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 عهد عیسی بود و نوبت، آن او 
 جان موسی بود و موسی جان او  

١/٣٢٥ 

 داستان پادشاه نصرانی گداز
 ( ٣٢٤از بیت  -)دفتر اول 

 
دیر زمانی پیی  از ایی ، پادهیاظی میار  بیر یهودییان       
سلطنت  می کرد که در دی  و آیی  خیود بیه  ید کهیند  ا      

تَعَصََّب بود. آن زمان دوران پیامبر   ضرت عیسی )ع( بیود.  مُ
آن هییا ، مسییی یان را هییینده مییی داد و مییی کهییت. او ن ییی 
دانست که عیسی ظ ان  ضرت موسی )ع( است که بیه هیی    

 و ه ای  دیگر  مهور کرد  است.
 عهد عیسی بود و نوبت، آن او 
 جان موسی بود و موسی جان او 

١/٣٢٥ 
ه ای  دو وجود مینیو ، ییو وجیود    او ن ی دانست ک

وا د ظستند. او ن ی توانست ییتایی را درک کنید. او دوبیی    
بود و به ظ ی  علت آن دو وجود خدایی را جدا  از ظ   میی  
دانست. ای  بودکه به وجه دظهتناکی علیه مسی یان )نصرانیان(  

 هد.« نصرانی گداز»قیام کرد و 
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 کرد در را  خدا  1ها  اَ وَل
 دَمساز خدایی را جدا  آن دو

١/٣٢٦ 
پادها ، وزیر  میار و نیرنگ بیاز داهیت کیه او نیی      
 تی بی  از پادها  متعصّب بود. او به پادها  گفت: بسیار  از 
مسی یان دی  خود را پنهان می کنند. زیرا دی  ماننید مُهیو و   
عود نیست که از عطرآن به وجودهان پی ببر .  ای  است کیه  

د وری در باط  ده   تو ظسیتند. بنیابرای  کهیت     ماظراً با تو ان
چار    کار نیست. پادها  پرسید: چار  چیست؟ چه باید کیرد  
تا در  دنیا ظیچ مسی ی چه آهیار و چیه پنهیان بدیا  ن انید؟     
وزیر پاسخ داد: چار  فقط ایداد نفاق در آنیان اسیت. و سی      
ور نقهه   خود را به ها  بیان کرد. چی   نگذهت که به دسیت 

پادها ، یو دست و ییو گیوو وزییر را بریدنید. بینیی او را      
هیافتند و جارچیان ندا دادند که وزیر پادها  در نهان مسیی ی  
بود  وبه فرمان ها  در فالن بازار اعدام خواظد هد. وزیر را بیه  
زیر دار بردند  ظ ه   وسای  اعدام آماد  بیود. امیا در آخیری     

ی هیفاعت وزییر را نی د هیا      ر ظات، بنا به تدارک قبلی، کس
کرد. ها  نی  ماظراً با ب رگوار  از سرتقصیرات وزیر گذهت. 
وری فرمان داد او را از ههر بیرون کننید. وزییر مییار بیا ظ یان      

                                                 
 اَ وَل: روچ، دوبی .  -١
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 ال ن ار ن د عیسویان رفت و گفت: م  بطور پنهیانی مسیی ی   
 بود  ام اما: 

 ها  واقف گهت از ای ان م  
 وز تعصب کرد قصد جان م  

 است  تا  دی ، ز هَه پنهان  کن  خو
 آن که دی  اوست، ماظر آن کن  

 ها  بویی بُرد از اسرار م  
 مُتَّهَ  هد پی  هَه، گفتار م 

١/٣٤٩ 
اگر نَفَ   یات بخ  عیسی نگهدارم نبود، اکنون به 
دست او پار  پار  هد  بودم. جان م  در را  عیسی بسیار ناچی  

