
 Summer  2021  |  فصـــلنامه فرهنیگ هـــرنی | ســــال  اول | شـــــامره  چهارم  | تابستان  ۱۴۰۰  |  قیمت |  ۹۰/۰۰۰ تومــــان

<  عشق از دیروز تا امروز؛ درنیگ مقایسه ای

  از دریچه عرفان سنیت و انسان شنایس مدرن

 <  موالنا، عشق و معنای زندیگ

 <  گذری به روزگار سرپی شده آنه ماری شیمل

 <  پرسش از اخالق در ساحت عشق

 <  پله پله با موالنا؛ شریح از یک زندیگ 

 <  شرق همیشه الهام بخش؛ نگایه به حضور موالنا در آملان

<  دیدار شمس و موالنا به روایت اپرای عروسیک





کارنامه  
گفتاری در باب اهمیت مواجهات آنه ماری شیمل
 با مریاث معنوی و ادیب مشرق زمنی
یب جوشید | محمدجعفر یاحقی /  42 چشمه هایی که از آن نگاِه غر

نگایه به ترجمه فیه مافیه به آملاین
رفای عرفان به شیوه شیمل | سید سعید فریوزآبادی /  46 انتقال ژ

اهمیت آثار آنه ماری شیمل در گفت وگو با سید سعید فریوزآبادی
زهای زباین و دیین | هبنام ناصری /  48 فراسوی مر

شرح خاطره ای دور از آنه ماری شیمل
وقیت که شکوِه شمِس تو طالع شد | هباءالدین خرمشایه /  55

گذری به روزگار سرپی شده آنه ماری شیمل با جالل الدین مولوی
تا ز قونیه بتابد نور عشق | حسنی خندق آبادی /  56

چه چزی آنه ماری شیمل را دلدادۀ موالنا و مفسر پیام او برای انسان معاصر کرد؟
تراشیدِن حصارهای تن | حبیب بشریپور  /  64

درنیگ انتقادی به نگرش آنه ماری شیمل
 در باب نسبت هندیس عرفان و خوشنوییس
وف | علریضا هاشمی نژاد/ 68 غافل از ذات هندیس حر

نگایه به قرائت آنه ماری شیمل از خوشنوییس ایراین و اسالیم
وح اسالم | حسنی رضوی فرد/ 74 تجیل جامیل ر

درنیگ در کتاب شنایس توصیفی آنه ماری شیمل
تکرار نقش آینه | پیامن طالیب /  80

حکمت
بازتاب رسالۀ سمپوزیوم افالطون در آثار موالنا
از ضیافت آتن تا سامع قونیه | دکرت حسنی محمودی / 8

عشق و معنای زندیگ | مهدی کمپاین زارع  /  18

اوصاف و کارکردهای عشق در مثنوی مولوی
حدیث عشق نگردد کهن | محمودرضا اسفندیار  /  24

گفت وگو با متنی عزیت، عرفان پژوه مقدوین
صعود به شیفتیگ ُعقالیی | داود وفایی /  30

آیا موالنا آفریدگارِ شمس نبوده است؟  | عبدالحمید ضیایی /  36

جسـتار 
کایی /  91 ساحت عشق و اخالق بندیگ | قاسم کا

نادیدن خود و همه دیدن معشوق| مهناز قانیع /  93

اخالق عاشقی؛ یاریگر اخالق اجتامعی | وحید هسرایب فر / 95

ادب عشق جمله یب ادیب است | سید مجید سادات کیایی/ 97

فصـــلنامه فـرهنیگ هرنی

سال  اول . شامره  چهارم . تابستان۱۴۰۰

صاحب امتیاز   |  مؤسسه  فرهنیگ هرنی سروش موالنا

مدیر مسئول و سردبر   | مریــــم موســوی

دبر تحریریه |  اعظم ملک دار

همکاران این شامره | هبنام ناصری/دبری همسایه و کارنامه،  اردشری منصوری /مشاور علمی

کریم  با ســـپاس از   |  قوام الدین خرمشایه،  تقی پورنامداریان،  سید امری ا
مهدی ماحوزی، داریوش آشوری، اصغر دادبه،  ابراهیم مویس پور بشیل و داود وفایی

ویراستار   | یاسمن کازراین فراهاین

یب | مسعود اسعدی مرتجم عر

مرتجم انگلییس  |  مهدی عمراین نژاد

مرتجم تریک  | جالل الدین محمد اردوش

طــــرایح |  استودیو مشق

مدیر هرنی و طراح گرافیک | حامد حکیمــی

صفحه آرا   |  آرش روشـــنگر

دبر عکس | مهری  رحیم زاده

طرح روی جلد | نقایش خط اثر جمشید حکیمی

تصویرسازی  بخش کرشمه ) پرونده هفت اقلیم( |  اردشــری رستمی

<  منت نگاه آفتاب با قلم تحریر، طرایح رضا غفاری صفحه آرایی شده است.

