
 
 

  انتقام بگيريم يا نگيريم؟
 

حكايت آرده اند آه يكى از دلخوشى هاى مالنصرالدين اين بود آه پس از اتمام آار روزانه، به قهوه خانه دهكده 
پسرك . مىرفت و هميشه در جاى مخصوص خود آنار پنجره مىنشست و در ضمن صرف چاى،  با رفقا گپ مىزد

ار پنجره به سرعت رد مىشد و با چوب درازى عمامه مال را از سرش شرورى هر روز سوار بر دوچرخه از آن
دوستان نصرالدين مدام از او مىپرسيدند چرا گوشمالى سختى به اين پسرك . مىانداخت و قهقه زنان دور مىشد

   ». انتقام از آن خداوند است« :نمىدهد؟  مال پاسخ مىداد
دست بر قضا، يك سردار تنومند و سبيل آلفت آه براى اولين . مديكروز مال قدرى ديرتر از معمول به قهوه خانه آ

پسرك مردم آزار طبق عادت هميشگى از آنار پنجره . بار به قهوه خانه آمده بود، در جاى هميشگى مال نشسته بود
سردار بالدرنگ شمشيرش را از غالف آشيد و سر پسرك شرور را از . رد شد و آاله سردار را به زمين انداخت

مال نصرالدين آه همان هنگام از راه رسيده و جريان را مالحظه آرده بود، با لحن تأسف بارى . نش جدا نمودت
 »عرض نكردم؟ « : خطاب به دوستان حيرت زده اش گفت

 آه الزم شد طبيعت را مكافات  چو بد آردى، مشو غرق مباهات
گينانه دوستان و نامه هاى پرشور و پرحرارت تنى آنچه مرا به ياد اين داستان عبرت آميز انداخت، تلفنهاى خشم

 بود که از رفتار مستبدانه و ظالمانه ربايان سانسورچى که  »الفباى عشق« سرى مقاالت چند از خوانندگان نازنين
به خود اجازه مىدهند در قرن بيست و يکم و در يک مملکت آزاد جلوى چاپ مقاله پژوهشگران و دانشمندان را 

ان بجوش آمده و اکيدا خواسته اند که نام اين حضرات افشا گردد و  هرطور شده از طريق اقدامات بگيرند خونش
البته احساسات بىشائبه اين عزيزان و اينکه ميخواهند به قول معروف . قانونى و غيره از آنها  انتقام گرفته شود

است، اما طريقت عرفان و کيمياگرى کامال طبيعى و قابل درک » سر روى تن اين سانسورچى هاى مستبد نباشد«
اتوماتيک ايعنى برخالف جهت واکنش هاى   (Contre Naturum) »خالف جهت طبيعت«روحى و درون نگرى 

 و براى کسانى که در  اين راه  قدم برميدارند اين موضوع بسيار ،عاطفى و غريزه هاى مهارنشده حيوانى ميباشد
 .عميق تر و حساس تر از اين حرف هاست

در کباال و در روانشناسى عرفانى تاکيد ميشود که اگر طالب هستيم که با وقايعى که در دنياى بيرون رخ ميدهد و با 
ظلم و ستم و استبداد در جهان خاکى درست و خردمندانه روبرو شويم، بايد ابتدا توجه خود را به آنچه در دنياى 

 ميتوانيم از هر واقعه اى بهترين استفاده را چه براى به اين ترتيب است که. درون ما ميگذرد معطوف بداريم
پس چه بهتر که ما نيز از اين فرصت گرانبها حد اکثر .  پيشرفت درون و چه براى بهبودى جهان بيرون  ببريم

بهره را درجهت اعتالى دانش و معرفت ببريم و ببينيم تورات و کباال و عرفاى واالمقام جهان در مورد مسئله عفو 
 تقام و رويارويى با ظلم و ستم و استبداد چه نظرياتى ابراز داشته اند؟ و ان
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نگاشته ام، يکى از » چلچراغ«در کتاب » دروش صفتى در عصر فضا«همانگونه که در بخشى تحت عنوان 
توهماتى که درمورد عارف مسلکان و درويش صفتان اشاعه داده شده اين است که اين عده طرفدار توسرى 