ی نداهت ، اما م  به عل  دی  او است و از مرگ در را  او ظراس
آگاظی بسیار دارم و دریغ  میی آمید کیه ایی  آگیاظی می  بیا        

 مرگ ، نابود هود.
 بهر عیسی جان س ارم، سر دَظَ   
 صد ظ اران منَّتَ  بر خود نَهَ 

 جان دریغ  نیست از عیسی و ریو 
 واقف  بر عل  دین ، نیو ِ نیو 
  یف می آمد مرا کآن دی  پاک 

 اظالن گردد ظالکدرمیان ج
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 هیر ای د را  و عیسی را که ما  
 گهته ای  آن کی   ق  را رظن ا 

١/٣٥٥ 
میر وزیر کارگر افتاد. ظی اران مسیی ی دور او ج ی     
هدند. او میان ای  ج   اندی  میی خوانید و تفسییر میی کیرد.      
ماظراً ا یام دی  را تبلیغ می کرد اما در باط  دامی بیود بیرا    

گذهت که عیسویان دل بیه او سی ردند وایی     عیسویان. چند  ن
کار با قدرت تقلیید خلیق قدرت نیدتر  میی هید. چیرا اینگونیه        
است؟ زیرا مردم بیهتر به صورت توجه دارند.  وزییر چنیان از   
دی  عیسی سخ  می گفت کیه بیه زود  میراد و مرهید آنیان      
گردید. از گفتار او رذتی بی  د میی بردنید. نیتیه ظیایی را از     

ز در گفتار هییری  و درسسیب خیود میی گفیت کیه       ظ ان آغا
چندان با دی  عیسی مطابقت نداهت، اما هیرینی کالم او میان   
می هدکه خلق به نییت بیاطنی او پیی برنید. میدت هی  سیال        
ماظراً به تبلیغ و بیان ا یام دی  پرداخت. در ای  مدت بیی  او  
 و ها  پنهانی پیام ظایی رد و بدل می هد. هیا  خواسیت کیه او   
کار را ییسر  کند. وزیر پیام فرستاد که به زود  چنان فتنه ا  
در دی  عیسی پدید خواظید آورد کیه اسیباف تفرقیه و از ظی       

 پاهیدگی آن ظا فراظ  هود.
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قوم عیسی دوازد  قبیله و گرو  بودنید کیه ظیر گیرو      
امیر  داهت. ای  دوازد  امیر، بند  و مطی  وزیر فریبیار هید   

اعت اد داهتند و به او اقتدا میی کردنید. چنیان     بودند. ظ ه به او
بودکه اگر به ظر امیر  از ای  امیران میی گفیت ب ییر: او فیوراً      

 اطاعت می کرد و جان می داد. 
 قوم عیسی را بُد اندر دار و گیر 
  1 اک انهان دَ  امیر و دو امیر
 ظر فریقی مر امیر  را تَبَ  

  2بند   گهته میر خود را از طَ َ 
 ی  دَ  و ای  دو امیر و  قومهان ا

 گهته بند    آن وزیر بَدنهان 
 اعت اد ج له بر گفتار او 
 اِقتدا  ج له بر رفتار او 

 پی  او در وقت و ساعت ظر امیر 
 جان بداد  گر بدو گفتی:  ب یر

١/٤٥٨ 

                                                 
 دارو گیر: گرفتار  کار و فرمانروایی. د  امیر و دو امیر: دوازد  امیر. -١

 
٢

ظی از مردم. تَبَ  : تبعیت، پیرو. ظر گرو  و طایفه به ط   فریق: طایفه، گرو  -
 کسب رفا  تاب  امیر  گهته بودند.
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ظنگامی که وزیراعت اد کام  امیران ای  دوازد  گرو  
ود را که ظ ان ایداد نفاق را به دست آورد، مأموریت اصلی خ

