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 !ُکشند پس هستند یم
 
 
 
 

 رسد یم یار شرـخ نیهردم از

 درس یم یبتر اننـیِد اــب وز
 

 !ُکشند پس هستند یم (رهی)الجز کاِر آنان بودگفت  "وآي سل" را منفجر کرد و خود یانتحار کیکابل  در
 
 تیرا بر شکاک او اساِس فلسفهٔ خود کرد. یخود ثابت م ییهست هست ذات را از یمعروف فرانسو لسوفِ یف "دکارت"

شک  زیهمه چ ییهست بارهٔ  من که در نیا ایآ که دیرس جهینت نیبد و شک کرد زیهمه چ ییهست ایوجود  در گذاشت و

  انه؟یوجود دارم  کنم یم

 یعنی« پس هستم کنم یم فکر» که: دیمعروِف خود رس یفلسف ارِ به شع کنم و یاگروجود ندارم پس چه گونه شک م

هرچند  داشته باشد. وجود دیذهن دارم پس آن ذاِت کامل ضرور با کامل در ذاتِ  کی کرکنم ف یمن که شک م نیا

 پارهٔ  یس من تصور اگر یعنی شود یسبِب وجود نم ضرورتا   که تصور کند یرد م موضوع نیا با را او فکرِ  "کانت"

 یمن نم دارد و دراز رشته سرِ  نیصورت ا به هر را بالفعل هم داشته باشم. که آن ستین نقره داشته باشم ضرور

 نجایا در گرید یمقصود یبرا بحث را نیمن ا اورم؛یبحث خسته کننده به درد ب و جر نیرا با ا ِر خوانندهس خواهم

 :نکهیآن ا کرده ام و رحمط

 بتیمص اسالم هر ریاسالم وغ یایدن یجابلقا تا جابلسا از گریسخِن د به ای ایریجینا و شویتا مگاد مصر یساهایکل از

 مانندِ ه ای بوده اند یان به راستکه آن دانمیمن نم «میما بود» که کوبدیم نهیس داعش دست بر ایِسل  یآ دهدیم یکه رو

تا باالخره شحنه  «و   ینِرهم په ک»که  کوفت ینه میس بر دست شدیم یشهرش دزد شب در یآن مرِد الفوک که وقت

زدن  شر امر الف بر یمکافات حت دار نیکه درا دبدان تا زندانش افگند سال در هم چهار یقاض گرفت و را بانشیگر

 !نداشته اند آن حضور در که سازند یم ییها معرکه قهرمان را خود و زنند یم یرومندین الفِ  دارد فریک زین

محاکمهٔ  کی در و ابدیدست  ندیآفر یم بدتر بد؛ از باز و ندیآفر یم که هر روز شر نانیا قانون وعدالت بر یروز اگر

 را بپرسند یمتوال ینیآفر شر نیمقصوِد ا نانیا از جهان زنده پخش شود سراسرِ  یها ونیزیتلو که همزمان از یعلن
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را  دآن بزرگمر از یرویپ یادعا لیفرستاد شما به چه دل انیرا نشانهٔ رحمت برعالم میکه خداوند رسول کر ندیبگو و

  د؟یدل کرده اب انیعالم را به غضِب مجسِم خدا بر شتنیخو یول دیدار

چه آن استدالل از و عقل یرویبه ن نانیا و ستین برتر دست گرید زور از یناش یها لجاجت و آن وقت که دسِت زور

 دفاع خواهند کرد؟ وعمل لغ نیا از یکدام استدالِل منطق با نانیا ندینما دفاع دیانجام داده اند با

به رو شده  رو زورمند فانیحر با ما» :دنیکه بگو نستیراه ا کی .نمیب یراه معقول نم چیعمل ه نیا هیتوج من که در 

به  ما چون زورِ  و میبُرد یم سوراخ بدان سوراخ پناه نیا که گربه به دنبالش افتاده باشد از یکه هماننِد موش میبود

 نیا .میگرفت یبود م محشور ها با ما ال سرکوچه که سالبق از را انتقاِم خود و میرفت یم دیرس یقصاب زورمند نم

 یدزد هٔ یقض در یدخل چیکه ه فیضع هٔ یهمسا ا ازر ییکه آدم انتقام ُدزِد صحرا ستیوجه مورد قبول ن چیبه ه لیدل

 دکارت است.  وهٔ یهمان ش استفاده از و یباف –فلسفـه  یعنیتفلسف  وهٔ یدوم ش وهٔ یش اام و ردیندارد بگ

 :گفت یم او

 :ندیبگو نانیا و« پس هستم کنمیم فکر»

 بالِ  رِ یز شان را سرِ  آسان انتخاب و یها هدف و میرو یخود م ییاثباِت هست یما برا یعنی «میپس هست میُکش یم»

آنان حرام  شبها بر نیریخواِب ش و کنند ادیفر فرزندان شان برُکشتهٔ شان داد و مادر و پدر؛ ه زن؛ ک میکن یشان م

