد@و@اندوه/
ميشود؟ عايد را مردمان سوْد چه تو, اندوِه و درد از ـ

نيافريدهاند/ ñن اندوه و درد اعتباِر ßíدانس به را ما بس/ و داند خدا ـ
است/> [ام كار را ما <مAصدراي خويشگفت: دِل در ميرفندرسكي,
را شهامت و جسارت از حد اين و مقتدر, و بود مسلّط امّا, ميرداماد,
كه بفهماند او به تا اسفندياري مُّ� چشِم در كرد خيره چشم و ميپسنديد,
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هست/ نيز شاه مقتدِر داماِد بَل نيست, شيرازي مُّ�صدراي فقط طرفش,
Tّمد!> Aُّم> گفت: و داد فرو خشم باز پير, روحانِي

بـه كـامل, <مُـرشِد بُـريد: را پـير سخِن بار, نخستين براي ميرداماد,
�Y در ايشان از ت�چند كه ـ فُقها و ُحgا, ,Fعل از بزرگي خواهشbع
صدرالمتَألِّهين لقِب ش�ازي قوامِي صدِر Tّمد Aُّم به ـ حاÍÈند ñن Vلس
است/ Kواسته پس تا@كنون دليل, هيچ به هيچكس, لقب, اين و Rشيدند;
است, ايشان خود خواسِت كه چنان يا و بناميد, صدرالمتَألِّهين را ايشان پس

مAُّصدرا!>
مـّدتهاست كـه مسبوقيد مAُّصدرا! م�داماد! حÍÉت اطاعت, ـ
يك يك به آمد, Jزم ا@گر كردهاند/ م Øx مُ بدعت, به را Ê¾ فُقها اعاظِم از bعي
كه ميپذيريد آيا كه بگوييد كُل, در حال, كرد, خواهم اشاره بدعت, موارِد

داشتهييد؟ دين مصلحِت خAِف نوآوريهايي مواردي, در
در نـه كردهام, شك اصول در نه بنده اسفندياري! حÍÉت خ�, ـ
مقوله; سه اين متوّجِه امريست <بدعت> و اGي; كAِم كFِل در نه و فروع,
استواري و آورده دوام و است آمده پديد آن دليِل به ,Jًاصو كAم, ِعلِم ,Jَّوا
فرموده از ÔV دين, م}Fِت گشودِن در را ُمتألّه انساِن خداوند, يقيناً, كه يافته
اÇNاِد و كردهاند; طريق طّي ازاْت ÔV حّد در bلگي ñن Fن مُتكلّ و است,

بدعت/ نه است كُفر نه وضوح,
به Yگيشان, آمدهاند, ما از پيش كه ,hكر قرآن عاليقدِر Ìاِن

Ø
مُف« آيا

به خداوند, كه ـ را آيات برخي در موجود تعقيداِت كوشيدهاند آنكه سبب
شوِق به را طAُّب و كنند باز ـ است فرموده اراده تعقيدات, آن ِبناي در يق�,

بودهاند؟ مُبِدع و مُلحِد و كافِر وادارند, تعّمق و فرا@گ�ي
صحِت و ÍÈورت درِك و امام دوازده از پ�وي به بنده عميق اعتقاِد

٢٥٨

بوده اسAم بُنيادي مسايِل و كAم علم در تفّحص بركِت از Yه َعلَوي, تشيِّع
و بدعت ُجرِم به ا@گر مرا بزرگان/ سخناِن و قرآن پيوستهي مطالعهي و است
بـا{ نـيازرده اسـAم جهان ÌºاÌº در كس چه بيازارند, دين به خيانت
�Y حضور به تyا دين, كاِر آيا و Vلس؟ اين در حاÍÈاِن Jِّا ماند خواهد
با{ ديار به شادمانه كه آمادهام بنده ميگردد, ا@گر ميگردد؟ مُتديّن�راست

/hبياسا دمي تا iبشتا
شا@گـرداِن از بارها, <من, برداشت: بانگ گوشهيي از شيخي نا@گهان
است, گفته دين

ß
æمبا باِب در ناَروا سخناِن مAُّصدرا اين كه شنيدهام خويش

و است, خوانده اGي عدِل bله از دين اصوِل از برخي انكاِر به را طAّب و
از تَن چند بنده البتّه آمد, Jزم ا@گر است/ داشته روا بسيار نñشّك فروع در
خـود زبـان از را مسـائل تـا خوانـد خواهم فرا Vلْس اين به را طAّب

ايشان@بشنويد/>
بـر Çtمتها چن� اينك كه شيخ <اين گفت: تلخ پوزخندي با مُّ�,
به ¾Îادِت آمادهي خويش, خيال به هم, را ت�چند و حق�ميبندد بندهي
از مسأله هزار كم دسِت ـ ساله دوازده ده اين در - تا@كنون است, كرده @كذب
اسـفندياري, Aّمُـ خـويش/ طAُِّب به ßíگف پاسخ براي است پُرسيده من
چه آويزند, دار به بدعت ُجرِم به مرا ا@گر كه بفرمايند سوآل فرموده مرaت
هـم آن ـ گشـود خـواهـد ايشـان مُشكـAِت از گـره مـن, از بعد @كس

شبانه@و@پyاæ؟>
زد/ لبخند عبّاس, شاه

اين به پاسخي را Ê¾ آيا مُرادالّدين! <شيخ گفت: و ديد اسفندياري مُّ�
هست؟> سخنان

ِعلِم هرگز <من گفت: لرزان و كشيد گردن برافروخته, مُرادالّدين, شيخ
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كوچه مردِم بيشاز فAسفه, و Fُعل كه Yگانميدانند امّا نكردم; انكار را Aُّم
خويش, عمر در كافر, عامِي هيچ ما هستند/ ا¡اد و كفر معرِض در بازار و
بـه شك, از بـدور مُـَوّحِد ß


