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  سخنی با ش

  

  جاندارانزادي یگانه منجی آبه نام 

اي به چشم بخورد و همگان را از این چنین نگاشته یمها کتابغاز آدانم تا در سربر خود وظیفه می
  .سازم باخبردرخواست 

آن برخی را به خود بخواند، قشري را به آزادگی  واسطه بهنیما شهسواري، دست به نگاشتن کتبی زد تا 
  .افکارش را نشر دهد چنین ینادعوت کند، موجبات آگاهی برخی گردد و 

رزمش تجارتی برپا دارد و این رزم پاك را به ثروت مادي آلوده  واسطه بهبر خود، ننگ دانست تا 
  .سازد

هدف و آرمان، من از کسی پوشیده نیست و براي دانستن آن نیاز به تحقیق گسترده نباشد، زیرا که 
  .بازگو شود دگربارلع نیست حال داشتم و اگر کسی از آن مط یانب روشنسخن را ساده و هماره 

ت و یانسان و یا هر نام دیگري که غا عیسی، ،یهوه بیکران خداوند، اهللا، يها ظلمبپا خواستم تا برابر 
رهایی . سازم فراهم، فریاد برآورم و آزادي همه جانداران را داده استتالقی  باقدرتهدف را هماره 

م و آزار نرساندن به دیگر جانداران، گیاهان، حیوانات جاودانی که داراي یک قانون است و آن احترا
  .است ها انسانو 

دانم که در راستاي رسیدن به این هدف واال که همانا آزادي است قانون رهایی را بر خود ننگ می
  .نقض و باعث آزار دگر جانداران شوم



یش نگرفت و دگر چون گذشته براي توان راه گذشتگان را در پد از علم و فناوري امروزي، میدبا م
نشر کتب از کاغذ استفاده نکرد، زیرا که این کاغذ از تن واالي درختان زیبا غارت شود و موجبات 

  .مرگ این جاندار و تخریب طبیعت را حادث گردد

ام از ناشران کتب نشر هایم را بر کاغذ، جان درخت نشر ندادم و تنها خواستهنگاشته گاه یچهمن خود 
  .یرسان اطالعحال چه از روي سودجویی و چه براي ترویج و . ها بر کاغذ استدادن این نگاشتهن

گیري از فناوري در برابر مرگ و تخریب درختان این جانداران واال ایستادگی با بهره توانامروز می
 گاه یچهنیز  مدد از این نگاشتهشک بیدانید که بیکرد، پس اگر شما خود را مبلغ افکار آزادگی می

بهره اگر هم تنها هدفتان سودجویی است و بر این پیشه پا فشارید بی. به قتل طبیعت دست نخواهید زد
تا کردارتان از دید من و دیگر آزاد  توانید از فناوري بهره گیریددرختان می عام قتلاز کشتار و 

  .گردد یمتکر قابلو حق  بهاندیشان 

  اندارانبه امید آزادي و رهایی همه ج

 

  



  

  

  

  

  

  وجود خدا

  یا خدا وجود دارد؟آ

  که شاید بسیاري را به درازاي طول عمر مشغول خود کرد و در نهایت پاسخش ایمان بود سؤالی

 ري ایمان به علم و یا دینآ

 خدا نگاشتند و اندیشیدند و باز ات يوجوداي که در رد و اثبات  چه بسیار عالمان و فالسفه

 فریدگار چیزي نبود جز ایمانشانآ ات وجودي ي کننده یینعت



 وجود خدا ٩

 

خدا را ثابت کرد و کتبی با همان طول و  ات وجودي بیشمار، کتب قطوري که با اسناد و مدارك

و را به دست گرفته  آني که مشتاقانه ا نه تنها خواننده لکن ،خدا فریاد زد ات وجوديعرض که در رد 

 سینه را ستبر و از تصمیمش جهانیان را مطلع کرده است که خودخر آد و در ز با شوق بسیار ورق می

  ،کتاب دست برد آننویسنده هم با ایمان به نگاشتن 

ا دوره کرد و با هر ثانیه ایمان خویشتن ر هایش اي که در میان جست و خیز به دل نگاشته نندهواخ

فریاد وجود و  ،اثر مؤلف صدا در کنار در جانش یک قدرتمند و بها گراندر  آنچنگ انداختن به 

 .روردگار را سر دادپ عدم وجود

ده در دل هر تن فریاد خاصی سر این قدرت فزاین ،ها انسانکننده وجود خدا در دل  یینعایمان است ت

 و و باري خالق جهان نظم است بیند میدر دل ادیان  ها انسانخدا را خالق بزرگ  بار یکدهد  می

ا از اش ر به تازگی خانه خر خدایی که وجود دارد فارغ از ادیان وآیا پوچی و سر  و مادهو طبیعت 

  ،عدن به دورترها منتقل کرده

  اند شده اش تازهخداوند جویاي طریقت  و درگوشی از خود آرامجماعت چشم به راه  آن

 راند از ایمان به قطع سخن نمی مدد بی هیچ علم و منطق و استداللی

 اید؟ ب وجود یا ناجود بودن خدا خواندهکتاب در باتا به امروز چند 



 کیمیا ١٠

 

 ؟اید دادهخدا مورد مطالعه قرار  ات وجوديچندین نظریه پیرامون انکار 

خدایان را  مباحثه میان خداباوران و بی نیو چندکتاب در راستاي اثبات وجود خدا دور کرده  چند

 ؟اید میانشان خویشتن را دیدهدر یا و  ، خواندهشنیده

 آنانکند ایمان است که راه گشاي گنایی در برابر عقایدشان قد علم جز این است که هر جا تنیا آ

 خواهد بود؟

 ؟نقش بسته ایمان در پستوي افکارش رد پاي یا جز این است که دین ارکانش ایمان و علمآ

 ،مستلزم سلوك و عرفان باالتري استمعناي خدا به قلب علم و دین  و شاید درك

و اثبات و رد خدا به هر  ات وجوديرامون پیاما فکرم این است که امروز علم، عاجز از بیان حقیقت 

 .و زمین است ها آسماننام در 

روزي مقتدرانه و هنوز جاي قد کشیدن دارد و راه طوالنی تا گلو را صاف ) علم(این کودك نوپا  

 اران ساله راام پاسخ این پرسش هز دریافته آري به راستی د،اد زنفری

امروز ایمان است که بر  ،نسانخیال ا ي دهییزاکند خدا موجود است یا  امروز علم نیست که اثبات می

  .گذارد ه میدعا صحماین 

 



 وجود خدا ١١

 

  یا فریاد جهان این نیست که خدا وجود دارد؟آ جهان، دریاي کتب و نظریات درفارغ از این 

  را به مبدل به حقیقت کنند ایمانیتوانند هر  می آدمیانحقیقت راستین است و چه ساده  آناین 

  در برابر دید و برایش چاره اندیشید آدمیانراستین میان  و به حق پرده یبباید جهان را  

  هستند، یهودي و درصد از مردم دنیا مسلمان، مسیحیچند 

فار تدر اشکال و ا خدا باوري وابسته وکه بنیادش به  ندبه ادیان دیگر باورمند ها انسانچند درصد از 

همان خدا بر تخت قدرت باز  ،باید که به سجود افتادم در برابر همان خدا مختلف و گوناگون باز ه

 ؟است ها انسانبر  و فرمانده دیجلوس

تحت عنوان طبیعت بار  بار یک ،به هر طریقت و نام حال ،پرستند چند درصد فراي دین خدا را می

  انتها یبدیگر انسان و اال 

 چند درصد بر عدم وجود خدا ایمان دارند؟ ل انبوهسیبا این تفاسیر و در میان این  و

است و چه واالتر و بارزش تر در جهان که عینیت را به حقیقت  ات وجوديسخن من حقیقت نیست 

  بشناسیم

به کوچکی  يا پوستهو در  آییم بر می تغییر دادن دنیابر هر روز رنگ به رنگ  که ها یمشغول دلفراي 

  ایم تهحق پنداشخویشتن را و  کرده گردو جهان را قضاوت



 کیمیا ١٢

 

نیم احساس ک، از مجاز هر چه در برابرمان بود نچه هست ببینیم و واالترآو  حجاب یبجهان را  بار یک

  .و به فرجام، حق آنچه وجود دارد را با خویشتن و براي همگان تفسیر کنیم

حقیقت هم  اشدیقتی که در علم و فلسفه نهفته بفراي هر حقاستوار است  ات وجوديحقیقت امروز بر 

 امروز ایمان است

چه علم فریاد بزند و با مدرك و منطق عدم وجود خدا آنبیان کردن این مدعا اینکه، هر  تر سادهو اما 

را به اثبات برساند فرقی در جهان حاصل نیست، حداقل در جهان امروزي و با مدد از علم و انسان 

جاي  تواند یمبه فریب بدل شود و فریب  تواند یمو حقیقت  سازند یمجهان را مردمش ، امروزي

 حقیقت را به اذن انسان بگیرد

، خداست نسان، فکر انسان و راه انسان راهفراي این سخنان، امروز خدا انسان است و انسان خدا، ذات ا

تغییر ذهن و  راستین جهان که رزم دوجود فیزیکی خدا و یا نبودش دردي از این دنیا کم نخواهد کر

باشد و چه نیستی مالک بر جهان باشد ها آسمانانسان است حال چه خدایی در  راه  

یا به واسطه ایمان خدا را موجود آ ر خویشتن باید جست و با خود گفتو مشت را نشان خروار د

یا علم وجودش را نابود  و و حال که با سماجت خدا را علم ایم امیده یا بر نبودش اصرار نورزیدهنن

  ایم؟ کرده بر جهان چیزي افزوده

  ایم؟ چیزي کاستهاز دردهاي جهان با این کشف بزرگ 



 وجود خدا ١٣

 

برایم موضوعیت داشت و سماجتم براي درك وجود  تنها در همان کودکی ،من که چنین طریقتی

هیچ  ها نبودنشده است که دانستم این بودن و  مان سالهاي پیشین خالصهیا عدم وجودش در هو خدا 

هم براي تسکین دل خویشتن به این امر سراسر پوچی و  ترها پیش آند کاست و از درد جهان نخواه

باز به خویشتن رجوع کنیم و ایمان به هر شکلی را در  میتوان یماصرار ورزیدم و هر کدام  دهیفا یب

بدانیم که  مانیها دلاین گوهر در شویم و پس از شناخته  المک همخویشتن ببینیم و براي چندي با او 