 .« فتدیناِم ما به لرزه ب بتِ یه شان از یتن ها و ندیداعش بگو گردد و

  شود؟یم اما عاقبت چه

 گریخود به جان همد انِ یم در انیداعش و شودیبدل م یثانو عتِ یطب به عادت و شد تکرار یکه به صورت متوال یعمل

فرما نسبت  را به کار مالمت جرم خود یوجدان ها و ردیگیشان را م انبیون ناحق گرهمه خ نیباالخره ا و افتند یم

 .کنند یرا گم م خود نِش یآفر و نیدهدِف  .ُکشند یم را ودباال دستان خ آلوده به معجوِن ُکشتار ردستانِ یز و دهندیم

 اکراه به اخالق هللا متصف گردد جبر و است تا انسان فارغ از یمعنو و یماد شیوعقـل آسا نید نشیآفر از هدِف خدا

  .ردیگ شیمطلق را در پ قتِ یحق یروج به سوراه ع و

 یشان درس یدمنه برا و لهیکل تِ ین حکایا کنم یم فکر ُکشندیم او نِ ید )ج( و همه مردم را به خاطرخدا نیا نانیا اگر

 :عبرت بدهد پُر از

لطان س شان بود و ورِ آبشخ چراگاه و شهیآن ب داشتند و یزندگ رومندین آب وعلف سه گاو از پُر شهٔ یب کیدر ندیگو یم

 ذیدندان برگوشِت لذ الیخ در و دیدیم شهیب یشامگاه به سو هر خوردن گاوان را داشت و یهوا باشد ریجنگل که ش

خواِن کرم سلطان  که از دیفهم و دید گاوان شکار یبرا سلطاِن جنگل را لیُ که تما روباه مکار .بُرد یفرو م هرسه گاو

 کیبه  کیرا  اوآن سه گ و دازدنیاق بگاوان نف انِ یم در تواندیرض کرد که مسلطان ع خدمتِ  رسدیم زین به او یسهم

 ان ُخرد کند.چنگ سلط در

دا ترا خ نیبب» گفت: و خواند دیبه گوِش گاو سف آهنگ نفاق را شد و به کار. روباه دست خواست یرا م نیسلطان هم

چنِگ  ها بتر خواهد یم ساخته است و برضِد تو یلعنت اهیگاو س نیا داد. یبرتر گرانید بر و دیآفر دیسپ رتیش مانندِ 

 «بماند یباق است یدیسپ از شیِجلدش ب در یاهیابلق که س گاو و او یبرا خرم تنها و سبز شهٔ یب نیا تا ندازدیب ریش

 افتیرا مساعد  نهیزم روباه که جست و روباه مکار از را بود چارهٔ کار دهیهمراهاِن خود ترس کـه سخت از دیسف گاو

ب کتا را کافِر چار اهیوگاو س او ابلق رفتگ شیاو پ نزد از و کند یرا به نفع او م داد که چارهٔ کار نانیرا اطم او
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 گاو زا رومندین یها با شاخ آن دو له کندحم اهیس گاو سلطاِن جنگل بر یوقت که رفتندیپذ گاو دو خالصه هر ساخت و

 بُرد. باز فرو اهیگاو س ذِ یگوشِت لذ دندان بر و له بُردحم اهیس گاو بر رینخست ش بار بیترت نی. بدکنند یدفاع نم اهیس

به  و ندا افگپ را هم از او رینسبت به گاو ابلق پُر کرد تا ش ییبدگو از را دیسف گوش گاو شد و روباه دست به کار

 .افتی انیپا ریبه نفع ش زین یینها جهٔ ینت تنها ساخت و و اوری یب و اری یرا ب خود دیطبعاْ گاو سف و دیخود رس یآرزو

ُکشتن  عالج در رَسد ینم رومندیتان به دشمِن ن اگر زورِ  که دیباش داشته ادیخوب به  عبرت آموز را تِ یحکا نیا

 .ستین فیضع عناصر

ساختند که  پادشاه حبشه مجبور یبه نجاش به مهاجرت ظلم خود با مسلمانان مکه را که دیاست شیشما مشرکان قر مگر

 اعتقاد داشت؟  گانهی و واحد یبه خدا کم ازکم مشرک نبود و

آن مردم  هگنایردم ببا ُکشتِن م شما دیدانینا مسلمان م است دست نشانده و یمستول تان ارِ ید را که بر یشماحکومت اگر

 .مانند یستمگر نم و ظالم اب یول مانند یم سلطاِن کافر مردم با که دیرانیم گرانید یخود به سو را

 برمنگهم نگارگر 201۷ لیاپر12االبصار. یاول ای فاعتبروا

 

 

 

 

  تذکر:    
 بر یرا مطالعه کنند، میتوانند با اجرای "کلیک" ۀ معززها و مطالب دیگری از این نویسند سرودههرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که 

 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند.
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