رگاین  | سیده اعظم موسوی ک و باز اشرتا

مدیر فین تولید |  بـهمن سراج 

کسری چاپ |  ا

توزیع کتابفرویش | دوستان

یب، مجتمع کوشک، شامره 501  تلفن |  88487912 نشاین | هشرآرا، بلوار غر

negaheaftab.com  | سایت  

NegaheAftab  |  گرام   اینستا

Negahe_ Aftab  | تلگرام  
info@negaheaftab.com  | پست الکرتونیک  

NegaheAftab  |  آپارات   
NegaheAftab  | یوتیوب  
Negaheaftab  | فیسبوک   

<  مطالب منتشر شده در فصل نامه نظرات نویسندگان آن هاست و الزاماً دیدگاه

نگاه آفتاب نیست.

<  نـــگاه آفـتاب از نظــرات، مقاالت و مطالب روشمند و مرتبط استقبال یم کند.

<  نــگاه آفتاب در تــلخیص و ویرایش مطالب آزاد اســت.

<  نقل قول و بازنشر مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است.

<  این مجله با کاغذ بالک، دوستدار محیط زیست تولید شده است.



قفســه
مروری بر کتاب تصوف: تاریخ جدید عرفان اسالیم به قلم الکساندر کنیش
تصوف و تخیل | شاهرخ راعی/ 250

دریای معرفت در گفت وگو با نصرهللا پورجوادی
من چو لب گویم لب دریا بود | محسن آزموده / 254

نکایت دربارۀ کتاب ملک گرسنه که بر پایۀ مستندات تارییخ و ادیب
 روزهای شمس تربیزی را روایت یم کند
زنده یِگ شمس را چه گونه بخوانیم؟ | میالد حسیین / 259

نگایه به قوت دل و نوش جان؛
موالنا، غزایل و شاهدبازی صوفیان | صادق وفایی / 263

نگایه به چند اثر تازه منتشرشده در حوزۀ عرفان و اندیشۀ عرفاین
برگ هایی از باغ بینش / 268

مقاالت
یب و موالنا  |  ویلیام چیتیک؛  راه عرفاین عشق از منظر ابن عر
ترجمۀ علریضا رضایت / 232

پرسیش آسان و دشوار در باب دین و معنویت
آن سوی میم و واو و میم و نون | فرهاد شفیت / 242

روایت
مجموعه ای از اخبار و گزارش هایی
وهش های عرفاین و مطالعات ناظر به موالنا | عظیمه ستاری / 272 در حوزۀ پژ

نقد حال 
موالنای کودیک من و قصۀ آزادی | مقصود فراستخواه / 214

هم سفرشدن با یِن | فرزانه اخوت / 217

در شکرستان جان | سیامک مختاری/ 219

پّله پّله با موالنا | سید حسن اخالق/ 222

چرا به موالنا رشک یم برم؟! | ارسطو مریاین/ 228

ســنجه 
جان دلری مولوی

حق عاقیل و حد عاشقی | میح الدین قنربی / 128

گفت وگو با دکرت حسن محدیث گیلوایی و دکرت محمدرضا سرگلزایی
وز     | اردشری منصوری / 138 وز تا امر عشق از دیر

گفت وگو  با دکرت فروغ جهانبخش، استادیار دانشگاه کوییزن
وشنفکران  |  احسان ابراهیمی / 154 عرفان در شاقول ر

عارفان نجف و مالی روم
درّ نایاب موالنا  | هشرام صحرایی/ 166

یب قراری موالنا و قرارگاه های تفسری    |  آرش حیدری / 177

در باب فراروی از شکاف سنت و مدرنیته
این جهان یک فکرت است از عقل کل  |  احسان ابراهیمی / 182