  یا وجود یا ناجود خدا دردي از دنیا کم خواهد کرد،آ

ا ننشسته باشد نشسته ی ها آسمانیا اگر خدا در آحجابی از خود بپرسیم  و پوشش چیه یب بار یک

  ؟خواهد شد آزادکودکی از درد فرق 

  ؟کاسته خواهد شد ها آنتري رنج خواهند دید یا از تعداد کم جاندارانِ

که براي جهان  بستاي در برابرمان نقش خواهد  قت تازهو نهایت این گپ و گفت با ایمانمان طری

خرج  متالطم که عمر در این دریاي نا خویشتن باید خویش در تکاپو بود و از هیچ فرو نگذاشت

ساحل  آنبا سالمت به ساحلی دست یابیم در و اگر  بودخواهد و مرگ غرق شدن  ،اش کردن، ثمره

 ها آنکه ینطول تمام عمر دست و پا زدیم نه ااند و ما به  زنده شماري بیسابق دردمندان  یکما فباز هم 

  .روبرو شویم آنانرا نجات دهیم که بعد از کنکاش و تلف کردن عمر دوباره با 

  ،مینیب یمو ایمان و همه و همه را به کنار گذاشته از دور  متالطمساحل دریاي  آنباز دوباره برگشته و 



 کیمیا ١٤

 

باز هم بر  ورد و خداي ادیان و هر خداي دیگري در جهان را نفی کرد وآبر فرض محال کسی سر بر 

گام بر خواهد  شیآساجهان به رهایی و  ایآ، برکندندفرض محال بشریت یکپارچه رخت خدا از تن 

  داشت؟

  که خدا را نشناسد چیست جز خدایی تازه در لباس و قباي انسان يا فلسفهسرنوشت 

ست که ا  شاید بر ما ضرورتی نبود که رزم و طریقت ما سوي و راه دیگري يا مقالهنگاشتن چنین 

بنیانش شکستن تفکري به نام خداست و نه وجودیتی چون خدا، خدایی به معناي قدرت، خدایی به 

  ها انسانغرق در  انتها یبانسانیت و خدایی معنایی ظلمت، خدایی به معناي 

م تا بر کسی خدا اظهار دار ات وجوديلیکن به خود تکلیف دانستم تا دیدگاه خویش را در باب  

نخواهد  تأثیرگذارخدا بر ما و طریقتمان  ات وجوديو یا عدم  ات وجودياي  ذره ،معمایی پدید نیاید

  بود

قدر  آن ام شناختهرا  تنطول این سالیان که خویش در ،زنده بودن و در پایان باید گفت که این زمانِ

بوده است که عمر را در این مرداب بطالت هدر نکنم و براي رهایی جانداران بکوشم و این  باارزش

افکنم و  يا گوشهجانداران نخواهد داشت به  يانتها یبداستان کمدي الهی را که چاره بر دردهاي 

  نیا که جان جانداران است تالش کنمبراي واالترین ارزش د

  زنده و پا برجاست آدمیانوجود و بی وجودش در جهان و میان خدا با 



 وجود خدا ١٥

 

بر زمین و این قدرت فزاینده  که خداي ها آسمانپاکی نه براي جنگیدن با خدا در  به و باور

میان حقیقت به دنیاي عینیات و  قدرت و تبعیض را برکند ،کند تا ریشه ظلمت و زشتی رایی میآ صف

زار ندیدن دیگر جانداران را اصل و قانون آنداران بجنگد و ارزش واالیی چون محض براي رهایی جا

مقدس و پاك وجود داشتن خدا یا عدم وجودش  يها تالشکند و به طول تمام این  ها انساندر میان 

 شان ییرهاو براي  یما ین دنیا و میان همین زندگان زندهداراي اعتبار نیست و ما براي هم يا ذره

  ،جنگیم می

نیز با همین روح عصیانگر و طغیان نهفته در  آنجا ،جهان دیگري علم شد ییها دوردستگر در ا

  .کنیم و تا آخرین نفس ایستادگی می جانمان قد علم کرده در برابر ظلم و زشتی خواهیم تاخت

ینیت و به هر نام بایستد و ع قدرتمندمده است تا در برابر هر زشتی به هر اندازه آاین یاغی جان بر کف 

ست و براي فرداي نادیده ا ها انساندنیاي و میان  ، به حال و در این جهانآندنیا همان حقیقت نهفته در 

  .دنیا دیده را تباه کردن عین دیوانگی و حماقت است

ر کنار هم تالش د ها انسانتمام  آنشد که براي ساختن پدیدار خواهد  دنیایی به زودي در جهان

از ثمره  آزادپاك و ، رمانیآجانداران است و این جهان  جانِ ،ها واالترین ارزش آنو در  اند کرده

و  اند ده و براي بهبود دنیا کوشیدهزادگانی است که عمر را در حقیقت جهان سپري کرآتالش تمام 

  .اند گاه عمر خویشتن را به دریاي پوچی هدر نداده هیچ



  

  

  

  

  

  بیان و توهین به مقدسات آزادی

  بیان و توهین به مقدسات، آزادي

  اندازد، دو ما را به یاد نزاع خیابانی می آنپایان  هاي بی تالقی این دو واژه در کنار هم و جنگ

توان، حال  اي پوشانده و سوي دیگر را کودکی خردسال و بی را جوانی تنومند با قداره آنکه یکسوي 

زند، خویشتن را به پاهاي تنومند جوان رسانده تا او را به زمین زند، اما  چگونه کودك دست و پا می

  .در چشم بر هم زدنی جوان بالغ قداره را به آسمان گرفته و کار از کار گذشته است
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ایم براي نفس کشیدن و سخن گفتن و حتی براي  که ما حق زیستن را به واالنشینان باختهدر جهانی 

بریم، سخن راندن از  به سر می قداره دارانخیاالت در ذهنمان در انتظار گرفتن جواز و مجوز از 

 نوعی خودزنیر، براببه مقدسات آب در هاون کوفتن است و مبارزه در این راه ناعادالنه و نا توهین

  .است

پوشند و گاه ما را  اي می هرگاه بخواهند، رخ عوض کرده، لباس تازه قداره دارانلیک از آنجا که این 

در این نقش فرو رفته که همه را  قدر آناند و  را مفهوم کرده آزاديبه تعجب انداخته که شاید همینان 

جان در نزاع خیابانی است یا کودك  طفل بی آندست خونین او از کشتن  که اندازند به شک می

  خویشتن را نابود کرده، بیچاره این جوان دلیر که براي کمک کردن کباب شد در این ثواب نا به جا

حال فارغ از نگاه بر این ترازوي عدالت که در برابر دو شمایلش تنها یک سنگ میزان بود و یک 

  همیشگی محکوم بود،که در هیچی  يدیگر آننقش داشت و  آنکف در 

پایان  گر این قدرت بی اند و ما نظاره اند داشته هر آنچه خواسته آنان، قداره دارانچه تفاوت براي 

ایم، ما حق نفس کشیدن نداریم، اگر روزي روزگاري سرمان به سنگی اصابت کرد و در این  نشیده

زگون، دو جام شراب بر هم ي اشغال شده خواستیم به جاي سر ساییدن به خاك در مسجدي سب خانه

مرگ است و خون و تجاوز در  حکمماناي به دعا و آواز، همان خدا را بخوانیم  زنیم و یکشنبه

  ها زندان
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زاده عادل نیست، هزاري با  حال اگر کالمی گفت، ندایی راند، سخن از جایی شنیده شد که فالن امام

رمان نرفته است که او زبان جنباند و اینان قداره پیش آمده توهین را سالخی خواهند کرد، لیک خاط

 در بدترین حالت جواب توهین فرض برقداره کشیدند، پاسخ کالمشان نه به استدالل و رفع شک و 

د، تمام خاندان او را از گور در آورده و به محکمه نها کرد که کمی پیش توهین است دار توهین ریشه

  .، سري از تن جدا مانده و زبانِ بریده استانقداره داراین داستان خوش  سر آخرکشیده و 

که  ، خون و شمشیر و سرب داغ نیستآناي زبان سرخ بگو، فریاد بزن، توهین زشتی است، اما پاسخ 

  سخن است، ،پاسخ سخن

  قسم به قرمزي زبان سرکش تو که سرِ سبزت را به زشتیِ این دیو رویان به باد داد،

ذشتن از خوانیم و تخطی از این اصل را گ می و این را زشتی و ظلم داریمما به آزار زبانی نیز باور 

، اما توهین اقسامی دارد، گاه کسی به دیگري افترا و تهمتی بسته که باید انگاریم می آزاديقانون پاك 

رساند، گاه کسی را مورد تمسخر قرار دادند و گاه دشنامی به او را در دادگاهی صالحه به اثبات  آن

که در تمام این اتفاقات، نه از قبل محکوم شده، بلکه باید در دادگاه صالحه از خویشتن دفاع  اند گفته

کند و در پایان اگر محکوم شد باید از صاحب حق عذرخواهی کند، نه که به زندان بیفتد و شالق به 

باید او  ،فهماندکه باید به او گفت و  کنند مهمان جان و تنشوار را  هاي دیوانه جانش بزنند، نه شکنجه

  را به عذرخواهی ترغیب و از او آدمی ساخت که دیگر کسی را آزار ندهد،
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سري بریده است و  تر پیشاي که کمی  ي دنیا هر حرف مساوي است با قداره خانه لیک در این دیوانه

 گویی، زیر لب آنگاه که شمشیر بر گردنت است می آرامکند، تو  با دستانی خونی ادعاي توهین می

برادرم را کشتید حال من شما را قاتل خواندم چه قدر از خود شرمسارم که با چنین  تر پیشکمی 

ه عذر تقصیر ک گونه همانتوهین ساحت مقدس قدیسان را به زشتی سوق دادم، خاك بر دهانم باد، 

  .خواهد دادسرِ سبز را بر باد  ،و زبان سرخ افتد آورده ناگه سر از تنتان می

که به خونخواهیِ توهین مردي که سیمایی از آمال و آرزویشان نقش داد هزاري را به  ینقداره داراو 

خشونت است، هزاران خانه آتش زدند و کشتند و به  کشیده و در پاسخ اینکه باورتانخاك و خون 

 مآراو همه  ما، صلح و آرامش است باور :ها فریاد زدند هاي خونین در خیابان دار آویختند و با قداره