 مُـتّ فــيلسوِف كــه ÇÇYانطور ,oنــديدهي
</oنُدرت@ديدهي

و ميبندند, بzوده من بر فلسفه tمِت كه ¾Êميدانيد اسفندياري! Aُّم ـ
از نـه كAمم علِم طAُِّب از من ميدانند/ يكي ناَروا به را فلسفه و حgت
فلسفه خواندن به صباحي چند ñن كودكي در اينكه از و فلسفه, عاشقاِن
رفـته باد بر را دوران آن و كردهام ندامت احساِس ÇYيشه بودم, مشغول
شـيخ كه است اينگونه اوضاع واقع, به ا@گر گذشته, اين از امّا پنداشتهام;

ß
ن� كه بايد هستند> ا¡اد و كفر معرِض در پيوسته Fُعل> و ُمرادالّدينميگويد
اعتقاِد امّا را; دانشمند نه دانست گناهكار را دانش و , ßnعا

ß
ن� نه كرد علم

كه آSا از عامي مردم و است جهل در آدمي Sاِت راِه كه نيست اين حق�بر
اهِل ُحgاي و Fُعل از عزيزتر خدا نزد ميگ�د, منشاء جهل از عبادتشان

شناخت/ و Iقيق و ترديدند
دارد, ñن عبادت و طاعت بر جهِل است, جاهل كه آنرو از جاهل,
باشد/ دانايي و آ@گاهي

ß
Ì
Ò
º از كه است عبادت راس� به çعباد آنكه حال

ß
Ìº به جايايشان به و ,oميكش عوام جوِر و ,oتgح و علم اهل كه پسما
آنگاه و ,oميكن حل و ,oميياب را مشكAت و مسائل و ,oميكوب خويش
باشد/// گناهي كارمان اين در كه ^يبرم گFن ,hميگذار Yگان اختياِر در

`

امّا ميشد; پرتاب مُّ� جانب به سو هر از سنگ, چون تهمتهايي,
باشد/// تسّلطي و مهارتي كه بايد سنگانداختن, در هم را سنگاندازان

`

٢٦٠

به قيامت, روز در مُردگان, كه ميگويد مAُّصدرا <اين گفت: زاهدي
پا@كترين و باخوبترين ـ ميشوند ظاهر خود

ß
æÊ»ج خوبترينصورِت

^يگويد؟> چن� آيا تَْنپوش/ و تن
مAُّصدرا! بدهيد پاسخ ـ

و حـق كـAم هدايت و عاقل,
ß

 مُتّ انساِن يك خداداِد عقِل بله/// ـ

در قيامت, روز در انسان, oكن باور كه ميكشاند سو اين به را ما حديث,
خñد/ پاي بر داشته حيات در حال�كه پا@كترين و زيباترين و نابترين

كافران؟ و ملحدان و گناهكاران Øح� ـ
در بزرگي, روِز چنان در بايد چرا :Ëºميپُر بنده حال ايشان/ Øح� ـ
در بايد چرا كنند؟ ظهور ناپا@كي به ناپا@ك انسانهاي متعال, ÍÉTخداونِد
Çuايِت به انديشگان, آلوده و آلودهدامنان حق, برگزيدگاِن و حق ÍÉÇT

و بـدكاران تـعفِّن بـوي بايد چرا بهپاخñند؟ وقاحت به خويش, آلودگِي
از كاِفر كاِفري, ا@گر بيازارد؟ را مؤمنان مشاِم خائنان, و باجگ�ان و دزدان
و Rشيده او به خداوند كه طاهرانهيي تفكِّر از [ّرد اوِج يع�در رفته, جهان
Ï»لV چنان در [ّرد, از چن�اوجي در بايد چرا نگرفته, wرهيي آن از او
عقل بله؟ بوده/ نيامده دنيا به كه كافر رفته, جهاْن از كافر آنكه حاÍÈشود؟
كودكيبرپا گونهي به بايد او كه ميگويد اْز ÔV استنباِط و نيكي به اZان سلoو
گناهان; bيع از بركنار و قل�پا@ك, پا@ك, جامهيي با كودكيمعصوم, ايستد,
حال, اين در است/ آفريده خالص را او خداوند كه آنگونه خالص @كودكي
و مطلق> <آ@گاِه اختياِر در شخص, اين زندگي دقايِق و اجزاء [امِي البتّه,
روز در كه معصومي� با بود Kواهد قادر هيچكس و هست, كُل> <داناي
و بفريبد را خداوند خود,

ß
قيام� معصوميِت با يع� ميدهد, نشان قيامت

ظاهر با بتواند كه هست Ï»ك آيا ِبَرهاند/ دوزْخ آتِش و ازات ÔV از را خود
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سوي به راهي و بفريبد خويش به نسبت را خداوند آلوده, باطِن و معصوم
باشد؟ اطAعي چن� مُّدعِي كه هست Ï»ك Ê¾ ميان در آيا بيابد؟ wشت

زاهد! بدهيد جواب ـ
بر Mث نيست, مسأله آن يا اين صّحِت

ß
Ìº بر Mث كامل! مُرشِد اي ـ

شاخه و است اسAم دين پ�واِن در دستگي چند و دودستگي اNاد
ß
Ìº

را دين در تفرقه خود, عقايد با مAُّصدرا, /íانداخ تفرقه و دين كردِن شاخه
ميشود/ باعث