هفت اقلیم
گفت وگو با هبروز غریب پور نویسنده و کارگردان تئاتر

با عینِک موالنا به جهان نگاه یم کنم | پژمان موسوی / 100

در چند و چون اپرای عروسیک مولوی با طرایح، نویسندیگ و 
کارگرداین هبروز غریب پور

به تامشای مولوی ترانه یم شوم | رضا آشفته / 117

کرشمه |  اردشری رستمی / 121

همسایه 
نگایه به نسبت آملاین ها با مریاث ادیب فاریس و آثار موالنا

ورِت بازسرایی به جای ترجمۀ صرف | عیل اشرف صادیق / 188 ضر

گفت وگو با اشتفان وایدنر، مرتجم و پژوهشگر آملاین
ویم در آملان از حافظ محبوب تر است | هبنام ناصری / 190 ر

گفتاری در باب سابقۀ حضور ادبیات فاریس و آثار مولوی در زبان آملاین
شرِق همیشه الهام بخش | عیل عبداللهی / 194

نگایه به تاریخچۀ آشنایی جهان آملاین زبان با موالنا و اشعار او
ویم | رضا نجفی / 197 بازیایب شامیل خویش در آینه ر

گفت وگو با دکرت عیل رجایی، مدرس زبان و ادبیات آملاین
دوسیت ملت ها تمنای قلیب موالنا و گوته | محسن آزموده / 202



شمـاره چهارم/تابستان ۱۴۰۰

6
سرآغاز

مــثال ذره در یپ آفتاب

مریم موسوی

مدیرمسئول

به راحیت یم توان بزیار شد از این هسیت مالل آور
اما چگونه یم توان از آن دل برید / وقیت کودیک بر آن راه یم رود؟1

گهاِن فاصله گرفنت ها بود که با مهر آمدیم.  گزیر و نا در دشوارِی نا
پایزی زیبــا و زمســتان خامــوش را پشــت یک ســاِل تلخ و ســخت و 
طوالین جا گذاشتیم تا امید را در آغوش کشــیم و در برابر پنجره ای رو 
به سوی آفتاب و روشین بایستیم. به پرســش های بسیاری که زاییدۀ 
حریت بود و ناباوری، به جای پاســخ لبخند زدیــم و داغ ُمهر دیوانیگ 
را به جــای عاشــقی بر پیشــاین حضورمــان در این عرصــه پذیرفتیم. 
مشــکالت را بــه جــان خریدیــم و دانســتیم کــه راه صعب اســت و 
دشــوار. به خود گفتیم چگونه یم شود امید را و عشــق را پِس پشِت 
دیوارهــای بلنــِد یــخ زده، منتظر نگــه داری وقــیت که یم تــواین رایه 

برای رســیدن به آن ســوی دیوار یا آوردن او به این ســوی دیوار باز کین 
تا تنهــایی ات را پَــر دیه و آفتاب را بــه خانه دعــوت کین که نــور ببارد 
به همــۀ زندگیت، به همــه بودنت و معین ببخشــد بــه روزهایی که 
برخاســیت، ایســتادی و آغــوش گشــودی به ســوی همۀ تریهــایی که 
آمدند و به جانت نشســتند تا مهرباین ات به لکنــت افتد و امیدت 
زخمی شــود و عشــق به پیمودن رایه که پیش رویت است جایش 

را به خشم و انفعال بسپارد و گم شود در این تارییک دهشت آور ... .
در میانــۀ روزهایی تلخ، ســرد و ســخت، روزهــایی به رنــگ بیامری، 
بن بســت   بــه  و  ناامیدی هــا  دادن هــا،  دســت   از  و  مــرگ  ســوگ، 
رســیدن ها بود که این مســری را آغاز کردیم. در هیچ  یــک از این روزها 
امیــد و عشــقامن را گــم نکردیم و کوشــیدیم چشــم  بــه  راه روزهایی 
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باشیم که از سمِت روشِن آفتاب یم آیند.
آری

روزی ما دوباره کبوترهایامن را پیدا خواهیم کرد
و مهرباین دست زیبایی را خواهد گرفت

روزی که قلب برای زندیگ بس است2
آن روز نــگاه آفتــاب تابنده تــر از امــروز ـ شــاید ـ بــر ذهن و جســم 
و روحــامن بتابــد تــا تارییک هایامن را بــه روشــین پیوند زنــد و فصیل 
همیشــه هبار در جانــامن پیدا شــود و مهــر، نزدیک ترین مســری هر 