  کران را ستایش کردند، باور کردند و زیر لب این آرامش بی

هم باور کرد، آخر او هم به آرامی به جوانی قویدل گفته بود کمی باالتر از  تر پیشکودك کمی  آن

کودکمان خوابیده است، هر بار  آرامام که کمی قوس دارد و حال که  چشمان تو خطی پر از مو دیده

  :گوید با همان زبان سرخ و سرِ سبز بر باد رفته می

هاي زشت و پر ظلم ما از ریشه کنده شود، چه ارزش  ان و باید که توهیناین باوقارندو  آرامچه قدر 

کسی که بیش از پنجاه سال عمر  ، چه ارزش اینکه او راست گفته،ها ها و شکنجه ها، سر بریدن جان
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گویند،  و دور از شهوت می دامن پاكرا  اوبرد مگر نه اینکه  به اتاق زفاف می ساله نهو دختري  دارد

  باید که سر از تنش بریده شود،

  :زنند هاي شهر فریاد می آنجا است که جماعتی بیشمار همه در خیابان

  .بود ره دارانقداکه زبان سرخشان، نه وجودشان اهانت به  ها انساني  بریده باد سر سبز همه

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  شدگان تسلیم

  داري، برده

هم به این واژه  بار یکتی هایی باشند که ح هاي امروزي، شاید انسان چه لغت دور از ذهنی براي انسان

ها،  هاي کتابخانه اند، لغتی دور میان کتب خاك گرفته در قفسه را لمس نکرده آننکردند و معناي  فکر

  جایی به دور از زندگی واقعی ما

اش را شاید  را بردگانی فرا گرفته بودند، ریشه آن، جهانی وجود داشت که سراسر تر پیشدور زمانی 

نخست، خود را مالک و صاحب هایی که از همان روز  کرد، انسان نیعج ها انسان ات وجوديبتواند با 
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ي  کردند و اسیر و بنده خواستند بر جهان پیرامونشان فرمانروایی کنند، حیوانات را رام می دیدند، می می

 قدرتمندتري خود کردند تا اهدافشان را پیش برند، یعنی  کم برده را هم کم ها انسانساختند و  د میخو

کشید و پیش رفت و این نگاه باال به پایین و برتر و کهتر شد و این فلسفه به درازا  تر می مالک ضعیف

  .درسید که همگان را در خویش غرق کر بدان جادیدن تا 

ارباب در  بار نیاباز هم ارباب بود و باز هم بردگانی لیک  هر چند از نخست هم شاید وجود داشت و

ر ساییدند، ه و سر به خاك میزدند  آسمان و یوغ اسارت و داغ بندگی را خود بردگان به پیشانی می

  داري، دور شد و برگردیم دوباره به همان بردگی و برده چند نباید که از بحث اصلی

کشاند، جهانی که پیش رو است  دانیم که ناخودآگاه این بحث ما را به سوي خدا و باورمندانش می می

ی جدا نشدنی در اصل، ها الفتی است از همان خداي دوردست و این طریقت زشتی داري و برده

  .است آناني ننگش همواره به همراه  داغ گشته و لکه آدمیانبه پیشانی  زشتیاین فرهنگش شده و 

 آناني  براي پیشرفت اهدافشان از گرده سراسر جهان را مالکانی قدرتمند گرفتند که برده داشتند و

جستند و چه بناهاي عظیمی در طول تاریخ با عرق و زجر همین بردگان ساخته شد و با زخم و  سود می

جیره و مواجب در درد و سختی به این  ها را جان دادند و این بردگان بودند که بی خونشان خشت

  ،بخشیدندآساي جهان جان  هاي غول پیکره
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است باید بیشتر مورد بررسی  آنو نگاه خدا و ادیان به  داري اما موضوع اصلی این مقاله که همانا برده

  .قرار گیرد

گیرد، این است که واکنش خدا و  که شاید براي اولین بار در ذهن آدمی شکل می سؤالی ترین بزرگ

داري در جهان وجود داشته و در  برده ،، به درازاي تاریخبه این پدیده شوم چگونه بوده ادیان الهی

  تاخته، ر قدرت مین و ظهور پیامبران هم پدایش ادیاعصر پی

گان در میان شهرها به پا بود و واکنش مسیح ی مسیح، بازار خرید و فروش بردبراي مثال، در زمان عیس

  خدا در باب این بردگان چه بوده است؟ آنو واالتر از 

صل کماکان و این ا کردند که در صحراي حجاز زندگی می شماري بیو یا در زمان محمد و بردگان 

تنفرانگیز و  ها انسان، اما واکنش پیامبران و خدا نسبت به این پدیده که امروزِ براي ما هم پر قدرت بود

  غیر قابل درك است چه بوده است؟

  آیا خدا و پیامبرانش، بیرق مخالف با این پدیده را برافراشتند؟

  ي روزگار محو کردند؟ فحهي شوم را از ص آیا براي از بین بردنش راهی جستند و این پدیده
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هاي  نهضت ي شوم تا چندي پیش هم در جهان وجود داشت و با واضح است، این پدیدهپر پاسخش 

از میان برداشته شد و خدایی که در پاسخ به  را گستراندند آن ها انسانهایی که خود  پویش مردمی و

  ه است،طول تاریخ خاموش ماند به و لگدمال شدن حقوقشان ها انسانداري و فروش  برده

 ها آنهاي میان انجیل، خداوند براي بردگان ارزشی قائل شده باشد، شاید به  شاید در برخی از نگاره

قول داده شده که در آخرت مثال  آنانبه  گونه اینرا انسان محسوب کرده باشد و  ها آنرده و لطف ک

گفته باشد که روح شما  گونه ایندر جاي دیگري  و یا شودنیز رسیدگی  آنانبه حساب  ها انساندیگر 

هایی از  ي مالکانتان خواهد بود و سخن است، لکن جسمتان در حصر و برده آزادپروردگار و  آناز 

  تر در ادیان و مذاهب گوناگونش خوتر و کمی پرخاشگرانه این دست و کمی نرم

کاري نکرده است،  آنشوم نبوده و براي  ي گاه در پی از بین بردن این پدیده اما باید دانست که هیچ

  .حرکتی نکرده است اش ينابودبیرق مخالفتی در دست نگرفته و در پی 

 گونه اینکوشا بود،  آني شوم سکوت کرد و حتی خودش در راه پیشبرد  چرا خدا در برابر این پدیده

تا این حد جان آدمی را به  و اند که پیامبرانش در زندگی بارها برده خرید و فروش کرده و کنیز داشته

  اند، قهقرا کشانده

این را بر  ،روزگاران آنکه شرایط و اوضاع جوامع در  به قطع صحبت از این به میان خواهد آمد

داري منسوخ  داد که برده جامعه این اجازه را نمی و شد داري ایستاد، نمی تابید که در برابر برده نمی
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را خود از میان بردارند  آنکم  داري از میان نرفت تا کم و برده مصالحه کرد ها انسانشود و خدا هم با 

جا در  در فالن مثالًو شاید صحه بر این گفتارشان سخنان مسیح در باب بردگان بود و یا محمدي که 

خوابگی با فالن زن او و  باب فالن رفتار خوب با بردگان صحبت به میان آورده است و یا در ازاي هم

  ،است کرده آزادش را از بردگی قوم

خودشان مصالحه کنند و این  کم کمباز گذاشته تا  ها انساندانند که خداوند در برابر  ها را بابی می این

در جاي خود باقی مانده است که چرا بیرق مخالفت  سؤالطریقت زشت را از میان بردارند، اما باز هم 

  ي این رفتار زشت را برکنند که ریشه ي شوم به دست پیامبران نداد با این پدیده

  !!!پاسخ پر واضح است، مصالح اجتماعی

قدر ارزش نداشت تا تحول و انقالبی شکل گیرد، این شرایط اجتماعی آیا در ایران  یعنی این مهم آن

سر بر افراشت و در برابر این مظالم  يهزار و صد سال پیش از محمد وجود نداشت که کورش کبیر

براي جهانیان به یک تنه هنجارها را تغییر داد و منشوري راستین از خویشتن و و فریاد زد قد علم کرد 

  د،ه بدانرا نکوهید انسان این عمل زشت یادگار گذاشت تا

  روزگار بهتر از زمان محمد و عیسی بود؟ آنآیا شرایط 

  یا او قدرتمندتر از خدا و یارانش بود؟
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  ارزش و پوشالی بود؟ یاین اصل ب هم باورانشیا براي خدا و 

روزگاران  آنکسی که هیچ ارتباطی با خداوند و یاران و طریقتش نداشت، چگونه توانست در  

  کند؟ یملغي قلمروي خود  داري را در حیطه باستانی و کهن تا این حد پیش رود که برده

رسید و  گاه قدرت کورش به خدا نمی هاي خداوند، هیچ مسلم است که با توجه به ادیان الهی و گفته

  روزگاران بهتر از دوران مسیح و محمد نبود، آناین پر واضح است که شرایط 

داري نبود و اگر بدبین نباشیم و نگوییم که خود خدا و ادیانش  برده تشیاولوساده است خداوند 

 يهمپاو شاید  و خودشان خشتی از این بنا زشتی گذاشتند داري بودند ي برده ادامه برهانی براي

  را جزئی از جهان پیرامون خویش کردند،  داري داشتند فریاد زدند و این طریقت سوداي برده ها انسان

  اما چرا بدبینانه پنداریم؟

  مگر غیر از این هم راهی پیش روي ما است؟

  داند؟ اش انسان را بنده و برده خود می تمام ادیان الهیمیان  ،مگر نه اینکه خدا

  اند؟ مگر نه اینکه طریقت خدا ارباب بودن به جهان و خلقی که در برابرش به خاك افتاده و تسلیم

  آیا فراتر از این هم در میان ادیان راهی است؟
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  توان چیزي به جز این را دریافت؟ آیا از میان کالم خدا می

که باید به  دیزرخرو جانداران برایش بردگانی  ها انسانارباب جهان است و تمام به واقع که خدا 

  پایش بیفتند و التماس کنند، بترسند و اوامرش را مو به مو انجام دهند تا پاداش گیرند و کیفر نشوند،

  داري این چیست فراتر از برده

  داري چیزي فراتر از این است؟ مگر معناي بردگی و برده

پندارد، توقع داشت که این  ي خویش می توان از اربابی که کل جهان و مالکان را برده نه میحاال چگو