مAُّصدرا! بدهيد جواب ـ
و باشد بدعت ُحكم در حق, بر سخِن بياِن ا@گر نيست/ جواب جاي ـ
ابـد, تـا نـادرست, راِه و سـخن ßíپذيرف تفرقه, خوِف از و تفرقه, اÇNاد
به من و است, نامقدور حق�, براي حgت, اين

ß
ËÉه ب¿Ìباشد, Tكوميت

و حّق از دفاع خاطر <به ميفرمايد: كه sميك قناعت hJمو سخن Yان
مصائبفروشو///>/// و خطرات اعFِق به و كُن شنا مرگ گرداب در حقيقت,

داد/ تكان تأييد نشانهي به سري مختصر شاه,
`

مُّ�, امّا پرتابشد; مُّ� سوي به سنگ, چون دست, هر از تهمتهايي
ابتدا در آنچه بيشاز چيزي چنتههايشان, در دشمنان, كه دانست آرام آراْم
كار به حملهها نخستين در كه آنچه جز س�حي و ندارند نهادند سفره بر
ايـن و مـيشود, خ�صه بدعت و الحاد و كُفر در مسأله همهي و بُردند,
سودينخواهد باره ديگر نبود, كارآمد و گرفتي كار به كه يكبار @كلماترا

تأثيري/ و داشت
دشـوار, مسـائِل و وجـود> <تـقّدم و جـوهري> <حـركِت بــاِب در
بهتر آنها ماندِن نا@گشوده كه بود دشوار چنان پاسخها امّا شد; پرسشهايي

٢٦٢

را/ نابخردان ـ كند رسوا و شود باز كه بود آن از
نرفت; پيش از كاري هم بودنش نور اهِل و مُّ� بودِن صوفي باِب در
بـه پاسخها محكمترين به بود مُجّهز دندان, بُِن تا راستي, به مُّ�, كه چرا

پُرسشها/// سستترين
كند/ مهمان پُرسشي به را مُّ� شخصًا بود مايل شاه وجود, اين با

گ�يان عقايد بر نظر ,æايرا ُحgاي از بسياري مانند تو, كه ميگويند ـ
است؟ درست اين آيا ايشان/ مقّدِس كتاِب بر و داري

از گس�ده بسيار بسيار سفرهيي
ß
Ìº بر آدمي, كامل! مُرشد حÍÉت ـ

اين گوشهي هر از كه است انسان حّق اين و است, نشسته æÊºآ م�ا~
[Çّرِد و حـق يگانگِي بر كه پيام�يست زرتشت, بردارد/ لقمهيي سفره,
انديشههاي حامِل كه اGي مُطّهِر وجوِد دوازده بر و است داده گواهي ابليس
آمد روزيخواهد كه غايب اماِم حÍÉِت ظهوِر نñبر و باشند, حق مبارِك
َدَر@ك بـه را كُـنش بَـد اهرZِن و كرد خواهد ِمهر و داد از پُر را جهان و

خواهد@فرستاد/
و ,oكردهي باور را موÏºكلoا\ حÍÉت فرمانحق, به كه Yچنان ما,
راِه مُبلِّغ را ايشان bلگِي و را پيام�ديگر هزاران و عي«Ïروحا\, حÍÉِت
پيام�ي از نبايد چرا ,oدانستهي اسAم راِه كنندگان Yوار و حقيقت و حّق
و oكن ياد نيكي به است اسAم دهندهي بشارت و برخاسته ما مياِن از @كه

ندانo؟ خويش اGِي حgِت از Ï¿R را زرتشتيان اGِي حgت
ماند/ سكوت در و كرد سكوت شاه,

خاموشماندند/ حاضران,
مُرشد <جناب پرداخت: گفتن سخن به ميرفندرسكي حضرِت اينگاه,
راه از اسAمي حgِت خزاِن در ـ صدرالمتَألِّهين ـ مAُّصدرا حÍÉت @كامل!
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م�داماد بنده: بزرگ استاداِن Yچون گُل, چند هنوز, گرچه ـ است رسيده
چند اين از امّا ماندهاند; شاخه چند بر عاِم	, wاءالّدين شيخ و اس�ابادي
خزان, اين در ا@گر است/ پيش در درازي راِه اسAمي, حgِت wاِر تا @گُل,
كه نيست حق ميكنند, غنچه فراوان,

ß
ر� و درد با مAُّصدرا, @كساYæچون

از ما كه تصّوري و تصوير با بودن نامتشابه گناِه به معدود, غنچههاي اين
و oيدان^ ايشان قدر ا@گر شوند/ افكنده خا@ك بر و شوند كنده ,hدار غنچه
و درد بر و oنكن جدايشان شاخه از Jاقل ,oيده^ èآ بوتههايشان پاي

///oنيفزاي ر�شان
م�فندرسكي! حÍÉت آفرين <آفرين! ديد: ناب را لحظه ميرداماد,
از [ام و خوب حد اين تا كه بدارد سAمت ما Yهي براي را Ê¾ خداونْد
مـؤمنان, و ÇTقّقان ُخـرده مـا Çbلگِي جـانِب از و برآمديد امر عهدهي

سخن@گفتيد///>
اين امّا باشيد; تباæكرده Aُّم برايSات شايد Ê¾> گفت: و شاهخنديد
Ê¾ اسفندياري! شيخ ميداند! خدا نباشد/ Ø
ناح چندان