روزمان برای رسیدن به هم باشد.
تا درد نیایب تو به درمان نریس

تا جان ندیه به وصل جانان نریس
تا همچو خلیل اندر آتش نروی

چون خضر به سرچشمۀ حیوان نریس3
در شامرۀ اول از رنج گفتیم و دو شــامرۀ بعد را به تنهایی پرداختیم؛ 
بــه تنهاییهایــامن در این جهــان پرهیاهو. امــا از آنجا کــه جز خلوت 
عشــق نیســت درمان، در ادامــۀ راه به عشــق پنــاه آوردیــم. مگر نه 

اینکه:
باغ سزبِ عشق کاو یب منتهاست

جز غم و شادی در او بس میوه هاست4

چهارمنی شــامره از نگاه آفتاب را با عشق پیش بردیم؛ "عشق" این درّ 
گرانبهای هسیت که یم شوراند و یم مریاند؛ جان یم بخشد و یم زاید. از 
افالطون تا موالنا، از دیروز تا امروز، از غرب تا شــرق، از دنیای اندیشــه تا 
هرن، به سری عشق در زندیگ و اندیشۀ بشری نظر کردیم و رّد پای موالنا را 
در پیوند عشــق و معنای زندیگ یافتیم. نگاه آفتاب را به نگاه موالنا گره 

زدیم، به جهان او گام هنادیم، و روایتگری شدیم در این وادی روشن.
زیه عشق زیه عشق که ما راست خدایا

چه نغزست و چه خوبست و چه زیباست خدایا
چه گرمیم! چه گرمیم! ازین عشق چو خورشید

چه پنهان و چه پنهان و چه پیداست خدایا5

در یک ســایل که گذشــت، کوشــیدیم تا بــریخ موانع و مشــکالت را 
نادیده بگرییم و تــالش کردیم تا بر بــریخ دیگر فائق آییم. اشــکاالت و 
اشتباهاتامن را بارها مرور کردیم و در یپ کاسنت از آن ها برآمدیم. بدیهی 

است که کنرتل کامل امور و موارد در یک کار تیمی با تعامالت پیچیدۀ 
انســاین ادعایی گزاف خواهد بود، اما مراقبِت همــواره، یم تواند به هبرت 

شدن از قبل بینجامد.
از جمله کاســیت های شــامرۀ پیشــنی، درج اشــتباه منابــع در انتهای 
مقالــۀ دکــرت محمد ســعید حنایی کاشــاین بــود کــه در صفحــۀ 36 در 
بخــش حکمــت و بــا عنــوان »تنهــایی در تصــوف و در هسیت شــنایس 
وجودی« منتشر شــد. بابت این اشــتباه از ایشــان و خوانندگان مقاله 
عذرخواهیم. عالقه مندان برای دســرتیس به منابع صحیح این مقاله 

یم توانند با دفرت فصلنامه تامس بگریند.
همچننی عکس های مربوط به خانم ها پــری ایران منش در بخش 
سنجه، مطلب »آیا یم توان از مثنوی روان شنایس ساخت؟« در صفحۀ 
158 و مریم جــالیل در بخــش هفت اقلیــم، مزیگرد »مخاطــب موالنا 
ســن نــدارد« در صفحــات 119 و 124 به اشــتباه منتشــر شــده اســت و 

عکس های چاپ شده متعلق به ایشان نیست.
مسئولیت کامل این اشتباهات بر عهدۀ مدیرمسئول مجله است. 
صمیامنه از یب توجهی خود نســبت به این امر متأســف و عذرخواهم. 
نگاه آفتاب از این پس یم کوشــد با دقت بیشــرتی از صحت مطالب و 

موارد درج شده اطمینان حاصل کند.
و  نویســندگان  اســتادان،  دوســتان،  بــه  را  بیکرانــم  ســپاس های 
راه  ادامــۀ  بــه  دشــواری ها  همــۀ  بــا  کــه  یم کنــم  تقدیــم  همکارانــم 
در پیمــودن ایــن مســری صعــب و دشــوار بــا شــوق و شــور، و با عشــق 

ایستاده اند.
عشق هامیون  یپ است خطبه به نام وی است

از سر ما کم مباد سایۀ این کیقباد6    

1 . ایزویم یش یک بو و انونوکومایچ. مــاه و تنهایی عاشــقان، ترجمه عباس صفاری. انتشــارات آهنگ دیگر: 
.1383