  نظام را بر هم زند،

هاي وجودي خویشتن خدا را  یتی از جهان فراتر و کل جانداران است پایهآیا برهم زدن این نظام که آ

  لرزان نخواهد کرد؟

پیامبران،  آني پیامبرانش علم کند و پس از  ا به واسطهداري ر توانست بیرق مخالفت با برده آیا خدا می

  را به بردگی و بندگی در برابر خدا بشارت دهند؟ ها انسان

که نه خدا نه  توان که توقع داشت، این منطق قابل درك است پس بیشتر از این از خدا نمی

ي زشت و ننگ از پیشانیِ  داري مخالفت نکنند، این لکه گاه در برابر بردگی و برده آورانش هیچ پیام
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ي فکر و ادراك خودشان از میان رفت و با تالش و کوشش خودشان بود که به  به واسطه ها انسان

  پاکی رسیدند

  پنداریم، و ما امروز این واژه را بیگانه می

فروشی به  داري وجود دارد، قابل دیدن است، شاید امروز برده نداریم و میادین برده ردهلیک باز هم ب

روزها از نظرمان دور و غیر  آنهاي مختلف خرید و فروش کنیم و  را به قیمت ها انسانپا نیست که 

  قابل لمس است، لیک بهتر ببینید چه مانده،

  آیا امروز هم بندگان وجود ندارند؟

  افتند؟ خداوند به خاك نمیآیا در برابر 

  کنند؟ آیا از ترس او به هر خفتی نیفتاده و براي خشنودي او زندگی نمی

دیگرانی را به امر خدا،  و هم شتابد تا هم خویشتن ه میدان میکس که بر خویشتن بمب بسته و ب آنآیا 

  ا، نشانِ خدا بکشد برده نیست؟ولیِ خد

  نیست؟ ترها پیشداري  این همان برده

  ها به سجده سر ساییدن بردگی نیست؟ ا به خاك افتادن و ساعتآی
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جویند، شاید زنجیرهاي این  را در همین طریقت می آزادينه شاید هم نیست، شاید هم بسیاري 

  است، آزادتر از پرواز کردن در هوایی  خوش ها آناسارت براي 

  اما آیا این جهان باز هم بردگانی به خود ندارد؟

  دهند خورند و جان می کنند؟ کتک می هایی که به امر همسرشان زندگی می آننیستند   برده

شان به عهده واالتر و  سیل کودکانی که در بند و حصر مانده و هر کرده و نکرده آنبرده نیستند 

  دیگري است؟

را بکشد و زخم بزند و از  ها آنتواند  فرزندان است و می آنپدر و جد پدري که صاحب بر  آنآیا 

  یچ گزندي نهراسد، ارباب نیست؟ه

که در این جامعه زنده است و زندگی  کس آنآري شاید این تنان داغ نشده و نسوختند، اما آیا 

  شود، برده نیست؟ سوزد و داغ می کند و به حرام خوردن شربی زیر تازیانه می می

یدان کنیز فروشی حجاز ها به صحن زیبا و پر زرق و برق تبدیل نشده، آیا این همان م میدان آنآیا 

  نیست؟
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نشینند  تر شده است، حال دگر به دور میزي می آیا این همان صحرا نیست که زیباتر و پر زرق و برق

دوزد  چشم می آنانگذارند و مالکی به  اربابان، حال دیگر کنیزان، خود را بیشتر از پیش به نمایش می

  ؟ندبرده نیست انزن آنها ارباب و  درد، این و به بهایی اندك تنش را می

که به کرسی و  ها آنبه غل و زنجیر در آمدنِ  گونه اینآیا این جماعت خفته در میادین شهرها، آیا 

سراید و این  اربابی که قانون می آنبرند، آیا  را پیش می آدمیاني  ها نشسته و زندگی و آینده تخت

  باشند، تصویر همان دورترها نیست؟ آنراند که همگان باید تابع  جماعت را پیش می

  نیست؟ نیشیپآیا این همان روز 

  اند؟ ها تغییر نکرده آیا نام و واژه

کند  جنگد، سفره پهن می کند، می گیرد، صلح می تنی که به جاي هشتاد میلیون نفر تصمیم می آنآیا 

  کند، ارباب نیست؟ و سفره را جمع می

و ما باید در برابرش سر بساییم و طاعت امرش  بیند میما را  ها آسمانبه طول هزاران سال بر  آنکهآیا 

  کنیم، ارباب نیست؟
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ارباب طغیان  هیعلتر بودند  که شجاع ها آندانستند برده هستند و ارباب داشتند،  بردگان دیروز می

کمی و ارباب کجا است، شاید  ایم دانیم که برده هایشان سرانجام گرفت، حال ما نمی کردند و طغیان

  را شناختیم و شجاعت پیشه کردیم، آنبعدتر 

  اي را دور از برده و ارباب ساختیم به میان آمدیم و فریاد زدیم و جهان تازه

  ها هدف واال و بر کندن تمام اسارت آنبه امید 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  ریشه

گفتم و در برابرشان به  باید گفت و شنید و دانست که چرا تا این حد بر ضد ادیان و به ویژه خدا سخن

  ام، قول عزیزي شمشیر را از رو بسته

هاي من رو در رو شود در گام نخست این ضدیت با خدا و ادیان را  آري شاید هر کس که با نگاشته

او بیشترین زمان خویش را براي مبارزه با ادیان و خدا صرف کرده است تا  ،درك کند و فکر کند

  د،اررد اهدافش وقت بگذویشتن و پیشباینکه به کار خ
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یلی از این اتفاق را براي همگان بازگو کنم تا بدانند زِ چه کنم تا دال در این نگاشته سعی می این بار

در این ام،  نظر برخی به ضد اسالم نگاشته روي تا این اندازه علیه ادیان و خداوند و شاید به ویژه از

  .پاسخ دهم ها کنم به این پرسش گفتار تا حد امکان سعی می

باشد  آنکنند  دست و پنجه نرم می آنکه بیشتر مخاطبان من با  هایی سؤال ترین بزرگشاید یکی از 

 نیچن نیاام و  ي اهداف و باورهاي خویشتن به مبارزه با ادیان پرداخته که چرا به جاي تمرکز بر ارائه

توانستم باکمی سیاست همه را در کنار  ام که شاید می هاي صفت و سختی را به جان خریده مخالفت

  .هم داشته باشم و بیشتر به نشر باورهاي خویش بپردازم

ي هر چیزي در جهان سخن  گردد به این موضوع که درباره ي نخست در این باب برمی شاید نکته

کند  فرمانی صادر میخدایی نشسته بر تخت،  آند که در خور گفتن ناگزیر مسیرش به شاهراهی برمی

کند و این ناگزیر هماره در برابرمان است که هیچ راه  و به کاري امر می دارد یبازمو ما را از کاري 

  گذارد، گریزي برایمان بر جاي نمی

این اصل  باحث بههایمان در تمامیِ این م تر دنیا و زندگی در تمام اتفاقات روزمره تا مباحث پیچیده

خوریم با نام خدا و یا ادیان،  ها ما به بت بزرگی برمی در جایی از این مناظره ایم، بزرگ برخورد کرده

  گیرد، گاه جدا کردنی از هم نیست و مبدأ و مأخذ هر دو از یک نگرش سرچشمه می مفاهیمی که هیچ
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شویم که  در سر راه روبرو می ظیمهاي ع اي با این سنگ ما ناخودآگاه و در حین مناظره و مباحثه

  .الختام بحث را گشوده است ها بت بزرگی به نام خدا است که فصل ختام بیشتر این بحث حسن

در نظر بگیرید با کسی پیرامون مبحث آزار نرساندن به حیوانات در حال مباحثه هستیم، از زمین و 

با ارزش دنیوي معترف شود و باور  جوییم تا طرف مقابل به این اصل زمان براي باورمان مدد می

  :گوید شویم که می اي روبرو می اما ناگاه با جمله میکسانیکه همه جانیم و  بیاورد

  .و بنده باید که اطاعت کندکه ما اشرف مخلوقاتیم خدا چنین امر کرده 

را نقض  به عنوان مثال پیرامون قربانی کردن این جانداران پاك حال در برابر چنین مبحثی اگر خدا

  ،اشیم راهی پیش رو نداریم جز سکوتنکرده باشیم و به مصافش نرفته ب

شدنی از مباحث و اجز جدا ن ،خدااست و این اصل  نیچن همرهاي خویش این مصادیق پیرامون باو

  است، ها انساني  آراي همه

هاي عظیمی  ریشه ها بنگریم و در برابر چنین ما براي درمان دردهاي بزرگ دنیایمان باید که به ریشه

اي چه  ها باید به فردایی نزدیک در انتظار شاخه که با کنار زدن هر کدام از این شاخه چاره بیندیشیم

نی از ریشه مباحث گذشت و به مبارزه با شاخ و اتوان به این آس تر از سابق باشیم، نمی بسا بزرگ

 قدرتمندترشاخه همیشه  آنرینی ریشه براي بازآف آنریشه نگریست که توان  آنهاي مخفی به  برگ

  .از دیروز پا برجاي است
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از مشکالت فراوانی پر  کنیم و این ایران اشغالی ظر بگیریم خویشتنمان را که در ایرانی زندگی میدر ن

خواهند با اصلی چون نابرابري حقوق زن و مرد مبارزه کنند و هر روز براي  اي می عده مثالًشده است، 

 قدر گرانشوند و در پی احقاق حقوق مسلم و  روند، شکنجه می این هدف مقدس و پاك به زندان می

ر اند به مصلحت و یا ه کردهها را بازیابی نکرده و یا اگر  گاه ریشه خویش و دیگران هستند، اما هیچ

و بعد از سالیانی   کرده اند و تالشی فراوان  بارزه آمدهکه به م ها آنپردازند،  نمی آندیگري به  اتفاق

، اما آنگاه که ریشه کماکان شمار ظلمت شده فق به برچیده شدن عنوانی از این عناوین بیدراز مو

هاي  که این خوناست ضمانتی  ها آنپابرجا و قدرتمندتر از دیروز در خاك مانده است، آیا براي 

  ها را به باد ندهد، تمام کوشش ،ر جایگزین فریادهاي دیروزشانت عنوانی زشت ریخته تلف نشود و

است که نظام فکري پوسیده و  ها ا از میان برداشتن شاخ و برگها و ی این تفاوت میان مبارزه با ریشه