ß
æتبا شايد تباæهم

نداريد؟> حر| ديگر,
اعظم! مُرشِد <حÍÉِت گفت: و صافكرد سينه نشست, زانو دو شيخ,
به ندارد/ ميرود, كه راهي كجِي با رابطهيي هيچ مرد, اين درسِت پاسخهاي
جـو و ايد Ô̂مـي گندم ميكند; عمل خAف و ميگويد صحيح او ما, @گFن
در ُجز انديشهيي امّا ميزند َدم اسAمي وحدت و ناب اسAم از ميفروشد,
دين و كردن bع خود دور به را گروهي و íگرف قرار مُرشد و مُراد موضِع
چهار يا سه ُجز به Vلس, اين در حاÍÈاِن ما بنابراين, ندارد/ آوردن تازه
و مناسب, استدJلهاي ارائهي در مAُّصدرا قدرِت تأييِد عل�غِم بزرگوار,
براي را Vازات شديدترين درخواسِت ,hدار ايشان به كه عAقهيي ع	رغم

٢٦٤

روز در و wش�ست ÓFمسل كه صدرالمتَألِّهين چون مردي /oميكن ايشان
از نبايد ايستاد, ÍÉTخداوندخواهد در دارد تن به كه �Yجامه با قيامت
به Ïºتر ميشتابد, معشوق ديدار به ÏÈفر موعدي از زودتر قدري اينكه

بدهد///> راه دل
بود/ سكوت گرانترين اين و كرد; ُرخ سكوت, صدمين

اضطراب/ در جملگي دشمنان, و دوستان
چار عشق, چشمهي از بود ساخته وضو كه َدم همان امّا, محّمد, مُّ�
سماع به ميِل گريزا, لحظهي يك هست/ كه آنچه بر يكسره بود زده تكبير
نگه خويش كه بودند خواسته او از يارانش خوبترين امّا جوشيد; او در
كـاسهي بـه شكـافته جگـِر از خـون بُـرد, فـرو جگـر بـر دنــدان دارد/

ديدگانش@چكيد/
شـاه دهـان بـه چشـم تـاZر, دِر پـيِش كـنندگان, مُـجازات @گــروِه

دوخته@بودند/
ميانديشيد/ كردن كور به كننده @كور

آويختن, به كننده دار بر
مُّ�/// باريك گردِن زدِن به زن @گردْن

/sبشك lيتوا^ را دربار فُقهاي از بزرگ bاعِت اين <دِل گفت: شاه
حgت بزرگاِن دل /hآ گرفتار مرJÏÈعAج به و كنند sنفري كه Ëºميتر
آورم درد به ^يتواlچندان هم نق	ع½ÍحاÍÈرا عق	و علوم و اسAمي
Ìºيخ�هAُّم اين ما, پس, ̂اند/// با{ ايشان از د�ويي براي راهي هيچ @كه

///oميكن بلد
ß
� نَ را

دلتميخواهد; كه جهنّمي هر به برو برايYيشه! برو! اصفهان از !Aُّم
و قزوين به و كرد, خواهي پا به Ï¿آت آSا كه مرو ش�از زادگاهت به امّا
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ناپديد كه ميدهم وقت تو به غروب گاِه به فردا تا نñمَرو/// توس و ت�يز
بزنند///> را گردنت كه ميدهم دستور البتّه ,Jَّوا شوي;

رخـصت امّـا ;sمـيك امـر اطـاعِت ُمرشد! حÍÉت سپاسگزارم ـ
بروم/ و hبگو كلمهيي چند كه ميخواهم

/oيده^ تغي� ñن را ُحكم و ^يآيد بَدمان ما بگو! ـ
امّا راست; نَه و نوشتهاند, زور و زر صاحباِن فرماِن به ا@ك�, را, توار± ـ

درzب ابوالفضل bله از حق, بر [اْم و Tèابا بزرگاæنوشتهاند نُدرت, به
دقـايق [Çامِي در را َعـّزوَجل خـداْي كه غزنوي, مسعود و Tمود Í½ع
قِرمطي به كه را وزير حسنك كردِن بَردار داستاِن او است/ داشته پيشروي
دادند, او قتل به ُحكم و كردند قضاوتش ناحْق به و كردند مش Øx مُ بودن
و زيبايي چنان به ع½Íي هيچ در هيچكس, ديگر كه است نوشته چنان
بـزرگ, خواجـهي چون كه است نوشته آSا در و نوشت, نتواند عظمت
بـود حسنك دcناِن

ß
Ì
Ò
º كه æزوز Îِل

Ò
ºبو ميُجست, دل در را حسنك

هيچ را حسنك بگفت/ ناَروا دشنامهاي را حسنك و آمد Ë¿خ به سخت
ع	 بن حس� از <بزرگتر بكنيد/ من با خواهيد هرچه گفت و نيامد درد
تyا نه من, ُمرشد! اي حال, بود/ بس را Vلسيان و را او �Yسخن, و <oن
و كـوچكترم ñنـ ذّره از كـه عـ	, حس�بن از كوچكتر بسيار بسيار
روِح و نسـپردم جهان اين شوكِت و عّزت به دل كه آSا از امّا خا@كتر;
rنگرف بر شاهان گس�دهي سفرهي از لقمه و rوانداش تكّدي به خويش
ـ ماند خواهد سدهها و سدهها ش�ازي, مAّصدراي چگونه ببي�كه تا باش
كاهي پَِر چون كردند, ظلم اين من با كه را گروه اين باْد و Ìºافراز, و Ìºبلند
از نشاæهم و نام هيچكس سا�چند از پس چندانكه ـ بُرد خواهد خود با
هر ـ ُجست Kواهد آمدهاند كينه به و حاÍÈند اينVلس در كه اينbاعت