به ای  منظور دوازد  طومیار دیی ،    بی  گرو  ظا بود آغاز کرد.
به نام ظر یو از امیران تهیه کرد. در ای  طومار ظا ا یام دیی   
مسی یت را به ن و  نوهت کیه ظیر ییو بیا دیگیر  تفیاوت       
اصوری داهت. در یییی نوهیت کیه اسیاا عبیادت، ریا یت       

طومار دیگر نوهت کیه ریا یت   است و گرسنگی کهیدن. در 
و گرسنگی کهیدن ظیچ سود  ندارد و خالف دی  است. تنها 
را  عبادت، جود و بخه  است. در یییی نوهیت ریا یت و    
بخهندگی، نهانه   عبادت نیست بلیه  تنها را  ندات، توکی   
به خدا است و ظر کوه  و تالو و کار ج  توک  به خدا در 

هریو قائ  هدن اسیت. در   واق  هرک است، یعنی برا  خدا
ییی نوهت: توک  کردن بیه خیدا بیه تنهیایی کیار بیهیود  ا        
است. زیرا خدا به انسان نیرو داد  است. پ  ظ را  توک  بایید  
کارکرد. در ییی نوهت آنسه برا  امیر بیه معیروف و نهیی از     
منیر در دی  آمد  واقعیاً بیرا  اندیام دادن و ییا اندیام نیدادن       

اییی  ب ییر امییر و نهییی بییرا  نهییان دادن کییار  نیسییت، بلیییه 
م دودیت و ناتوانی انسان در برابر خداست. زیرا با دیدن عد  
و ناتوانی خود به قدرت خیدا پیی میی بیری . در یییی نوهیت       
اعتقاد به عد  و ناتوانی انسان، در واق  کفر نع ت خیدا اسیت.   
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زیرا خدا قدرت ظا  بیه ار  را به ما داد  است و ندیدن آن، 
قاد نداهت  به قدرت خدا اسیت. در یییی گفتیه، اعتقیاد بیه      اعت

عد  و ناتوانی و نی  اعتقاد به توانایی و قدرت انسان کفر است. 
« می  »زیرا چنی  کسانی که عد  خیود را  میی بیننید، در واقی      

کفر است. در ییی گفتیه  « م »خود را می بینند و ظ ی  دیدن 
اموو کرد.زیرا ه  ِ ه  ِ ب ر و استدالل را در جهان نباید خ

       ب ییر و اسییتدالل در آغییاز سییلوک، را  سییارو  را روهیی     
می کند. اگر از ب ر و استدالل دست  بیهی مانند ای  اسیت  
که را  تاریو را بدون روهنی هی   طیی میی کنیی و م یی       
است کژراظیه بیرو . در یییی دیگیر درسیت عیی ، ایی  را        

ر جیان  میی   نوهت که: ب ر و استدالل موجیب خاموهیی نیو   
هییود. وقتییی هیی   ب ییر و اسییتدالل را خییاموو کییرد ، در  
تارییی نور جان راظن یا  تیو خواظید هید. در یییی نوهیت:       
ترک دنیا کردن تنها را  ندات است. درییی برعی  نوهیت:  
  ضرت  ق دنیا را برا  را تی ورذت بردن تو آفرید  است... 
  وزیر میار که اکنون مفتی اعظ  عیسویان هید  بیود،  
بر ظ ی  قیاا، دوازد  طومار ودستورارع   هرعی که ظر یو 
متضاد دیگر  بود نوهت. اینو ظ یه   وسیای  تفرقیه آمیاد      
هد  بود. بعد از نوهت  ای  طومار ظا بطور ناگهانی از موعظه و 
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وعظ و خطابه خیوددار  کیرد. در را بیرو  خیود بسیت و بیه       
 کسی اجاز  نداد ن د او برود. 