متاسفانه در اثر برداشت هاى سطحى از . بول ظلم و ستم و صلح جويى و عدم خشونت مطلق مىباشندخوردن و ق
اگر آسى به .  در مقابل بدى مقاومت نكنيد« :بيانيه هاى عرفا مانند اين جمالت معروف حضرت عيسى آه مىگفت
شده آه يك انسان عارف ، اين توهم ايجاد »يك طرف صورتتان سيلى زد، طرف ديگر را هم به او عرضه آنيد

مسلک و درويش صفت نبايد به هيچ عنوان از جان و مال خود و خانواده اش و يا مملكتش و يا از ستمديده گان 
فرقه هاى گوناگونى در طى تاريخ به . جهان در برابر ستمكاران و زورگويان دفاع آرده و خشونت بخرج بدهد

سفه خود قرار دادند، مانند آواآرها و آميش ها، اما متأسفانه اين نوع وجود آمدند آه اين تعبير را پايه و اساس فل
 باعث مىشود آه نيك صفتان از بين بروند و ديو صفتى به شنيع ترين وضع » صلح جويى به هر قيمت«فلسفه

 :دراين باره شعراى عارف منش چنين اخطار کرده اند که. عرض اندام آند
    ستم  است  بر  نيكانرحم آوردن   با   بدان           

 عفو آردن  از ظالمان              جور است بر درويشان
  :و همچنين گفته اند که

 اظهار عجز پيش ستمگر ز ابلهى است                اشك آباب موجب طغيان آتش است
ارند اين است آه آنها اما عده اى ديگر مىگويند آه بهترين طريقه رويارويى با انسان هايى آه به ما ستم روا ميد

  :چون به اين وسيله خود ما نيز بهره درونى خواهيم برد. را ببخشيم
 آه به عفو از گناه پاك شوى گر گزندت رسد تحمل آن   

در تورات چنين نشان داده شده که انتقام از آن خداوند است و بهمين جهت برخى به غلط ميپندارند که خداى 
اما در تورات و آيين يهود نيز درست به همين دو نظريه بظاهر . نتقامجو استيهوديان خدايى خونخوار و ا

کتاب (از يکسو، تورات کينه به دل گرفتن و نفرت ورزيدن و انتقامجويى را اکيدا منع ميکند . متناقض برميخوريم
ى روا داشته اند و ، اما از سوى ديگر به دادگاه کشانيدن کسانى که در حق ما ظلم) ١٨-١٧، آيه ١٩الويان، فصل 

 ). ١٩، آيه ٣۵کتاب تثنيه، فصل ·حتى کشتن کسى که يکى از اقوام ما را کشته است را مجاز اعالم ميکند 
از ديدگاه روانشناسى عرفانى ميان اين دو نظريه به ظاهر متناقض هارمونى کامل برقرار است، به اين معنا که آن 

 و عفو و بخشش را توصيه ميکند مربوط به دنياى درون ما و که عدم آينه ورزى و صلح جويى نظريه عرفانى
.  و اين خصوصيات صددرصد الزمه يک انسان آزاده و عارف منش و درويش صفت مىباشند,قلب و جان ماست

اما نظريه عرفانى دوم که رويارويى شجاعانه و ايستادگى در مقابل قلدران و ستمگران را توصيه مىکند مربوط به 
 . ن و مقابله با ظلم و ستم و بيعدالتى و استبداد در جهان خاکى استدنياى بيرو

اين دو نظريه عرفانى به ما مياموزند که از يکطرف وقتى با بدى و ستم روبرو مىشويم، مهمترين و حياتىترين 
 از سوى ديگر اما. آار اين است آه در دل خود آينه و نفرت راه نداده و آيينه وجود خود را تار و غبارآلود نسازيم

اگر در موارد خاصى ضرورى باشد آه براى آموختن درسى به فرد ستمكار به شديدترين اقدامات متوسل شويم، 
 . بايد آه با درونى پاك و عارى از هرگونه آينه و نفرت و حتى با عشق و شفقت کامل به اين امر مبادرت ورزيم

     سر مايه   آب   زندگانى    بيش  است     آنجا آه نظرگاه دل درويش   است             
               درويش خدا نيست، خدا درويش است    ميازار      دل      درويشان !   زنهار