٢٦٦

گذارد/// كار اين Ìº بر ُعمر كه چند
رفت/ بيرون تاZر از و آورد فرود سري برخاست, محّمدصدر مُّ�

`

رفت/ مدرسه به يكسره آمد, بيرون كه شاه قصر از مُّ�صدرا
در طُـّ�ب از بـزرگي گروه كه ميدانست مُّ� امّا بود شب نيمههاي
شد خواهد مُّ� نصيب تبر تيغهي يا دار حلقهي كه بدانند تا ماندهاند انتظار
- باشد اينها از بِه اوضاع, كه نميكردند گمان و زندان; كُنج و داغ ميلهي يا

بود/ البتّه @كه
فرزنداِن اي خدانگهدار, و <سAم گفت: و رفت مجلسدرس به مُّ�
باز زنده گرسنه, گرگهاي از خي	 ميان از و شاه Í½ق از كه ميبينيد من!
wاءالدين/ شيخ و م�فندرسكي و اس�ابادي چون æمردا ت

Ø
Y به ,hآمد

نـامعلوم نـقطهيي به تبعيد به تن كه خواستند من از زيرا وداع به آمدهام
راه ايـن در كه Ê¾ و ديدم; اين در دين صAح زيرا سپردم من و بسپارم,
و خويش Tيط با ناچار, به ميانديشد, پيوسته كه هركس بدانيد ميآييد
ناشدæست; حل كه ميآورد مشك	پديد و درگ�ميشود روزگارخويش
به و درميگذرد خويش زمانهي و زمان از انديشمند, پيوسته انساِن كه چرا
را او او, ßÍ½ع منصباِن صاحْب كه چن�است و ميرود خود زمان فراسوي
خويش از و ميآزارند را او ^يگذارند/ ِصِحه سخنانش بر و ادرا@ك^يكنند
كهنهها كه ميكند پيله نو, چñي ßíساخ سواي او, كه بدانند ا@گر و ميرانند,

ميكنند/// طلب را او مرِگ آنگاه, بكوبد, درهم را
از مأيوِس نه ,Ë¿زمانهيخوي از مأيوِس من, كه باشيد داشته خاطر به

فردا/ از كنده دل نه امروزم از مأيوِس حضور/ نَفِْس
ابلهان بAَي ت� به سو هفتاد از ماندن, ميدان ميانهي در زيرا ميروم,
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امّا ^يرساند; انسان به سودي جسد, درافتادن/ ازپا و است آمدن @گرفتار
كناره در ,Ë¾با ا@گرچñي باشد/ پيشبُردن ساخíو قريِن هجرتميتواند
فـداي را خـويش تـِن كـه نيست حق و ميانه, در نه sك اثبات lميتوا

/sك خويش خودباوري
جهل, Mِر در خوردن غوطه ما, Í½ع در كه باشيد داشته خاطر به

است/ جهالت ارباِب فخِر اسباِب
ÇPهد, باJتر و كند خم كمر بيش� درباريان, خدمِت در كه هركس
پس, دلقكان/ و است َعن�ان عمِل ميدان اينجا, و ميآيد; ¾Êر به برجستهتر
ُحكّام و درباريان نوكرِي به تن هرگز هستيد, ¾Ìف و دين دنباِل به ا@گر

نشويد/// منحرف oمستق ¼Íاط از و نسپريد
و است, جنگ جنگيدْن ¾Ìايْط عل�غِم گفتهام, بارها و بارها چنانكه
ماندْن مسلFن Ìºزم�كُفّار در و است, علم ,íرف علم دنباِل جهلبه ßíم در

من!> فرزنداِن باد خ� به Yهتان عاقبِت مسلæFست///
`

خواسِت به امّا شد; برآورده تو آرزوي بربَند/ سفر بار برخñو بانو! ـ
آبرو/// و افتخار با ـ hميشو گريزانده بَل ,hيگريز^ خود, ما, خدا,

`

َدِم <تا گفتند: و شدند مُّ� همراه طّ�ْب از تَن چند حركت, هنگاِم به
گفتند/ راست و كرد>, oواهK رهايت مرگ

مُـّ�صدرا كـاروان به را خود عامِلي, اس�م شيخ دقايق, آخرين در
گاِه به تا كردم اختيار سكوت يك«Ìه Vلس, آن در <من گفت: و رساند
نـيام از خـورده تñاب و بُّران cش�ي ÇYچون را زبان lبتوا ÍÈورت
نيامد/// پيش هرگز ديگر و نيامد; پيش <@گاه> آن خوشبختانه, كه ,<Ë¿برك
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`

كرد: آغاز خواندن آرام, آرام مُّ�,
مسـلماني! جاِن ِوي مسلمانان! شاِه اي
پـريشاني شـهر در َوْفكـنده شده پنهان
نگـهدارم تو رخِت يارم, را تو كه @گفتي
چـوپاني نـاِدِره بس باشد عجب شيْر از
مستم گر و عاقل گر هستم, گر نيستَو @گر
مـيدانـي تـو كه دانم نميدانم هيچ ور
درپوستنميگنجم دررنجم, غمو @گردر
قـرباني و قـربانم عيدي تو چو بهر @كَز
تـو نخندي هيچ َور تو, ببندي ديده @گر
پـيشاني تـابِش از تـابد هـمي تـو فَـّر

به و نياييد َوجد به كه باشيد مراقب <آقا! لبگفت: زير و آهسته بانو,
<///oنشدهي دور چندان ¾Îر, از هنوز, نشويد/// مشغول Êºع