ها به کام  ما را در این ریشه دواندن را بروز دهد و آنتواند هر زمان به اشکال مختلفی  زشت طلب می

به هدف واالیش که در  گزیند و طریقتی براي خویشتن برمیي  سپارد، هرچند که هر آزادهبخاك 

 اي راه رهایی دنیا است، حال به هر شکل و با هر رویه ها زدن ادیفرو  دارد ا است گام برمیه دوردست

  .و تمام این عزم جزم ستودنی و قابل تکریم است
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گرایی شاید  بیشتر و بیشتر و واالتر هم قانع نباشیم و این مطلق به کم که بودیم تا نه کم آنلیک ما بر 

که اصلی جدانشدنی از وجودمان بود و براي کسب این تعالی به معناي حقیقی همواره خواهیم جنگید 

  .و فریاد خواهیم زد

هایم نه براي نابود کردن و از میان برداشتن  تهباید در این نگاره بار دیگر اذعان کنم که هدف از نگاش

خدا و ادیان و دیگر باورها که برداشتن تحمیل و زور بوده است تا هر انسانی با مدد از خرد خویش 

  جوید، می آنبه راهی گام بردارد که تمام آرمان زندگی را در 

ا به عرصه ظهور گذاشتیم که نه با را نقد کردیم و حقایقش ر آنما اگر از اسالم گفتیم و بارها و بارها 

 خویش را بجویند که نقض آزاديند و جبر و با اختیار که نه به ارث و با اقتدار مردمان راه برگزین

  .راه و طریقتی معنایش نابودي استبه هر  آزادي

 ها را نشان دادن است که بخشی پس نه شمشیر را از رو بستن که چراغی در دستان و ریشه ،براي بودن

ریشه به پناه قانون آزادگی در آیند و برخی خویشتن را از این جبر هزاران ساله برون  آنهاي  از برگ

اي باید گفت که  آورند، اما اگر کسی از ما خرده بگیرد که چرا هماره در برابر خدا و ادیان ایستاده

در  آنتر که ناگزیر با  چه بتی بزرگ ،و قانون پاکش است آزاديها خالصه در  تمام باورها و خواسته

اویی با تمام قدرت ایستاد، پس این  ،گفتیم که ایم که هر گاه هر چه این سالیان دست و پنجه نرم کرده

برابرمان بود و اختیار به ما آموخت که در برابرش بایستیم و این بت در ها  ریشه آنو طغیان به جبر 
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دیو  آنکشیم که هر راه و هر کالم سرآخرش ایستاده است به چالش ب آزادياعظم را که در برابر 

و خواستن و بودن  آزاديریشه دوانده و چون کوهی در برابر  آدمیانچند سر است که در افکار بیشتر 

  کند، این راه گریز ندارد و این تقابل به بطن و ذات این فکرها مانده است، سرفرازي می

به غل و به معناي از میان برداشتن  انگارانِهاي او و خدا و این باور بزرگ  از بند قید رهایی ،آزادي

برخی دانست که خویشتن به دور از تحمیل و با دانش  آزاديرا  ها آنتوان  می ها است، لیک بستن

نیز به ما خرده  آنانانگاریم  را محترم و واال می ها آنکه ما  گونه همانچنین مسیري را برگزیدند و 

  است، قدرتمندرند که این تالقی در بطن باورهاي دو طرف زنده و نگی

ود و حد را یوانگید ،را زیبایی و نکویی جهانهاي  توان از خدا و دینی گذر کرد که زشتی نمی

 سان نیبدغولی  ایم، و قد علم کرده زنیم ها دم می این زشتی شرعیات خوانده و هر جا که در برابر

ها خواهند  پایش بوسهرویان بر  دهد و زشت درتمند در برابرمان خواهد بود و هربار فرمان به زشتی میق

  اند، اینان به تاج و تخت رسیده ها آسمانزد که از واال بودن اوي در 

باورهاي ما از دید اه باید که جنگ و مبارزه کنیم، راه چاره نیست جز در برابرش ایستادن و در این ر

ظلمت است و باید  تعصب و خشک مانده هاي بی به قلب آنانکفر است و افکار و باورهاي  آنان

ها رفت که اگر نقد نشوند و از کنارشان بگذریم باید در سکوت به  به مصاف ریشه گونه این

  ،دل خوش کنیم آنان ذهنیِ هاي پسمانده
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ي ما حقا در  ایم و عزم و اراده دهکه به باور ما هیچ جاه و مکانی نخواهد داشت فریاد ز ها نیالیک 

تحفه شده چه  آزاديرا جست و به راهش تالش کرد و از هیچ فرو نماند که  آنپیش است، باید 

دیگري در برابر ما  ، زشتیِاي در خاك مستحکم که با هر زشتی ارزش و جستن حقوقی در پناه ریشه

ها با  ها و مبارزه کردن بودن در جنگ پدیدار خواهد کرد و راه نخواهد گذاشت مگر به ایستادگی و

  ها ریشه

هاي من به این موضوع پی  اذعان کنم که حقا بسیاري با خواندن نگاشتهباید و اما باید در این نگاره 

کان همیشه به سوي اسالم خواهند برد که بیشتر ضدیتم، با اسالم یکی از ادیان الهی بوده و نوك پی

  بوده است،

بوده تا این حد این  آني زندگی در دیاري که اسالم رکن اول زیستن در  که به واسطه بدانندباید 

گرفته شده است و بیشتر از دیگر ادیان و باورها نقدهایمان به سوي  و باورهایشان آنانپیکان به سوي 

گان به ت که گذشتارثی اس ي زیستن در کنار این باور و هبه واسطسخنان و نقدها این  بوده،این باور 

و در عین حال باید دانست که این دین نهاي خداوندي و باورهاي اند  به یادگار داده نسالنم من و هم

  .جنگید آنها رفت و در برابر  است و باید که در گام نخست به نهاي ریشه آنان

طغیان است  در برابر ظلمی که در برابرت کند، عقل سلیم ایجاب می و به انتها باید گفت، این بارو 

  .، پس جنگ ما در پیش دیدگان ما استدور نگاه داشته بجنگی آزاديتو را از کنی و به راه آنچه 
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این مرگ کس و تنها به هر سو نگاه کرد جز آب در برابرش نبود و نا امید از  بی  به دریایی مانده

ناور در هاي روان در آب و ش م دوخته بود تا نگاهش به چوبامید به مرگ چشبا  ،فرسا جان

از او دورتر  ها رفت چوب تر پیشرا به چنگ آورد، هر چه  آنانها افتاد و به پیش رفت تا  دوردست

  .و نگاه نا امیدش را به بسی دورتر انداخت ندو به دورترها النه کرد ندشد

را از این مهلکه نجات دهد، دورتر ساحل امنی تا خویشتن آمد و  هاي بسیار به چشم می سو چوب آن

را  ها آننا کند و دانست به سوي چوب ش ، نمیاو را به دو راهی سخت انداختهدلش به دریایی بود که 

هراس به دریاي پرتالطم  برسد و یا بیتر به ساحل امن  بهتر و آسوده آني  سطهبه وا به چنگ آورد تا

  ،یدبا مدد از خویش به فرجام و رهایی رس سر آخرزند و 

ساحل دور است، اما  آندانست تنها راه گذر از این هالکت رسیدن به  شناخت و می راه را می

ها مسیر را چند  دانست مستقیم به همان راه شنا کند و ساحل را هدف قرار دهد و یا به دنبال چوب نمی

ز منزلی که رتر و دورتر شدن ابرابر کند که شاید فرجامش آسودگی و جستن به رهایی بود و یا دو

  بود، اش تنها راه رهایی

به چه  آندانست در این وانفساي مانده در  دل به دریا زدن سخت مکافاتی به بار خواهد داد که نمی

خواست که به جان  ساحل امن در دورترها بود و خطر را نمی آنریسمانی چنگ زند، دلش به سوداي 

دانست زمان زیادي است براي رسیدن و  ساند، میر بخرد لیک این خطر کردن او را زودتر به منزل می
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نه مدد  در میان نیست، دیگري ،هاي خویشتن است نه کار و جهان را به شاید و بایدها انگاشتن تالش

  ،از دیگران رهگشا که شاید فرجام بدي براي او بسازند

خواهد داشت  رفتن چه فرجامی آناندانست به سوي  هاي رقصان در دریا افتاد نمی نگاهش به چوب

که خویشتن به  گونه همانشاید هر چه تالش داشت به کار بست و به جریان آب خویشتن سپرده 

نه  و تا بعد زمانی نه چوبی در میان بود و شدند ها روان می ها هم به دوردست ها روان بود، چوب چوب

  باشد بسته دل آنساحل امنی که به 

امید و همت به جان خرید و تمام جان به سوداي رسیدن به رهایی از این  ، فریاد،پس باید که تالش

  سپارد، هالك به طول دریا گام زد و به ساحل این ره دل می

در  د نه به بیراهه که به راه اصلی وکند و با این هدف و امی او هر چه در توان داشته کرده است و می

اهد بود همه و همه را به جان خریده که امید ش خوکند هر چه در برابر جنگ است و هر چه تالش می

بسته است و براي همین هدف واال تا آخرین نفس شنا خواهد کرد، حال دریا هر چه  آزاديبه 

  در خالف جهت آب را شنا کردنخواهی طوفانی باش که به طول عمر شناخته است طریقت  می

  



  

  

  

  

  

  آزادینقص 

خویشتن زندگی آفرید و  وآمد و این دایره سرگردان در جو ی پدید از دیربازي بسیار دور زمین

در  آرامشناسیم  تعقلی که ما می ي مدد از قوه ه بیزریغبه  آنان ،زندگی کردند آنجانداران بسیار در 

  .منزلتی بودند دیار و در کنارشردند و هر کدام صاحب ک کنار هم زندگی می

برایشان رقم خورده بود و خویشتن در  ترها پیشو این چرخه از  دندیدر یمگاهی اوقات یکدیگر را 

لیک به حقوق  گذراندند یمو زندگی  کردند یمنقشی نداشتند و براي زنده ماندن باید شکار  آن

  .گذراندند رامش کنار هم زندگی میآدر و کردند  یکدیگر فراي این جبر تخطی نمی
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ب و آفرزندانشان را از  ،دندیورز یمعشق  ها آنکن ل ،ها بود زشتیو ها  دنیاي نابسامانی ،هر چند دنیا