 در  چنانکه کباال آشنايى دارند،  بخوبى آشکار است که» درخت زندگى«براى آن عده که تا اندازه اى با دياگرام 
بايد با نيروى جنگ و ) CHESEDسپهر خسد (شده که نيروى  عفو و احسان اين دياگرام عرفانى نشان داده 

درويش صفتى و عارف مسلک . بطور متوازن بکار گرفته شود) GEVURAHسپهر گووراه  (تنبيه و جزا 
بودن نه در اينست آه آدمى با هر تلنگرى از جا به در رود و دست به انتقامجويى بزند، و نه در اينست آه در قبال 

يك انسان عارف منش هميشه ميان مهر و شفقت و دادگرى و عدالت توازن . يعدالتى و ستمگرى ساآت بنشيندب
او چنان تسلطى به درون خودش دارد آه از سيلى خوردن ها و از ظلم وستم ديگران آوچكترين . ايجاد مىآند

ار و يا براى جلوگيرى از فجايع نفرتى به دل راه نمىدهد، اما در صورت لزوم، براى عبرت دادن به شخص ستمك
بزرگتر، قادر است چنان سيلى محكمى به گوش آدم قلدر وظالم بكوبد آه برق از چشمش بپرد و تا ابداآلباد 

 .                                          فراموشش نشود
   پسنديده است بخشايش  و ليكن              منه  بر ريش خلق آزار  مرهم 

 ست آنكه رحمت آرد بر مار                آه آن ظلمست  بر فرزند آدمندان
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يكى درباره حضرت على، ديگرى درباره يك سامواراى : در اينمورد بجاست که به سه داستان بسيار زيبا اشاره کنم
 ... ژاپنى، و سومى درباره يك يهودى از بازماندگان آوره هاى آدم سوزى نازى ها

حكايت شده است آه در يكى از نبردهاى مسلمانان . لى و ساموراى ژاپنى مو به مو يكسان انددو داستان حضرت ع
وقتى على . با آفار قريش، حضرت على يكى از دشمنان سرسخت و خونخوار مسلمانان را به اسارت خود در آورد

ى شمشيرش را غالف آرد و عل. شمشير معروفش را بلند آرد تا آار او را تمام آند، اسير بر صورت او تف انداخت
اگر تو را »: در پاسخ اسير حيرت زده آه مىخواست بداند چرا على رأى خود را عوض آرده است، چنين آفت
 «!اآنون به هالآت برسانم، از روى آينه و انتقامجويى شخصى خواهد بود، و اين در آيين ما روا نيست

ضرت على است و قصه يک جنگجوى کارکشته ژاپنى است داستان ساموراى ژاپنى نيز درست عينا شبيه داستان ح
که در همين وضعيت خشم و انتقامجويى قرار ميگيرد اما شمشيرش را غالف ميکند تا خشمش فروکش کند و از 

يكبار ديگر اين شباهت عجيب داستان ها در فرهنگ هاى . روى کينه و غرض شخصىحريف اش را نکشد
همه فرهنگ ها از مراحل پست و درجات واالى رشد روحى انسان همه جا گوناگون به ما نشان مىدهد آه در 

 .يكسان سخن رفته است
، برنده جايزه Eli Weiselاين داستان را الى ويزل . و اما داستان سوم نيز بىشباهت به اين دو داستان نيست

الى ويزل مىگفت . بازگو آردنوبل و يكى از بازماندگان شكنجه گاه هاى آلمان هيتلرى در يك مصاحبه تلويزيونى 
او تعريف مى . آه براى او شخصا اين ماجراى حقيقى، آموزنده ترين و عميق ترين درس ها را در برداشته است

آرد آه در يكى از اردوگاه هاى مرگ نازى ها، يكروز يكى از افسران نازى يك پيرمرد يهودى را در مأل عام با 
ت و لگد گرفته بود، پيرمرد بىدفاع، در حالى آه سر و صورتش خونين و سبعيت هرچه تمامتر به باد آتك و مش
افسر نازى پاى خود را بر گردن ضرب ديده پيرمرد نهاده و چكمه سنگين . مجروح شده بود به روى زمين مىافتد