`
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نيست/ غريبي مسألهي كهك, روستاي به چاپار و پيك آمدِن ديگر,
تشيّع اهل ـ ُمتكّلمان و ُعلما ُحكما, اس�م, جهان نِقاط از بسياري از
خود مسائل ـ دانش اهل صوفياِن و ُعرفا از معتزله, يا اشعريان از تسنّن, يا

ميكنند/ نظر طلِب او از و ميگذارند ميان صدرالمتَألِّهيندر با را
مرسوله/ و پيام و نامه چندين با ـ ميرسد راه از پيكي باز, امروز,

بـه است نشسـته پـاييزي گـرِم نيْم و نَرم آفتاِب در كه صدرالمتَألِّهين

مُّ� و كنيد!> پذيرايي را خسته و عزيز مهFِن اين <پ«Ìم! ميگويد: ابراهيم
Rوانيد!> و بگشاييد را يك به <يك ميفرمايد: فيضكاشاني

حكومِت مُهر با را يكي مُراس�ت, مجموع ميان از كاشاني فيض مُّ�
ميبيند/ شيراز دارالحكومهي و فارس

Rواl؟ و hبگشا ديگر آuاي از قبل را اين هست اجازه ـ
البتّه/// پ«Ìم/// البتّه ـ

فيضكاشاني مُّ� ميشود/ باز نامه ميشود/ برداشته نامه از نوار و مُهر
ميكند: آغاز باوقار, و آرام
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بخشيد/> عّزت و آفريد را دانش آنكه نام <به

ـ صـدرالمـتَألِّهين ـ شـ�ازي قوامـِي صدر Tّمد Aُّم حاج <حÍÉت
دامت@@بركاته!

عليكم! سAم
عا¨قام!

ß
ßnعا كAم, و حgت و علم مُسلِّم استاِد

آن كه آنند آرزوي در فارْس خطّهي مسلFِن اُمِّت كه ديرگاهيست
وجود اGِي نوِر و بازگردد خويش خانهي به رفته, سفر به يگانهي @گوهر

كند/ èآفتا را عاشقان و مشتاقان دِل مباركش,
سالهاي bلگِي در - Ïºقُد ش�اِز باJخص ـ فارس oاقل مرُدِم ما
Ê¾ از دوري حـ«Ìِت در و oبـودهي مُـطّلع Ê¾ حـال از پـيوسته رفـته

مغموم@و@دلگرفته/
و ¾èÊخ�باشد

ß
æروحا عظمِت از كه نيست سامان اين در هيچكس

دِل در را شو{ و شور چه م�وك, روستاي آن در عا�, حÍÉِت كه نداند
برانگيختهييد/ عرفان و علم طAُِّب

آن قلب از Ê¾ مبارِك مكتِب كه نداند كه نيست سامان اين در هيچكس
روشنايي را مسلم� Ìºزم�هاي ÌºاÌº Öتاب, ÒXعا èآفتا Yچون روستا,
و ايران بAِد كُّل از Ê¾ وعظ و درس Vلِس در كه حد آن به ـ است Rشيده
گـرد تـلّمذ بـه ,æشـا@گـردا آنـُدلُس, سوي آن تا اسAمي نواحي Yهي

آمدهاند@و@ميآيند/
اربعه>ي معت�<اسفاِر كتاب كه نداند كه نيست سامان اين در هيچكس
گشته دست به دست Ê¾ آِن از ديگر مكتوب و رساله َدهها و حÍÉت آن
برداشته يادداشتها آuا از خويش تواِن حّد در هركس و ميگردد و است

٢٧٢

خوش كاتبان به را آuا Iقيق, اهل و Fُعل از بسياري و برميدارد, و است
ميكنند/// و كردهاند تكث� و سپردهاند ذوق

باشيد, كه Ònعا نقطهي هر عا�در كهحÍÉِت گفت ميتوان گونه اين به
و عرفان و حgت اهل و داريد مستمر و موثّر حضوري هس�,

ß
nعا در

كFْل Wكِن اوِج به Rواهند ا@گر راس� به اسAمي, معارف و اصول مشتاقان
و Ê¾ ÇVالِس افـتادهي طAُِّب آنكه ُجز نيست چارهييشان يابند, دست
وسعِت اين عل�غِم امّا باشند; Ê¾معناي و مغز پُر دروِس راِه Ìºبه فرا@گ�اِن
كه oبرسان عرض به خضوع uايِت با كه است آمده Jزم حضور, و تاث�
حد از ـ ¾Êست مبارِك زادگاِه كه ـ ديار اين در جناب, آن زيارِت اشتياِق
ÇYه آن كه آSا از و ,hندار فراق طاقت ديگر, مردم, ما و است @گذشته
از aدا\, به حال, بودند, كرده اNاد Ê¾ حّق در كه Wنوعات و Tذورات
ا@ك�آن و است, كرده Yگانمسلّم بر ¾Êرا حقّانيِت زمان, و است, ميانرفته
كردند Vبور گوشه@گزي� و تبعيد به را عا� حÍÉت كه ريا اهل نا@كساِن
آتِش و ك�ي قيامِت عذاِب انتظار در و خفتهاند سياه خا@ِك در خود, حال,
Ê¾سوي به آرزو دسِت مردم, ما ميكنند, Iّمل را ُصغري قيامِت