دیگري جان  م نوع و فراي هم نوعشان به جانِبه طول زندگی گاه به ه و وردندآ گل در می

  .در حال گذر بود آرامشانین دنیاي و ا رساندند یمو کمک  دندیبخش یم

هر چند که  ،وسملی مهای بود اما با تفاوت آنانبه خود دید همانند  يا تازهندار تا اینکه جهان جا

و مثال دیگران زندگی  یدایشش بر زمین تا این حد با دیگران تفاوت نداشتپ ينخستین روزها

از روزي شروع شد که در وجودش چیزي فراتر تر  ي شوم قصه ها و این کرد اما این تفاوت انگاري می

 تازه ظهور در جانش اضافه کرد مدت زیاديهر روز بر این قوه  ،از دیگر جانداران شکل گرفت

  .خواست فراتر از دیگران باشد و حال می در نوردیدانش را نگذشته بود که احساس فخر تمام ج

 ي با همان قوه خواست یمو حال  را داشت آناننه به چابکی جانداران دیگر بود نه قدرت و درندگی  

  ادشاه جهانیان شودپگیرد و در این رقابت خود ساخته  شیپی ،هم سانان خویش نو ظهور از دیگرِ

را با  آنکه قدرت درك  دید یمیزهایی گاه چ دیلرز یمداشت از صداي رعد به خود  ها ترسدر دل 

  رفت یمفرو از ترس مدد از همین قوه نو ظهور نداشت و هر روز بیشتر به این گرداب عظیم 

مثال  آرامکه هنوز در این سرگردانی فرو نرفته بود و  آنجاهم نگریست  ترها پیشاما باید به کمی 

که او به ذات  ختیر یمنه حریص خوردن تن دیگران بود و نه خون  ،کرد دیگر جانداران زندگی می

  ،بر حذر بود ها یددمنشاز این 
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ی عطا شف کرده به دیگر هم جانانش گرمایتشی که تازه از نبوغ خود کآبیشتر دوست داشت تا کنار 

 جانِ آنازش به سر هم جانانش بکشد و در میان بگذارد و دستی از روي نو آناندرد تنهایی را با  ،کند

  .کند تر کینزداین دنیا  يها ییبایزاو را به  آرام يا کرشمهبا  هم زیبا

قرار بود بر جانش  دانست یمرا عقل  آننوظهور که  ي اما حال دیگر زمان تغییر کرده بود این قوه

  ،دیگر جانداران کار کند و قدرت به او بیفزاید يها قوهتمام بیشتر از 

از  آتشر کنار که د آنگاه ،تش باید جسدیروز يها ترسی را در میان همان ریشه این برتري طلب

این توان اندوخته در  کرد یمبا خود دور  ،دیلرز یم یشتنبه خو و دیترس یم انصداي دیگر جاندار

یش رود و این سکان کشتی را به دست گیرد کشتی پباید فراتر از هم جانان به  گفت می ،جانش را

  ،را فتح کند فاتح جهان شود و همه جانداران در برابرش به خاك بیفتند اهایدربسازد و 

درك کرد که او با چنین احساسی دست به  توان ینم ،روزهاي او نبود و شاید بود آنفکر  ها نیانه 

خلق قدرتی بزرگ زد و یا خالقی قدرتمند او را به این ورطه از دیوانگی رساند هر چه که بود چیزي 

  ،درتی بزرگ دیدنگذشت تا او خویشتن را در این رقابت خود ساخته در برابر ق

نو  ي هر چه که در این دنیا با قوهو  داد یمهایش را  رسشپاسخ تمام پ ،الک همه چیز بوده مقدرتی ک

یش جوالن پقدرت بزرگ هر روز بیشتر از  ،قدرت بزرگ نهفته بود آناسخ نداشت نزد پظهورش 

و  دانست یمهمه را مملوك خود  ،خواست یماو تمام جهان را  ،داشت يا تازه ي داد و خواسته می



 کیمیا ٤٤

 

برابر قدرت متعال شدند و دست و  تبدیل به بردگانی در آرامتنها و  يها جانچیزي نگذشته که همان 

  ،به خاك افتادند و او فرمان راند برابرشا بسته در پ

  ،از او امر بود از اینان اطاعت

 همه ري نگذشت که اینان از اینکه بر تخت قدرت تکیه زده بود و دیاي  پادشاه بزرگ خودساخته

  جستند، اي می حقارت به تنگ آمدند و باید که چاره

 نوظهور ي فکري به این قوه نیچن همکمی دورترها  آخر ،تا فرمانروا شوند خواستند یمهم  آنانآري 

  ،ادشاه جهانیان شوندپ ،همین قدرت تازه ي طهبه واس خواستند یمرسیده بود 

تند تا رو داش یشپباید بردگان و حقیران در  جستند یمخویشتن را در بردگی و حقارت  ها آنحال که 

 خویشتن را اشرف و ،شوم ي خر این قصهآ سردر س دهند و پباز  آنانحقارت را به  ي چرخهاین 

  .کردند چنگ و از حقارت امروز کم می ترها پیشخواندند و به آمال  باید که میبزرگ جهانیان 

قادري دور از دنیا و قدرتی الیزال  ي خویشتن برده ،جهان يدار بردهدر این حقارت و بازار حقیر و 

رو به جنون  آرامماندنیا  گونه اینو  شد یماینان  ي بردهو شدند و بر زمین هر چه بود باید حقیر 

  .گرفت
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به دست  شده ساختهزرین  يها تختو بر  رساندند یمباید قدرت خویشتن را به اثبات  آنانحال  

  ،ختندوفر و سوار بر گرده دیگران فخر می نشستند یمشکوه و دیگران بر عظمت 

و حال خلیفه  کرد میبه ایشان حکومت  ها آسمانداده بود قدرتی بزرگ که در  آناناین احساس را به 

 منصبانو جانشین بر زمین را همین تن خاکیان قرار داده و هر جان زمین را برده این بزرگ 

گاه به شکار  ،آتش زدند و قربانی کردند ،کشتند ،حیوانات به زیر یوغ اینان در آمدند ،دانست می

  .دندگاه شکنجه دادند و گاه براي تناول خون خور ،گاه به اسارت گرفتند ،رفتند

  ،نداشتندپاز خود  ماعت هم جان خویش را کهترند و این جدانست میخویشتن را صاحب و مالک 

نو ظهور  ي شد به قوه کن مگر میل ند،درنده نبود به ذات ،از خون و کشتن هراس داشتند آنانآخر 

  به میان آورد؟ها  خویی این وحشی و دور از آراممالکی  و فریادهاي آسمان، اینان

حال  ،یش رفتندپبیشتر به  ها یوانگیدروز در این کیدند و هر مرا  ها خونکشتند و  ،س خون خواستندپ

تا  گفت یمبود و هر روز  که اینان را به حقارت برده ها آسمانقدرت در  آن ،ا را فراتر گذاشتپباید 

  ،خواست یممجیز و ثنا و مدح  آنانهر روز از  ،ایش بوسه زنندپبه 

را نیز  آنانو  شدند یمحال باید به هم نوعشان هم غره  ،بردند یمدرد این همه حقارت را اینان به کجا 

  یش رفتپبه  ها یوانگیدوردند باز آ در میبه زیر چتر اسارت خویش 
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و  جا زدند ها آسمانقدرت در  آنوستین پلکان بیشتر از گذشته خویش را در شد و ما ارزش یب جان

  ،یشی گرفتندپدر این دیوانگی از همه 

هایی ساختند که همه را بفروشند  و میدان آوردندرا به اسارت در  ها طفل ،برده اینان بود و زن اسیر شد

و کمی دورتر بر زمین  ها جان ي حب همهبود یک جان در اسمان صا ارزش یب جان همه ،و بخرند

در  ها یوانگیدیش رفت و این پها و این سیر دوار بیشتر  جان ي جانشینی که اشرف بود و مالک همه

  .و جهان را سوزاند و خاکستر کردالنه کرد  آدمیانجان 

را  آنو  شد میطعمه دیوانگان  مادري که فرزندش به دنیا نیامده ،بود ترها شیپا ز  بدترهر روز 

که نه جان بودند و نه ارزش و این اشرف دیوانه هر گاه به هر طریقی به  ییها وانیح ،فروختند می

  ،شد تر وانهیدر از خون هر روز پرا درید و در این حمام  آنانجان زشتی 

به درد  ها جانبرخی از این  آرامشو و به دنبال صلح  آرام جانِ دیوانگی بود که در این روزگارانِ

  ،آمد

د و ا به خاك انداختنخویش ر که م دوختندنه به قدرتی واال چش ،اشرف خواندهنه خویشتن را  ها آن 

ه برا کاري فراتر از خویشتن نکردند که در واقع خود  نه ،رفتند تر پیشهر روز در این یکسان انگاري 

و هر روز براي  هها قد علم کرد باز همینان بودند که در برابر این زشتی ،رساندند ترها پیشاصل جوهره 

 ها انسانهایشان را تقدیم کردند تا جان دیگر  جان ،شبرد و بهتر شدن دنیاي جانداران تالش کردندپی
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اشرف  ،تان بشرساخته به دس هاي این دیوانگی برابر ز درهر رو ،از میان برود يدار بردهباشد و  آزاد

اك در کنار هم پباید در این راه مقدس و  ،داشتند تا دنیاي بهتري بسازندشده در خون و زشتی گام بر

  .جهان قائل شد ي از همه واالترارزشی  ها جانیشرفت نگاه کرد و براي پبود و هر روز به 

مقام  و واال سامان بخشیدن به دنیا خواستیم دنیاي بهتري براي جانِ و ها پیشرفتدر راستاي همین 

  ،و باید بیشتر از گذشته تالش کنیم ایم شدهدور  تر پیشلیک خیلی از روزگاران ، حیوانات بسازیم

و  بیشتر ،آزادبراي ساختن جهانی ارمانی و  ،در سراسر جهان قوت گیرد و اجبار شود این قوانین باید

جان داد تا همه به  ،ارزش واالي جهان کرد و براي جان را باید جان ،این قوانین باید نگاشتفراتر از 

  ،است ما ارک آغاز ها رفتنا پکودکانه و بر دست و  هاي گاماین و  معنایش دست یابندنهاي در  آزادي

نقد دارم و جود و ي همه با این قوانین ههرچند که من ب ،ر سنگالخ در کنار هم بودپباید در این راه  