. مىآندارتشىاش را بر آن فشار مىدهد و بر صورت پيرمرد يهودى تف مىاندازد و رآيك ترين ناسزاها را نثار او 
 «: پيرمرد نگاه دردرآلودش را به چشمان افسر نازى مىدوزد و با لبخند تلخى با صداى بلند بانگ بر مىآورد

افسر نازى لگد محكمى به سينه او مىزند و از او به تمسخر توضيح اين شكرگزارى   »!خدايا ترا سپاس مىگويم
  »!مىگويم آه من خودم هستم و تو نيستمخداوند را سپاس  «: پيرمرد مىگويد. بىمناسبت را مىخواهد

. ر نشويماميدوارم آه هيچ يك از ما هرگز در تمام طول زندگانى خود به ظلم و ستمى اينچنين وخيم و وحشتزا دچا
پس . اما چه بخواهيم و چه نخواهيم ظلم و ستم هاى آوچك و بزرگ در زندگى ما انسان ها اجتناب ناپذير مىباشد

چه بهتر آه به جاى آينه و نفرت يا غم و افسردگى، ما هم مانند حضرت على و ساموراى ژاپنى در عين شهامت و 
ت به اقدامات انتقام جويانه نزنيم، و همانند آن پيرمرد دليرى در مقابل ظالمان، هرگز از روى خصومت شخصى دس

منجالب متعفن درونى آه اين نوع . يهودى، خداى را سپاس بگوييم آه ما به جاى اين ستمكاران و گمراهان نيستيم
افراد در آن غوطه ورند خود بهترين تنبيه براى آنهاست و سزاوار نيست که ما نيز با کينه به دل گرفتن و 

 . ورزى خود را در چنين منجالبى بيافکنيمخصومت
روى همين اصل است که من از افشاى نام و نشان آن رباى قشرى که از انتشار نوشتار پژوهشى من جلوگيرى 
نمود خوددارى مىکنم، زيرا مبارزه من با عقايد ويرانگر قشريون است و کوچکترين خصومت شخصى نسبت به 

ر مقاالت و سخنرانىهايم تاکيد کرده ام، من صميمانه به همه انسانها و همچنين همانگونه که بارها د. کسى ندارم
به قشريون مذهبى مهر ميورزم و به هرنوع برداشتى حتى برداشتهاى بچگانه و خرافاتى که از دين و مذهب دارند 

ه ام، خود من نيز در حکايت کرد» چلچراغ«چنانکه در کتاب .  تاهنگاميکه به ديگران تحميل نکنند احترام ميگذارم
دوران جوانى و نادانى يک فرد قشرى و متعصب بودم و بخوبى حاالت اين قشريون را درک نموده و نسبت به آنها 

 .احساس شفقت ميکنم
 هرکجا هستيد، آنجا بوده ايم  با شما خود را در الفت ديده ايم 

 عاشقانه دوست بدارند اما با آموزشهاى تنها هدف انسانهاى عارف منش همواره اين بوده که قشريون را نيز
منظور از کليه نوشتارهاى من ايجاد پادزهرى است براى مبارزه با زهرى که . مخرب آنها شجاعانه بجنگند

 .قشريون يهودى و غيريهودى با آموزش هاى خود در رگهاى بشريت جارى ساخته اند
ض پانزدهسال گذشته  بر من روا داشته اند  اگر بخاطر تهمت ها و سانسورها و کارشکنى هايى که در عر

کوچکترين ميل به انتقامجويى در دل داشتم، راههاى قانونى و اجتماعى بسيارى براى مبارزه با اين نوع افراد 
براى مثال، از .  سلطه جو و مقابله با اختناق و سانسور مذهبى موجود است که مىتوانستم به آنها متوسل شوم

  ACLUادان حقوق از دانشگاههاى اسراييل و آمريکا و از جانب وکالى سازمان قدرتمند  سوى تنى چند از است
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خصيتى و تحريم و تکفير و اما از شما عزيزان چه پنهان، هربار که اين پيشوايان قشرى به حتک حرمت و ترور ش
اين . سانسور مقاالت من دست ميزنند، برايم بيش از پيش مسجل ميشود که راهى که درپيش گرفته ام راه حق است