 وزیر از خود ببست مَیر دیگر آن 
 وعظ بگذاهت و در خلوت نهست 

١/٥٤٩ 
ای  کار او وروره ا  در مریدان افیند. خلیوت نهیینی   
او چه ، پندا  روز به طول اندامیید. خلیق دیوانیه و مهیتاق او     
بودند و بیر سیرا  او میی رفتنید و بیا ارت یاا و گرییه و زار         

روم درخواست می کردند که آن ظا را از فیض وجود خود م 
 نیند.

 خلق دیوانه هدند از هوق او 
 از فراق  ال و قال و ذوق او 
 البه و زار  ظ ی کردند و او 

 1از ریا ت گهته در خلوت دو تو
٥٥١ /١    

در خلوت نهینی چنان  تظیاظر میی کیرد کیه قیامت       
خ ید  )دو تو( به نظر می رسید.  مریدان او ارت اا می کردنید  

 و  می گفتند:
 نیست ما  را بی تو نور گفته ایهان: 

                                                 
  دو تو: خ ید  هدن، ک ر خ ید .  -١
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 بی عصا کَ ، چون بُوَد ا وال کور؟
 از سر اکرام و از بهر خدا 

 بی  از ای  ما  را مدار از خود جدا 
 ما چو طفالنی ، ما را دایه تو 
 بر سر ما گستران آن سایه تو 

١/٥٥٣ 
وزیر نفاق افی  پاسخ می داد: با آن که جیان  از هی ا   

ت که تنها باه . مرییدان نیاگ یر   دور نیست، اما دستور خدا اس
دست به دامان دوازد  امیر هدند و با ظ  از پهت در بسته بیا آ   

 و ناره به وزیر پیام می دادند که: 
 کی  چه بدبختی است ما  را ا  کری ؟

 از دل و دی  ماند  ما بی تو یتی  
 تو بهانه می کُنیّ و ما ز درد 

 می زنی  از سوز دل دَم ظا  سَرد 
 ه گفتار خوهت، خو کرد  ای  ما ب

 ما ز هیر  ی ت تو خورد  ای  
 اهلل اهلل ای  جفا با ما می 

 خیر ک ، امروز را فردا می  
١/٥٥٨  
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اما ای  درخواست ظا کارگر نهد. خالیق دسیت از او        
ن ی کهیدند. ظر روز و ظیر هیب، مقابی  در بسیته   او بسیت      

 نهستند و مدام می ناریدند که: 
 چنگی  و تو زخ ه می زنی ما چو 

 زار  از ما نی، تو زار  می کنی 
 ما چو نایی  و نوا در ما ز توست 

 ما چو کوظی  و صدا در ما ز توست... 
 ما که باهی  ا  تو ما را جان جان 

 تا که ما باهی  با تو در میان؟
 ما عدم ظایی  و ظستی ظا  ما 
 تو وجود مطلقی، فانی ن ا 
 ما ظ ه هیران، وری هیر عَلَ 

  1  له هان از باد باهد دَم به دَم
   له هان از باد و ناپیداست باد 
  2آن که ناپیداست از ما ک  مباد

١/٥٩٨   

                                                 
عَلَ : بیرق، پرچ . ما مانند هیرظایی ظستی  که رو  پرچ  ظا نق  می کنند  -١

 رکت ما  و وقتی باد می وزر، به نظر می آید آن هیر ظا  رکت می کنند. پ 
 ناهی از تو است و ما اختیار  در افعال خود نداری . 

جان فدا  آن که ناپیداست » در برخی نسخه ظا ای  مصراع اینگونه آمد  :  -٢
 «باد
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وزیر که اکنون بر دل و جان ای  مردم بینیوا و جاظی    
 یومت مطلق میی کیرد و خلیق فرییب خیورد  او را بیه  ید        

از خلوت خود پاسیخ میی داد :   خدایی رساند  بودند، به تند  
ای  قدر با م  ب ر نینید. اگیر می  امیی  هی ا ظسیت  ، میته        
کردن م  به بی توجهی به ه ا ، چه معنیی دارد . اگیر هی ا بیه     