2 . شاملو، احمد. هوای تازه. انتشارات نگاه: چاپ هشتم، 1372. قطعه »افق روشن«. ص 181.
3 . موالنا جالل الدین محمد بلیخ. کلیات شمس تربیزی، تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، هتران: امریکبری، 

1363؛ رباعی 1816.
4 . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . مثنــوی معنوی، تصحیح محمدعیل موحد، هتــران: هرمس، 1397؛ 

دفرت اول، بیت1801.
5 . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . کلیات شمس تربیزی، تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، هتران: امریکبری، 

1363؛ غزل 95.
6 . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . کلیات شمس تربیزی، تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، هتران: امریکبری، 

1363؛ غزل 884.

یپ نوشت ها
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»حکمت« یم کوشد نسبت مراث عرفاین و آموزه های موالنایی را با نیازها و دشوار ی های

 زندیگ امروزین بسنجد. در این نسبت سنیج، آنچه اهمیت دارد بازخواین و بازسازی گنجینه معرفیت 

عرفان برای سامان یافنت »زندیگ خوب« است؛ چزیی که در گرو امزتاج افق های دیروز و امروز است. 

این دفرت در هر شامره، ییک از موضوعات یا مفاهیم کانوین و محوری حیات انساین را بریم گزیند و 

ضمن ایضاح مفهویم یم کوشد، هم مسأله و هم پاسخ را در منظومه و مراث عرفاین سراغ بگرد.
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دکرت حسنی محمودی

پژوهشگر و مدرس فلسفه

از ضیافت آتن تا سامع قونیه
در مبحث عشــق، افالطــون چنــان تأثریی بر عامل اندیشــه گذاشــته 
اســت که بریخ از عشــق پژوهان بر این باورند که هر بحیث از عشق باید از 
افالطون آغاز شــود. افالطون در چندین رســاله، به ویژه در رساله های 
گــوین را دربارۀ عشــق از زبان  ســمپوزیوم و فایــدروس، نظریه های گونا
اندیشــمندان بــزرگ زمــان خــودش مطرح کــرده اســت کــه در تاریخ 
آثار  اندیشۀ بشر  گســرتش یافته اســت. نظریه های عشــق گردآمده در 
افالطــون، در آرای فیلســوفان بعــدی مانند ارســطو و فلوطنی بســط 
یافته و ســپس وارد فرهنگ های دیگر، به ویژه فرهنگ ایراین و اسالیم 

شده و تأثری غریقابل انکاری بر آن ها داشته است.
از ســوی دیگــر توصیــف عشــق در کالم موالنا بــه چنان شــورمندی 
گر نگوییم یب نظری،  مستانه ای دســت یافته  اســت که در ادبیات جهان ا
به جرئت یم توان گفت بســیار کم نظری اســت. موالنــا بزرگ ترین وارث 
مکتب نوافالطــوین در جهان اســالم اســت. وی دریــایی از معلومات را 
در آثار خــود گرد آورده اســت. غزلیــات شــمس و مثنوی موالنــا را بریخ 
پژوهشــگران به درســیت »عشــق نامه« و مکتــب او را »مکتــب عشــق« 

نامیده اند.
در این نوشــتار تالش یم شــود بریخ از سرچشــمه های فکــری موالنا 
در آثار افالطون، ردیایب و ذکر شــود. موالنا این اندیشــه ها را از افالطون 

برگرفته و به شکل کاماًل متبحرانه ای آن ها را بسط داده است.
رســالۀ ســمپوزیوم کــه در زبــان فــاریس بــه مهــامین یــا ضیافــت نزی 
مهشــور اســت، هفــت ســخرنان دارد کــه هرکــدام خطابــه  و نظریه ای 
در باب عشــق بیان یم کنند. این هفت ســخرنان بــه ترتیــب عبارتند از: 
گاتون، سقراط  فایدروس،  پاوسانیاس، اریکسیامخوس، آریستوفانس، آ

لکیبیادس. و آ
در ادامــه به ترتیــب خالصــه ای از ایــن نظریه هــا را بیــان یم کنیم و 

سپس بازتاب آن ها را در مثنوی و دیوان شمس شرح یم دهیم.