ß
ر� ابدي,

بار كه كنيد كاري و بازگرديد خويش ديار و يار جانِب به تا oميكن دراز
و فرقه هر از مؤمن مسلFناِن bيِع و اسAم ُعلFي Qّمع مركز ش�از, ديگر,
و ُعرفا از معðله, يا اشعريان از , Øïتس اهل يا تشيّع اهل از ـ شعبه و شاخه
و موÏºكلoا\ حÍÉت پ�وان و فَْهلَويّون ـ Øح� ـ يا اصول اهل صوفياِن
دايرهي اينÌºزم�بر از Ê¾ غيبِت كه اينصدمات و شود, ـ عي«Ïروحا\
گرفت, ما پروِر oحك خطّهي از را مركزيت و آورد وارد ما حgِت و علم

شود/ ج�ان
در بهعرضميرسانoكه دانايèنظ�, آن و بزرگوار آن TضاطAِّع
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مايهي كه نام خوش و نامدار Ìºداِر ـ خان اGوردي مرحوِم ِت
Ø
Y به ش�از,

دوستداران و آزادOواهان تكتك Ìºبلندِي اسباِب و ايرانزم�است فخر
در آن ا[اِم بدRتانه كه شد پيريزي رفيع و oعظ مدرسهيي ملّت, و ُملك
او دJور و برومند فرزنِد و نشد مقدور Ìºداْر خاِن اGوردي حياِت زماِن
چـنِگ از ايران جنوب خطّهي ÌºاÌº Sات در راس� به كه َامام@ُقليخان

ا[ام به را مدرسه اين است, كاريعظoكرده غارتگران, و بَدكاران و اجانب
ا\وردي علميهي <مدرسهي را آن و uاد آن بر را خويش پدر نام و رساند
و [ام مدرسه, اين اينك ناميد/ ـ خان> <مدرسهي اختصار, به و ـ خان>
راِه آنچ¿Ëبه خشِت وخشْت سنْگسنگ اختيارحÍÉتعا�و در @كFل,

عا�ست/ جناِب
بـا خـان> <مدرسهي اينكه به oبستهي اميد فارس خطّهي مردِم ما
Ê¾ آن, بزرگ تاJر در را خطابه اول� شود, افتتاح Ê¾ مبارِك دستهاي
و كنيد, اَمامت Ê¾ آن مبارك صحن در را bاعت ^اِز اول� بفرماييد, بيان
و فقهي علوم و اGيات تدريس باِب مركزيعظoدر به را مدرسه اين uايتاً,
كه آنچه هر و فَّن و طّب و هندسه رياÏÈو و طبيعي علوم و حgت و اصول

بفرماييد/ مُبّدل بدانيد مصلحت
راه در رادعـي و مـانع هـيچ كه بدانند مُسلّم صدرالمتَألِّهين حÍÉِت
نا@كرده, ا@گرخداْي و ندارد, بدانيدوجود درسْت و ¾RÊواهيد آنچه تدريس
راه ديار, اين در Rواهند مُزّور زاهداِن و زورمند مقاماِت از برخي ديگر, بار
فارْس ناحيِت فرهنْگپروِر مردم bلگِي ببندند, انديشه و بيان آزادي بر را
طريقِت در و بركشند اZان و عقل نياِم از ت

Ø
Y و غ�ت

ß
cش� تا آمادهاند

,ه و فضل اهل آسودگِي و آزادگي و قَلَم و علم ُحريِت حفِظ و حق اهل
كنند/ نثار را خويش جان
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خويش بر را خوش و آسوده خواِب فارس, تارOِي ßزم�Ìº مردِم ما
مگر ـ را روح و دل شادِي و را, èدغدغه خورا@ِك و خورد و ,oميكن حرام
بـه بازگشِت به موافقِت بر مب� مبارك, ¾Ìيِف دستخِط زيارِت به آنكه

١ـبههيچحال,آشكارنيستكهايننامهازسويكدامحا@كميامقامبهمُّ�محمّدصدرنگاشته
تااين@@لحظه, ـبدونقيِدنامكاتبياارسالكنندهينامه/.اقل, بهمفهوماست شدهاست/نَقل,
ناِمنويسندهينامهباشددسـترسيپـيدا از كهحا@كي واسنادي بهعينمتن بندهيكمترين,

نكردهام/
كه مزاحفرمودهاند;چرا رااHورديخانبهمُّ�صدرانوشتهاست,قطعاً آنهاكهگفتهاندايننامه
اHورديخان,سالياِنساْلپيشاززماِنتحريرايننامهوحتّيپيشازآغاِزتبعيدمُّ�صدرا,داِر

راوداعگفتهبود/ فاني
ـصادر ـيعنيامامْقليخان آنهاكهگفتهانددستورنگارشايننامهراپسرد.وِراHورديخان
كهدرتاريخ بهنظرميرسدكهقدريشوخطبعيكردهاند;چرا @كردهاست,بازهم,متأسفانه,
ـيعنيدرسال١å٣٥هجري نگارشايننامهودرتاريخحركتمُّ�وخاندانشبهجانبشيراز
بهدسـتور را او وسهپسر اَمامقليخان,همسر كهسرداْر ـسالهاست يااينحدود قمري
تااينتاريخ,گردْننزدهباشند,اماْمقليخان,دراين بهفرض, وا@گر, شاهعبّاس,گردنزدهاند;
و باايناطمينان ـ را بهچنيندعوتي روزگار,چنانموردبيمهريشاهاستكهجرأِتاقدام