 م  اعت اد دارید باید آنسه می گوی  بیدرنگ ب ذیرید .
 گفت  دت ظا  خود کوته کنید 
 پند را در جان و در دل رَ  کنید

   نبود امی  گر امین ، مته
 گر بگوی  آس ان را، م  زمی  
 گر ک ار ، با ک ال انیار نیست 

 ور نیَ ، ای  ز  ت و آزار چیست؟ 
 م  نخواظ  هد از ای  خلوت برون 
 زآن که مهغور  به ا وال درون 

١/٥٩١ 
م  به مراقبه و ارتباط با عیسی مسیح پرداخته ام. او بیه  

ظ یه دور  کی . ایی     م  پیغام داد  کیه در خلیوت بیاو و از    
 دستور پیامبر ما  است.

 آن وزیر از اندرون آواز داد 
 کا  مریدان از م  ای  معلوم باد 
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 که مرا عیسی چنی  پیغام کرد 
 ک  ظ ه یاران و خویهان باو فرد 
 رو ، در دیوار ک ، تنها نهی  

 وز وجود خوی  ظ  خلوت گُ ی  
 بعد از ای  دستور ِ گفتار نیست 

 با گفت و گوی  کار نیست  بعد از ای 
١/٦٤٣  

باچنی  ن ایهی از رو انیت خود، و با اف ودن اهیتیاق  
مسی یان بود که چند  بعد وزیر م ور، ناگهان دوازد  امییر را  
جداگانه و یو به ییو، بیه تنهیایی فراخوانید. در آن خلیوت      
خود به ظر یو گفت: تو جانهی  می  ظسیتی. امییران و گیرو      

اتباع تو ظستند. زیرا  ضرت عیسیی ظ یه     ظا  دیگر پیرو و 
عیسویان را پیرو تو کرد  است. ظر امیر و یا ظر کسی که مقاب  
ای   ی  عیسی که اینو از زبان م  جار  می هود مقاومیت  
کرد، بی ظیچ ر   و تردید  بی . اما تا م  زند  ام ایی  راز  
را به ظیچ ک  فاو نی . و تا ظنگیامی کیه ن یرد  ام، ادعیا      

 ی  ریاست را من ا.ا
 وآنگهانی، آن امیران را بخواند 

 یو به یو تنها به ظریو  رف راند 

 گفت ظر یو را به دی  عیسو  
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 نایب  ق و خلیفه   م  تویی
 وآن امیران دگر، اَتباع تو 
 تو  1مرد عیسی ج له را اَهیاع

 ظر امیر  کو کَهَد گردن، بگیر 
 یا بی ، یا خود ظ ی دارو اسیر

 م  زند  ام، ای  را مگو ریو تا 
 تا ن یرم، ای  ریاست را مدو 

١/٦٥۰  
آنگا  وزیر م ور، به ظریو، جداگانه طومار  را کیه  
از پی  تهیه کرد  بود داد. طومار  که در آن دستورارع   ظیا  
و ا یام کامالً متضاد درج هد  بود. پی  از چهی  روز دیگیر    

اسر ت وییر و  که در خلوت بود، خود را کهت و به  زندگی سر
ریا  خود خات ه داد.پیروان ساد  دل او از میرگ  دسیتخوو   
 ظیدان دردناکی هدند و بر سر گور او ظنگامه ا  به پا کردند.