۱. فایدروس: عشق فضیلت بخش

نخســتنی ســخرنان این مهامین »فایدروس« اســت. وی ضمن بیان 
تبارنامــۀ خدای عشــق )اروس( او را یــیک از کهن ترین خدایــان یم داند. 
وی در ســخنش به بازنمودن جنبۀ ســیایس و اجتامعی اروس به عنوان 
برانگزیندۀ حس جاه طلیب و نزی ایجاد فضیلت های سیایس و اجتامعی 
یم پردازد. او فضیلت را بنیاد اسایس دوسیت و همکاری در یک جامعه 
و دولت دانســته و عشــق را موجد فضیلت هــا یم داند. بدیــن ترتیب 
 وی به جایــگاه اخالیق عشــق یم پــردازد و آثار مثبــت آن را بریم شــامرد 

)دوره آثار افالطون، 1380،  ج 1. ص 401-3(.

بازتاب رسالۀ سمپوزیوم افالطون در آثار موالنا
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آیا موالنا  آفریدگارِ شمس
نبوده  اســـت؟

منظور از این نوشــتار، انکار حرف و حدیث های ادیبان، مورخان و عارفان در باب رابطۀ شــمس و موالنا نیســت. آن 
سخنان  همه درست! اما آیا نمی شــود براســاس دیدگاه فلســفیِ منظرگرایی یا چشــم اندازباوری )Perspectivism( از 
دریچه ای دیگر نزی به این قصه نگاه کرد؟ مگر رسیدن به باِغ هزاربهار و تامشــاییِ هرمنوتیک، از معربِ منظرگرایی اتفاق 
نمی افتد؟ به عبارت دیگر، هم هیچ کس نمی تواند به هیچ جا، از ناکجا بنگرد؛ بنابراین هرجا که نقطۀ عزیمت نگاه آدیم 
باشد، خود جایی است برای نگریسنت، و هم عدم ترجیح دریچه ها و منظرها بر یکدیگر در تعبری خواب های مکتوب 
شاعران و نویسندگان و نزی تفسری متون، نتیجۀ دلکش این شیوه از پلورالیسم معرفیت است. مفروض این نوشتار به زبان 
ساده این است که احتامالً شمس وجود خاریج نداشته و زادۀ تنهایی و شکفتۀ خلوِت دروِن موالناست؛ شکفنت جالِل 

بلیخِ رویمِ یب وطن از درون خویشنت!
مگر خودش نمی گوید:

ره آسامن درون  است پَرِ عشق را بجنبان
پَرِ عشق چون قوی شد، غمِ نردبان نامَند

تو مبنی جهان ز بریون؛ که جهان دروِن دیده ست
چو دو دیده را ببسیت، ز جهان جهان نامَند

شاید این نگاه و گامن، نه تنها چزیی از اهمیت داستان کم نکند، بلکه عظمِت موالنا را صدچندان بنامیاند!
در تحلیِل تجارب عمیق تاریخ اندیشه به این نکته یم رســیم که زیباترین معبود و محبوب آدیم، آن »او«یی ا ست 
که دســت نیافتین ترین باشــد. عصارۀ آرمان ها و آرزوها و ای کاش ها و حســرت ها و حریت ها و شگفیت های یک جاِن 
 شیفتۀ سرکش! هامن مطلوِب ناموجودی که در وضِع موجودِ نامطلوب، در جهان خارج، هیچ مابِازایی ندارد که ندارد. 
این را دیگر هر صاحبدل و دل باختــه ای یم داند که هرنمندان، گایه برای خروج از زیر یــوِغ هویت تارییخِ خود و خلق 
گونۀ خویش یم نشــینند و صورتگری یم کنند و هر لحظه بیت یم سازند و بعد همۀ بت ها  هوییت نو، در خلوِت خدا
را در پیش پایشــان یم گزارند و باز بت های نو یم تراشند و یم پرستند و یم شکنند تا بلکه در سپیده دیم یا نیم شیب به 
آن معنای بزرگ، آن ُبت عیّارِ یب صورت و نه به شخص خاص، بلکه به آن شخصیت ذهین و دروین دسرتیس پیدا کنند. 
مگر کم بوده اند آنان که معبود خود را در ذهن زیبایِ خود ساخته و در کورۀ جان خویش گداخته و سپس به ستایش 

عبدالحمید ضیایی
دانش آموخته دکرتی مطالعات عرفان تطبیقی