 حق آزادياین  خواهند، ها هبه نمی جهان و جان که دانم میرا تحفه  آنو  بینم را سراسر اشکال می آن

  ،از سوي ما و لطفینه تحفه  ،تسا ها جان ي همه

سو چشم هاي کوچک و کم  بازهم باید به این شمع ،لیک در این برهوت و ظلمات سراسري جهان 

  .تش مشتعل این راه گران شدآجان  ي دوخت و خواست با همه
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یت از حقوق حیوانات در این بخش مورد بررسی قرار گرفته است   قانون ح

  در شوراي مرکزي یونسکو اعالن گردید 1978اکتبر  15در تاریخ  رسماًاین قانون که 

عمومی با بازبینی نهاي به رئیس مجمع  1990مورد تجدید نظر قرار گرفت و در سال  1989و در سال 

  .ماده است 10یونسکو ارائه گشته داراي 

همه جانداران  آزاديدارد که باید در کنار هم و براي این قانون حکم همان شمع کم سو را در جهان  

ا متن در ابتد نیم،تالش ک اش ویاییپسراسر جهان و در عین حال براي بهبودي و در  آنیشبرد پدر  ههم

شویم و در انتها به  آشناتا با هم و در کنار هم بیشتر با این قوانین  دارم کامل این قانون را عرضه می

ین متن جدا شود دنیا کماکان نقش دارد و حقا باید این موارد از ا يها ظلمزشتی و  آنموادي که در 

  ،ردازمپ میهاي درخوري برایش بجوییم،  و جایگزین

دست یابیم و روزي را شاهد باشیم که هیچ جانداري  آزاد و اكپجهان  ،باشد که به ارمان بزرگمان

  .ستا ي ماها جاناز  تر کینزدروز که  آندر هیچ جاي جهان مورد ظلم قرار نگیرد به امید 

 

  

  



 ینقص آزاد ٤٩

 

یت از حقوق حیوانات    )به طور کامل(بیانیه جهانی ح

 ١ماده 

این  ،هستند تمامی حیوانات داراي حقوق مساوي براي زندگی کردن تحت عنوان تعادل زیستی

  دهد ینمقرار  الشعاع تحتمختلف و خاصی را  يها گونهحقوق مساوي، 

 
  ٢ماده 

  .به حق زندگی تمامی حیوانات باید احترام گذاشته شود

  

  ٣ماده 

  ،قرار گیرند رحمانه یب و اعمالحیوانات نباید در معرض برخوردهاي بد 

 درد و بدون درك حیوان صورت گیرداگر نیاز به کشتن حیوانی باشد این عمل باید آنی، بدون 

 .با جسد یک حیوان با شایستگی باید برخورد شود 

  

 ٤ماده 

  آزادانه در محیط طبیعی زیستگاهشان را دارند دمثلیتولحیوانات وحشی حق زندگی و 



 کیمیا ٥٠

 

براي حیوانات وحشی، شکار کردن و ماهی گرفتن تجربی به عنوان  آزاديمحرومیت طوالنی مدت از 

سرگرمی و نیز هرگونه استفاده از حیوانات وحشی به دالیلی که حیاتی نباشد مغایر با این حق بنیادي 

 .است

  

 ٥ماده 

  هر حیوانی که به انسان وابسته است باید به شایستگی نگهداري و مراقبت گردد

  ترك و یا کشته شوند يا رمنصفانهیغ طور بهحیوانات وابسته به انسان تحت هیچ شرایطی نباید 

 آناز حیوانات باید طبق احترام به ساختار ویژه فیزیولوژي و رفتاري  و استفادههر گونه ازدیاد نسل 

  .گونه باشد

محترم  ها آنشرکت دارند باید منزلت  آنکه حیوانات در  ییها لمیفو  ها شینما، ها شگاهینمادر 

  شمرده

  .شود و عاري از هرخشونتی باشد

 
 ٦ماده 

  فیزیکی و چه روحی تجاوز به حقوق صورت بهحیوانات چه  يبر روهرگونه آزمایش زجرآوري 

  گردد یمحیوانات محسوب 

  جایگزین باید پیشرفته بوده و اصولی انجام گیرند يها روش



 ینقص آزاد ٥١

 

 ٧ماده 

  این عمل منجر بهکه باعث مرگ حیوانی گردد یا هرگونه تصمیمی که  يرضروریغهرگونه عمل 

  .گردد یمگردد جنایت علیه زندگی تلقی 

  

 ٨ماده 

  تصمیمی که منتهی به این امر هرگونهحیوانات وحشی و یا  يها گونهعمل مغایر با بقاي  هرگونه

  گردد یمتلقی  یجمع دستهگردد کشتار 

  .گردد محسوب می عام قتل شانیها ستگاهیزکردن و نابودي  ، آلودهکشتار حیوانات وحشی

 
 ٩ماده 

  شود یمتوسط قانون مشخص  آنانشرایط قانونی ویژه حیوانات و حقوق 

  دولتی است يها سازمانمحافظت و حفظ امنیت حیوانات بر عهده 

 
 ١٠ماده 

مراعات و درك حیوانات مراکز تربیتی و مدارس مکلف به آموزش مطالبی مبتنی بر احترام گذاشتن، 

  از دوران طفولیت به شهروندان خود هستند

 

  



 کیمیا ٥٢

 

یت از حقوق حیوانات    )مورد نقد یبندها(بیانیه جهانی ح

  ٣ماده 

 اگر نیاز به کشتن حیوانی باشد این عمل باید آنی، بدون درد و بدون درك حیوان صورت گیرد

 .با جسد یک حیوان با شایستگی باید برخورد شود 

 

سکوت و در تنهایی خویشتن به یاد دنیاي انسانی  آن دربرم و  ناه میپگهگاه که به غار تنهایی خویش 

 فراو احساس رخوت و مرگ تمام دنیایم را شود  میتمام جانم درد  ،افتم اك حیوانات میپ و جهان

در این  است يچندفریاد بر آورد که آدمی  ها یوانگید زار شورهچگونه در این  ،ردیگ یم

  ،پندارد یمخویشتن را محق به جان دیگري  خودساخته يها یوانگید

به  يا تحفهلطف و مرحمت و  ها یوانگیدشده است حال در این  ها جانچندي است که صاحب همه 

و در قدرتش جماعتی را به اسارت  شود یممالک  ها انسانگاه بر جان  بخشد یماز خویش  تر فیضع

در اختیار همین دیوانگان در  آنان آزاديکه جان و اسارت و  زند یمفریاد حاکم شرع  ،کشاند یم

دکان و گاه کو کند یممان به قتل صادر ادشاهی در دست فرپقدرت است و حال اوست که با عصاي 

 آنانبه  ،و در بهترین حالت جهان انسانی کشاند یمرا به کنیزي و بردگی  شمار یبو زنان و سیل مردان 



 ینقص آزاد ٥٣

 

او  یِبزرگو شکوه و بخشایش  ،سزاوار جماعتیچه و  خویشتن را مدفون در ذهن آزادي دده یمفدیه 

  ،را تمجید خواهند کرد

بود و تو به زشتی او را به  آزادکیست که این دیوانگان را از خواب غفلت هزاران ساله برخیزاند که او 

کس نخواهی شد که اگر دنیا را بر قدرت بیشترت مالک  ي به واسطه گاه چیهاسارت کشاندي و 

  .خواهیم آمد در وصفتانیدشت که همه به اسارت قانون نهیم چندي نخواهد گذ ،قدرت بیشتر ي ایهپ

مد و یش آپبه  تر بزرگهر روز قدرتی  ،رنگ و روي تازه گرفت ،ها هر روز به طریقتی این زشتی

مالک جان  ،تر یشرفتهپپعلم جنگ افزاري  ي و کمی بعدها به واسطه بران تریک روز به واسطه شمشیر 

خودشان را و  آناز  حماقت کشتند و اسیر بردند و هبه کردند جانِ دیگران شد و باز در این مرداب

  .بزرگ و با وقار به تخت صلح و دوستی و در جایگاه مهر چنبره زدند

بیمارگونه در توهمی هزاران  تیانسانر ارزشم که تا این حد انسان و پجان واال و  ،وا مصیبتا حیوان

بپندارد که کسی صاحب دیگري در این  خواهد ینمو  شود یماسیر است و هر روز تو را صاحب  ساله

دنیا باشیم  بخش جانجهان نیست و قدرت چیزي بر کسی نخواهد افزود که ما به واسطه تعقلمان باید 

از هر  قدرتمندترتسلیم کرده و  سانیتو ان انسان يها خویشتن را به دیوانگی ،این تعقلبا و حال 

  .رویم به پیش می و زشت صفتی در حال سالخی دنیا يگر یوحش با يتر شیپ



 کیمیا ٥٤

 

ایان رساند تا که پرا در رنج و عذاب به  ها یزندگ وچند سال باید سخن گفت و فریاد زد جان باخت 

این معناي بازگشت  ،افزود انسان به معناي برابري دست یابد و بداند این قدرت به کسی چیزي نخواهد

  .ستا دور ما يها گذشتهاز قانون جنگل  تر زشتهزاران بار  ییها یوانگیدبه 

ربوده  آنانندارد و حق زیستن را از پ بر جان دیگر جانداران می تر محقحال انسان هر روز خویشتن را 

کشتن دیگران را حق باز هم  ها آن ترین الت دنیایش و از میان افکار روشناست و در بهترین حا

ایی از کبر و غرور و و با رد دارد یمارزانی  جانان براي کمتر درد کشیدن جان يا تحفهنداشته و پ

  ،و باز هم فرمانروایی خواهد کرد گردد یمتخت سلطنت خویش باز  بزرگواري به

ا به جهان گذاشته که پحال آزادگانی  ،ه استاقت بشري گذشتروزهاي حم آنلیک حال دگر 

  ،گونی این تاج و تخت استژوا ،فریادشان

واسطه این  از ریشه برکنده خواهد شد هر نامی که در خویشتن قدرتی را به اسارت درآورده و به

و باز کسی را به اسارت کشیده  درد یمهر روز کسی را  ،غره شده است گانهم به جانِ قدرت کثیف

 دهد یمبه کسی جان خویشتن را تحفه  وارش وانهیدو سر آخر براي تصدق و زکات ایمان مریض و 

  .مال خویشتن استو  او آن این جان از ،دیوانگان اي که

باید بدانند  ،از خویش بر آورد ها جانکشتار  اگر لفظی به ،گون ساختژباید این کورسوي امید را وا