پيشوايان قشرى مذاهب جهان  در طول تاريخ همواره با هرکسى که حرف حق را زده است دشمنى کرده اند، و من 
الم که اين قشريون با من و نوشته هاى من نيز اينچنين سرسختانه مخالفت که خود را هيچ ميشمارم، بايد برخود بب

اينان همان کسانى هستند که با سقراط و تعليمات عرفانى او مخالفت ورزيدند، همانهايى که معناى تعاليم . مىورزند
هايى که پيام عرفانى عيسىبن مريم را که يک کباليست راستين بود درک نکردند و او را تکفير نمودند، همان

عرفانى کباليست هايى مانند رباى حييم لوتضاتو، بعل شم طو پايه گذار نهضت حسيديم، و راو اوراهام کوک 
کباليست معروف قرن بيستم را نفهميدند و زندگى را به آنها و مريدانشان تلخ کردند، اينها همانهايى هستند که 

مودند و حتى با عقايد مذهبى آلبرت اينشتين اين ستاره تابناک فيلسوف شهير باروخ اسپينوزا را تکفير و تحريم ن
علم و خرد مخالفت و خصومت ورزيدند، اينها همان قشريونى هستند که خورشيد هاى تابناکى امثال سهروردى و 
حالج و سبزه وارى و هزاران عارف ديگر را کشتند و از ميان بردند، غافل از آنکه صداى حق خاموش شدنى 

جلوى نور خورشيد را نميتوان گرفت، و همين کشته شدن اين آزادگان انساندوست موجب جاودانگى آنها نيست و 
 .و استقبال عظيم مردم از پيام عارفانه آنان شد

 از منزلت و قيمت خورشيد چه کاهد؟    خفاش ز خورشيد اگر روى بتابد
 زار  آفتاب  نكاهد               رونق  با     شپره  گر وصل آفتاب نخواهد     

و » زر«سوداگران «): ٢٠٠٥ مارس ٢٣به نقل از برنامه رازها و نيازها، روز سه شنبه (به قول دکتر هالکويى 
ثروتمندان از يکطرف، ... ، دست از سر ما انسانها بر نميدارند )Zar, Zur, Zer:   بخوانيد(»  زر«و » زور«

به همين خاطر است که خداوند در کتاب يرمياى نبى . » ...ر قدرتمندان از يکطرف، و روحانيون از طرف ديگ
روا مداريد آه مرد . روا مداريد آه مرد خردمند به خرد خود ببالد«:  خطاب به ما انسانها ميگويد) فصل نهم(

ى از بلكه بگذاريد افتخار و سرافراز. روا مداريد آه مرد ثروتمند به ثروت خود ببالد. قدرتمند به قدرت خود ببالد
آسى آه مىداند من خداوند شفقت و عدالت  و نيكوآارى مى . آن آسى باشد آه مرا درك مىآند و مرا مىشناسد
آيا کسانى که دست به اختناق و سانسور مقاالت و نوشته هاى »  !باشم و اين چيزهااست آه مرا خوشنود ميسازد

وزش هاى تعصب آلود خود موجب نفرت و نفاق پژوهشگران و خصومت با دگرانديشان ميزنند و آنهايى که با آم
ميان فرزندان و اوليا، زن و شوهر، يهودى و يهودى، و يهودى و غير يهودى ميشوند از شفقت و عدالت و 

 نيکوکارى بويى برده اند؟  
ه با آنکه از صميم قلب از نامه هاى حمايت آميز و سخنان پرمهر شما عزيزان سپاسگزارم، بازهم از همگى شما ک

از رفتار غيرانسانى اين رباى سانسورچى و  ساير قشريون مذهبى به خشم آمده ايد تمنا دارم درهمان حال که با 
افکار خرافى و آموزش هاى قشرى اينان شجاعانه مبارزه ميکنيد، هرگز از شفقت و عدالت و نيکوکارى حتى 

و هيچ شکى نيست که  دل الهى هرگز نمىلنگد،به شما اطمينان ميدهم که پاى ع. نسبت به قشريون امتناع نورزيد
همانگونه که رژيم هاى استبدادى سياسى و مذهبى در سراسر جهان يک به يک درحال سقوط بوده و مجسمه 
رهبران خودکامه آنها سرنگون گشته و آنها را به محاکمه کشيده اند، سرنوشت آيت اهللا هاى قشرى و خودکامه 