 چون که خلق از مرگ او آگا  هد 
 بر سر گورو قیامتگا  هد 

 خلق، چندان ج   هد بر گور او 
 مُوکَنان، جامه دران، در هور او 

 ند ه رد کآن عدد را ظ  خدا دا

                                                 
 اَهیاع: ج   هیعه، پیروان. -١
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 از عرف وز ترک وز رومی و کُرد
 خاک او کردند بر سر ظا  خوی 
 درد او دیدند درمان جا  خوی  

١/٦٦٣ 
بعد از یو میا ، کیه بیر می ارو سیوگوار  کردنید،       
دوازد  امیر ظ را  با گرو  کثیر  از مسی یان برا  جانهینی او 
به هور نهستند. نخست ییی از امیران ب ا خاسیت. طومیار  را   
که وزیر م ور به او داد  بود، پی  آورد و گفت: بنا به وصیت 

 پیهوا  فقید ما، م  جانهی  او ظست . 
 یو امیر  زآن امیران، پی  رفت 

 پی  ای  قوم وفا اندی  رفت 
 گفت: اینو نایب آن مرد م  
 1نایب عیسی، من  اندر زَمَ 

 اینو ای  طومار، برظان م  است 
 م  است  کی  نیابت بعد از او، آن

١/٦٩٦ 
بالفاصله امیر  دیگر ادعا  رظبر  قوم کرد و او نیی   
طومار  ارائه داد. و ییی دیگر از امیران چنی  کرد. ییبار  ظر 
دوازد  امیر طومار به دست، ادعا  رظبیر  کردنید و مهیاجر     

                                                 
 زَمَ : زمی .  -١
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ظا  رفظی به جنگ و خونری   اندامید. ظ اران نصرانی پارسا 
ظ  افتادند و صد ظا ظی ار مسیی ی   و پاکدل،  یو بار  به جان 

ازای  فتنه کهته هدند و از سر ظا  برید  هد ، پهته ظا سیاخته  
 هد. 

 آن امیران دگر، یو یو قطار 
 بر کهید ، تیغ ظا  آبدار 

 ظر ییی را تیغ و  طومار  به دست 
 در ظ  افتادند چون پیالن مست 
 صد ظ اران مرد ترسا کهته هد 

 هد  تا ز سر ظا  برید  پهته
١/٧۰١ 

فتنه و نفاق افینی وزیر میَّار، کارساز هد. خون ظایی 
بود که از چپ و راسیت ریختیه میی هید. غبیار کینیه و نفیاق،        
فضا  صلح و دوستی پیروان مسیح را فرا گرفیت و فتنیه ظیا     

 وزیر فریبیار آفت سر ظا  عیسویان گردید.
 خون روان هد ظ سو سی  از چپ َّ و راست 

 ا، زی  گَرد خاست کو ، کو  اندر ظو
 تخ  ظا  فتنه ظا، کو کِهته بود 
 آفت سرظا  ایهان گهته بود 

١/٧۰٤ 
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*** 
 

 داستان پادشاه نصرانی گداز

 شرح مختصر نماد ها و رمز ها

 
موریو  اییی  داسییتان را پی  از  یایییت مییرد بقییال و   
طییوطی نقیی  مییی کنیید. درآن داسییتان، ظنگییامی کییه طییوطی،  

هی  میاظر  او توجیه کیرد و     دروی  جَورَق پوو را دید، به
خود را ظ انند او دانسیت. در آخیر ظ یان داسیتان، موریو  در      
چند بیت می گوید که انسان کام  با انسان ظا  دیگر در ماظر 
تفاوتی چندانی ندارد. ظر دو یو هی  و هی ای  ظسیتند. امیا    
تفاوت درسیرت است نه در صورت. بسی کسان ظستند که در 

مردم فریبی می پردازند. از چه را ؟ از را   قارب مرهد و پیر، به
 دزدیدن سخنان  درنهی  عارفان روه    یر:
  رف درویهان بدزدد مرد دُون 
 1تا بخوانَد بر سلی ی زآن فسون

 کار مردان روهنی و گرمی است 
 کار دُونان،  یله و بی هرمی است 

 هیر په ی  از برا  گَد کنند
 

                                                 
 دون: فرومایه. سلی : سار ، پاکدل. فسون: افسون،  یله، نیرنگ.  -١
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 1بُومُسَیلِ  را رقب ا  د کنند
١/٣١٩ 