اُمّتبزرگمسلمانِخطّهيفارسندارد/ ـآنهمازسوي استحكام
ازاينهاگذشته,شاهعبّاس,دراينروزگار,بهدليلفرزنْد@كُشيهاوكوركردنهاوگردنزدنهاو
ياسه دو ومسماً وافسردگيست وتنهاماندگي,گرفتارگوشه@گيري خشونتهايبيحساب,
سالبعدازپادرميآيدوشاهِديگريبهجايويبرتختمينشيند/درايناوضاع,آياميتوان
باوركردكهشاهعبّاسبهحا@كمفارْسدستوردادهباشدكه<ازآنپيرمردِمؤمندلجوييكنيدو
بهتدريسمشغولشود>؟حالآنكهحـضرت و زادگاهشبازگردد به كهميتواند بگوييد
ودر وك�مِيخوددفاعميكند ازاعتقاداِتفلسفي وخيرهسرانه مُّ�صدرا,همچناند.ورانه
وآشكاراوضعيِتيكعارِف وك�مْميكوشد وتشريحاينمسائلاساسيدرفلسفه اثبات
بانهايِتقدرتميايستدوازآن بهخودميگيردودربرابرزاهدانِرياييدرباري, نيمهصوفيرا
بهكتابهايخودمُنتقل را وهميننالهها وجاه�نْمينالد همهبدكاريوبدكردارِينااه�ن
و ـچنانكهدر<وارداتالقلبيه>ميفرمايد:<///بِدانكهدوستاِنظاهر,دشمنانباطناند, ميكند
رابينندچاپلوسيكنندوچونازتودورشوند,طعنه دوستاِنِجلْوَت,دشمناِنخَلْوت,چونتو
كـه بهاجتماعشاننزدخود,مغرورنشو;زيـرا واصحاِبكينه,هيچگاه زنند///اهِلنفاقاند
Ñ

<١///hشو ف
Ø
Ì¿ مُ ش�از, و فارس عزيزتان زادگاِه
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Ø

خواسِتآنهاعلموحالنيست,بلكهجاهومالاست/تورانَردباِننيازهايخودكنندوباركِِش
وحتّيا@گرفقيه راهِآنانبذلكني/// ازتوتوقّعدارندكهدينوشرفرادر بارِگناهانِخويش///
وا@گرپيشوابودهييبرايآنهادنبالهرويپَست///دراينجاستكه باشيبرايآنهاديوانهشوي,
بهانگيزهيناتوانيمالي,دايمبهسويدربارِشاهانْروي وبندهيسُستآيين, مُدرِّسبيچاره
وَجِهحرام اِصرارِبسيار,پارهيي تاپساز ورنجِاهانتميپذيرد بهذلّتميدهد وتَن ميكند
ومُـحدّثان; اِّ.زيادِياينگونهفقيهان وجهتينيسْت راسببي وتباهِيزمان نصيبششود///

وناَروامييابندميخورند///> َروا كه را وآنچه مُحدّثانيكهاينروزهازياديافتميشوند
بههر امّا بنابراين,هيچكسنميداندكه<آنمحذوراتوممنوعات>چگونهازميانرفتهاست;
حال,تقريباًقطعيستكهچنيننامهييرامرديصاحْبقدرتكهازسويمردمِخطّهيفارس,
رانمايندهيتاما.ختياِر برايمُّ�صدراارسالداشتهاست;مرديكهخود وحقوقيداشته حّق
وبههميندليلاستكهمُّ�صدرا,بدونتأمّل,ايندعوتراميپذيرد,كارواني مردمميدانسته;
بههمراِهتنهاپسرش وخوْد راهيشيرازميكند را وخانوادهيبزرِگخويش راهمياندازد به
به ـشايدبهشكرانهياينپيروزيكه بهزيارتخانهيخداميرود برايششمينبار ابراهيم,

دستآوردهاست/
رادركنارگروهي والباقِيعمر بهشيرازميرود ازمكّهيمُعظّمه صدرالمتأَلِّهين,چندماهبعد,
وعـرفان, بـهتـدريسانـواععـلوماسـ�مي درمدرسهيخـان, از@@بهتريناستاداِنزمان,

مشغول@@ميشود/
ودانشعظيموباورنكردنياو,ووجوهِتطبيقِينظراتشبافلسفهي درباِبمقامِرفيِعمُّ�صدرا
و ونظراتِپيچيدهياو, واصو.ًتحليِلعقايد بابزرگانِفلسفهيمعاصر, ياتقابُلش امروز,
نوهمانندينداشتهاست,بـايدكـه وطرحِنگرههاي وعرفان اينكهمسلماًويدرحكمت
ازاينبندهيقصهنويِسكمدانش كهنگارِشحتّييكيازآنها @كتابهايبسيارنوشتهشود

برنميآيد/

`

گريست/ ـ صدرالمتَألِّهين ـ مُّ�محّمدصدر
گريست/ فضل, اهل بزرگواِر صبوِر بانوي آن همسرش

شريِف كدخداي مُّ�, دختراِن ابراهيم, فيضكاشاني, فياضZهيجي,
گريستند/ سخت حاضران, همگِي و @كهك

آوارگيمان بساِط تا hميرو> گفت: و خنديد گريه ميان در مُّ�صدرا
///oبگس�ان ديگري جاي را

٢٧٦

///oده عادت نو æزندا به را زنداæمان دِل و
///oكن Ìºگرم تازهيي تبعيدگاِه در را تبعيديمان روِح و

و است احكام عزيزتريِن خدا, ُحكِم از بعد مرُدم, ُحكِم حال, هر به
دارند/// خود قلبهاي در را حق نور از Ï¿R مؤمن, مرُدِم

ما كه ا¦اسRواهيد به و Rواهيد كهْك خوِب بسيار و خوب مرُدم از
كنند///> حAل را

پايان

ابراهيمي نادر ـ والس�م

پنج و هفتاد فروردين
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