همه ما مسؤول اعمال و رفتار و کردار نيک و بد خود .  بهتر از اين نخواهد بوديهودى و غيريهودى نيز نهايتا
همانگونه آه در جهان فيزيكى هر عملى باعث عكس العملى متناسب مىشود، در جهان متافيزيكى نيز هر . ميباشيم

منوعان گمراه مهم آنست که ما براى اين ه. عمل ما چه نيك و چه بد، عكس العمل متناسبى در پى خواهد داشت
 .  خود  هرگز بدى نخواهيم و براى آنها فقط بيدارى وجدان و روشنايى دل را آرزو کنيم



آزادى مذهب و آزادى بيان از حقوق مسلم هر انسان است و ميليونها نفر تاکنون جان خود را براى دفاع از اين 
ى حفظ اين آزادى کارى بکنيم، مبادا که ما نيز من و شما هم بايد قدر وقت را بشناسيم و برا. آزادى   فدا کرده اند

از مال پرسيدند آيا در مملکت شما آزادى بيان وجود دارد؟ پاسخ . به عاقبت مالنصرالدين و هموطنانش دچار شويم
 »!درمملکت ما آزادى بيان وجود دارد، اما آزادى بعد از بيان وجود ندارد«: داد

است، پس چه بهتر که تاميتوانيم به خرافات و تعصبات قشريون بخنديم و ميگويند که بهترين راه جنگيدن خنديدن 
و چه !  با تکثير و پخش اين نشريه و اينگونه نوشتار ها به ديگران نيز اين فرصت را بدهيم که بخندند و  بجنگند

اهى است به خوب است آه اين نوشتار را با شعر زيبايى از على حيدرى که سراسر درباره ظلم و ستم و عدالتخو
 :                                        پايان ببريم

 ...به موسى چنين گفت
 آه مى بينمت اندآى بىقرار  به موسى چنين گفت پروردگار
 بگو آنچه اسرار پنهان تست   خبر دارم از آنچه در جان تست

 منم همدم فصل شيداييت   منم محرم دشت تنهاييت
 بگو سر بسر شرح ديوان خود   خودبگو با من اسرار پنهان

 بگفت اى گرامىترين رهنماى چو موسى شنيد اين چنين از خداى
 بدىهاى بىمرز و حد مىآنند  چرا بندگان تو بد مىآنند

 !مگر بندگان تو ديوانه اند؟  ندچرا دشمن خويش و بيگانه ا
 آه موسى مزن تيشه بر ريشه ها  چنين گفت ساالر انديشه ها

 گل باغ عشقند، گل نيستند  تيره دل نيستندهمه خلق من 
 ره رستگارى خود سد آند  اگر بنده اى با خودش بد آند

 چنين جاهلى پيش من آودك است  وگر ظلم با من آند اندك است 
 شود در جهان گرگ درنده اى  وليكن نبخشم اگر بنده اى

 نترسد ز شمشير تيز گناه    ببرد رگ مردم بىگناه
 دراين تيره شب جاى پرواز نيست ه ى ناز نيست نفهمد جهان صحن

 بهر سو آه پنهان شود حاضرم  نداند آه من بهترين ناظرم
 مرا با چنين مرده اى آار نيست دو روز است عمرش، خبردار نيست

 آه بندد ره عقل و آردارها   اگر عنكبوتى تند تارها
 ت آجا عنكبوت از خدا آگه اس مخور غصه، طوفان ما در ره است 

     بشادى رسانيم ناشاد را    بكوبيم  بنياد بيداد را
 

 !دل شما عزيزان شاد و بنياد بيداد برباد
 
 

:  و يا از طريق اينترنت به آذرس» دنياىيهود«براى تماس با دکتر ميترا مقبوله ميتوانيد يا از طريق نشريه 
Tree1@earthlink.netو يا به آدرسس پستى    :PO Box 4832, Irvine, Ca, 92616مکاتبه نماييد   .

 .به قلم اين نويسنده را ميتوانيد از شرکت کتاب ابتياع فرماييد» چلچراغ«کتاب 
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