بییا ظ ییی  تهییابه مییاظر  و نییی  تقلییید  ییرف ظییا      
راظگها  پیران طریقت است که ای  ریاکاران، اسیباف فرییب   
مردم را فراظ  می سازند و آن ظا را به مهلیه ظیا  دظهیتناک   
می کهانند. ظ انگونه که مسی یان فریب وزیر میاررا خوردند 

 و کهته هدند. پ :
 چون بسی ابلی  آدم رُو   ظست 

   به ظر دستی نهاید داد دستپ
١/٣١٦  

ایندا است که موریو  بیا بییان ظ یی  داسیتان پادهیا        
نصرانی گداز، ای  مو وع را روه  تر هرح می دظد. در ایی   
داستان، مورو  بد  ظهدار  که در باف زاظد ن ایان ریاکار و 

                                                 
کسانی که پوست هیر در بر می کنند و ادا  هیر را در می  هیر په ی : -١

آورند. گَد: گدایی کردن. بو مُسَیلِ : زمانی که کار رسارت پیامبر اسالم رونق 
بسیار  گرفته بود، کسانی به تقلید از آن  ضرت، ادعا  پیامبر  می کردند. 

ه بود. او در سال هاخص تری  آن ظا مرد  بود به نام مَسلَ ه که از قبیله   یَ امَ
نه  ظدر ، خود را پیامبر خواند. گرو  اندکی دور او ج   هدند. بدی  سبب 
است که پیامبر او را مُسَیلِ ه کَذَّاف )دروغگو( نامید. پ  از درگذهت  ضرت 
رسول، طرفداران بیهتر  پیدا کرد و کارو باال گرفت، اما سراندام در سال 

ردن او ادعای  فروک  کرد و از بی  یازد  ظدر  در جنگ کهته هد و با م
رفت. معنی بیت: کسانی ظستند که برا  گدایی، پوست هیر می پوهند و ادا  
هیر را در می آورند. یا ظ سون مسیل ه، مانند  ضرت م  د )ا  د( ادعا  

   پیامبر  می کنند.



 )مثنوی( نصرانی گدازداستان پادشاه 
  www.sayahzadeh.comوب سایت مهدی سیاح زاده 

 

19 

 

مردم فریب می دظد، به تعصب ظا  ویرانگر انسان ظا نیی  میی   
 بیان ای  نیته که:  پردازد. او با

  عهد عیسی بود و نوبت آن او 
 جان موسی بود و موسی، جان او 

١/٣٢٥ 
، بیهترناهیی از  «جنیگ ظفتیاد و دو ملیت   »می گویید:  

تعصب ظا  کور است. ظ ه   پیامبران ییو  یرف زد  انید.    
ظ ه   ادیان، بر یو اص  پا فهیرد  انید و ایی  سیازمان ظیا       

تالف پدید آورد  انید و انسیان   برخاسته از دی  ظا است که اخ
ظا را به نام دی  به جان ییدیگر انداخته اند. از ای  رو  اسیت  
که ظهدار می دظد: باید از صورت و تفاوت میاظر  دیی  ظیا    
گذر کرد و معنی و مفهوم  قیقی آن ظا را مرکی  توجیه خیود    

 قرار داد:
 رو به معنی کوو، ا  صورت پرست 

  1رَستزآن که معنی بر ت  صورت، پَ
 ظ نهی  اظ  معنی باو تا 

 ... 2ظ  عطا یابیّ و، ظ  باهی فتی
 مهر پاکان در میان جان، نهان 

                                                 
معنی مصراع: صورت مانند ت  و معنی مانند پَر است که می تواند ت  را به  -١

 باال )تیام ( برساند.
 فتی: جوان رد.  -٢
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 1دل مد  اال به مهر درخوهان
١/٧١۰ 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  درخوهان: هادمانان، کسانی که هادمان ظستند. اوریاء اهلل. -١