  .کند یماحساسات را درك  یِتمامجان با ارزشی دارد و همانند ما  ،حیوان مثال انسان به دنیا آمده

  .بیشتر از ما شناخته و در ك کرده است اضطراب و همه و همه را ،عشق ،هیجان ،ترس ،درد 



 ینقص آزاد ٥٥

 

که باشد هیچ انسانی حق گرفتن  هر چه ها نیافراي  اصالًاهد بود و و عاشق همسرش خو شود یممادر 

 جهان ،یش رفتنپبه قدرت  دیکن یم گونه اینه قدرت را نخواهد داشت که اگر به واسط ها آنزندگی 

گیرید از  می و خرده دینینش یم ترها پیشکه به سوگ دیوانگان  گونه همان ،خواهد ساخت يا رانهیو را

آنانی که به واسطه قدرت کشتند و سوزاندند، خویشتن هم این دیباي قدرت را به کناري افکنید 

و حمایت از  آناني ها جانهمتاي دیگر جانداران به قدر منزلت همانان لیک به واسطه احترام بیشتر به 

یان مهر و دوستی از دیگران باشید و این بار رقابت را م تر بزرگاکشان خدمت کید تا پحقوق حقه و 

  .اك باشیدپدشاه این طریقت پاآورید و چندي 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  



 کیمیا ٥٦

 

 ٤ماده 

براي حیوانات وحشی، شکار کردن و ماهی گرفتن تجربی به عنوان  آزاديمحرومیت طوالنی مدت از 

سرگرمی و نیز هرگونه استفاده از حیوانات وحشی به دالیلی که حیاتی نباشد مغایر با این حق بنیادي 

  .است

  

  

تحت هر لوایی و در عین حال هر گونه  ها آنهر گونه اسارت و به بند کشیدن حیوانات و شکار کردن 

  .دخل و تصرف در زندگی حیوانات با هر دلیل و برهانی مغایر با حقوق حقه حیوانات است

  

ا از تن انسانیت برکند تا باید براي این قانون جنگید و در کنار هم این دیباي قدرت و غرور کاذب ر

  .زندگی کنیم تخویشتنمان اس آنکه از  آزادي و آرامشدر  ،انسهمه یک

خیانت است و این از حقوق حیوانات  نگاه داشتن همان زشتی و هبه کردن حقی يا لفافهدر را هر لفظ 

همه  نگاه داشتن رو به فردایی زشت و در اسارت يا چهیدرو روشن گره  آزادياك پبه روان 

  .خواهد بود ها انسانجانداران و به ویژه 

  

  



 ینقص آزاد ٥٧

 

  ٥ماده 

 

ترك و یا کشته  يا رمنصفانهیغ طور بهحیوانات وابسته به انسان تحت هیچ شرایطی نباید 

 باید طبق احترام به ساختار ویژه از حیوانات و استفادهازدیاد نسل  هرگونه، شوند

  .باشد گونه آنفیزیولوژي و رفتاري 

  

  

نایی خواهد داد چه مع گذار قانونترکیب دو واژه تحت هیچ شرایطی با به طور غیر منصفانه از سوي 

آید طریقت بازي الفاظ به میان  ، باتا باز میگرد یمبراي کشتار حیوانات  يا چهیدربال باز هم به دن ایآ

  ،پایمال شود يا حقهحقوق زشتی و 

ان نیز یتماحم و روان حیوانات که در قانون ما به روح و يها عذاببس نیست این هزاران ساله  ایآ

از انصاف و عدالت کمر به  آلودشان وهمبگشاییم تا با تفاسیر  ها براي دیوانگانی يا چهیرددوباره 

  ،کشتن جانداران زنند

هم که شده در  بار یکفرا نرسیده تا این بازي با الفاظ را به کناري زنیم و  آنامروز دیگر زمان  ایآ

 یآدممحکم و قدرتمند اذعان کنیم که تحت هیچ شرایطی  ،کنار هم و با هم فراي بازي با کلمات

  ،برساند آزاربه هیچ جانداري  تواند ینم



 کیمیا ٥٨

 

ظر این سیل جانداران امروز به محکم و استوار باشیم که چشمان منت ها زدنو فریاد  ها گفتندر 

  بینند،انسان در مهر یکجا بیشرفت پخویش را با  آزادي خواهند یم و جانشان بسته هم

انصاف را  يا وانهیدشرکت کنند و نترسند از اینکه شاید روزي  ها جاندر کنارمان در جشن احترام به 

و بار  لذت بردن از خون دست به کشتار زدبه واسطه گشنه بودن و  بار یکدید و  ها جان عام قتلدر 

  ...دیگري 

  ،رندگام بردا ترس یبو  آزاد ر همکنا به ان،جان هم ي ر باید مجلسی ترتیب داد که همهاین با

 ا فراري نشوند و گوشه خلوتیپنات از دیدن شمایل این موجود دو حیوا دنیاي امروزمان نباشد ومثال 

جان و همراه، براي احقاق حقوق واالیشان  بدانند ما هم بار یک، را براي دوري جستن از ما نجویند

 جهان جشن شادمانی بگیریم، آزاديآمده که با هم در 

نسل  ها آناز  تواند ینمکند  سوءاستفادهاز حیوانات  تواند ینماست که بگوییم انسان  آنحال زمان 

و کمک رساندن  آنانما براي رهایی دادن  ،بکشد و این تحت هیچ عنوان و لوایی حق نخواهد بود

  ستا از ما در انتظار یاري رساندن ما تر فیضع جانِ از هیچ فروگذار نخواهیم بود که هم ها آن

جان و  ،آزادي ،نسلازدیاد  ،زیستگاه ،در زندگی يا واسطهکسی چنین حقی نخواهد داشت که به هر 

کم و  چیه یبیوان این بدان معناست که حقوق ح ،تخطی کند اتحیوان ي حقه حقوق ي همه و همه

در این میان جاي نخواهد داشت و انسان  يا لفافهکاست از سوي انسان ادا خواهد شد و هیچ سخن در 

  .جز از راه خدمت و یاري رساندن به حیوان چیزي براي حیوان از حق و قوانین وضع نخواهد کرد



 ینقص آزاد ٥٩

 

 ٦ماده 

فیزیکی و چه روحی تجاوز به حقوق  صورت بهحیوانات چه  يبر روهرگونه آزمایش زجرآوري 

  گردد یمحیوانات محسوب 

  جایگزین باید پیشرفته بوده و اصولی انجام گیرند يها روش

  

 تر رامآ يا چهرهو حال با  داند یما محق و مالک باز هم همان دریاي کبر و غرور انسانی که خویشتن ر

رخت دیوانگی پیش را به لباسی از مکر و فریب امروز بدل ساخته تا باز هم حیوانات را  ،تر و معقول

بدیشان  ها آنرنج کمتر بردن براي  يا هیفدرا بستاند و  ها آنارزش زندگی واالترین  ،دهد و جان زجر

  !؟که او سراسر سخاوت و رفعت است ببخشد

خیلی فراتر  ،ما زندگی را دوست داریم زنند یمهزاري است که فریاد  آنان م،بیایید با هم دور کنی اما

گاه و بیگاهشان  يها یخودکشروانی و  يها يماریبتحت  ،بریدنشان از دنیا آمارکه  ییها انساناز 

  .از جهان و زندگی بیزارند سان نیبداثبات کرده که به واسطه ساختن چنین دنیاي مریضی تا 

براي زیستن را  ها آن را دوست دارند و این تالش مداومِعاشقانه زندگی  ،جان لکن حیوانات پاك

  ،زندگی گره زد وتوان به این عشق  یم



 کیمیا ٦٠

 

و از هیچ تالشی  زند میبه زمین و اسمان چنگ  اش جاودانهبراي تصاحب عشق  اي پرندهکه  آنجا

ر عشق پگام در این خانه  آرزوهایشتا همسر  آراید مین را خویشت ،سازد می اي خانهنیست  فروگذار

به ایشان داشتن  ها آسمان قدرت در برابر نهد و با هم به درازاي همه عمر وفادارانه زندگی کنند و

  !؟که معنا کنند درس وفاداري را داده استکنیز و متعه را ارزانی  شمار یب چهار همسر عقدي و

آورد و در ب و گل بیرون خواهد آست و فرزندانش را با همه عشق از که وفادارانه براي همسر زنده ا 

 آناناز هم نوعانشان در این ضیافت مهر و عشق در کنار  يشمار یبموزند و سیل آ کنار هم پرواز می

  ،دگی کردن هستیمما عاشق زن زنند یمفریاد  صدا کی خواهند بود و همه

مانده به غل و زنجیر  آدمیانشاید کمی این  ،را از دنیا بیمارش دور کند ها زشتیحال انسان باید همه 

  ند،زندگی امید داشتبه  و ندمدآدر از پوستین پر نفرت ها  دیوانگیدر 

حیوانات و تمام مظلومان  فینح يها گردهظلم و قدرت از  براي رسیدن به دنیایی بهتر باید که دست

  ،آزاديبرداشته شود که این نخستین گام ما است براي تصاحب و ماندگاري 

را  ها تالشاین  ي هاندن به هم در تالش باشیم و ثمرهر روز در پیشبرد و بهتر شدن دنیا و کمک رس

به مثال باور ما  ،تحیر خواهد کرد ،د دید و روزي از این روزگاران دیوانگی مانخواه دهنیآهاي  نسل

هر روز به را در خیاالتش  ها آن کنند و خاطرنشان می طویل يها کتاباژدها تنها به  آنو  از سیمرغ

  هاي ما را به دستنها حیوان  یک سیما در آورده و هیچ باور نخواهند کرد سر بریده بی

  



 ینقص آزاد ٦١

 

 ٧ماده  

به این عمل  هرگونه عمل غیر ضروري که باعث مرگ حیوانی گردد یا هرگونه تصمیمی که منجر

  گردد میگردد جنایت علیه زندگی تلقی 

  

  ،و نا امید شدن ما از حمایت حقوق حیوانات ها انسانباز هم دیوانگی 

آورده و در شناخت که ضرورت را ما به وجود  ها بودنا و باز هم همان تکبر و مالک باز هم همان رد

گاه ضرورت  ،بودیم و این مالکان دیوانگی ها جاناست که ما صاحب همه  آسودهدستانمان باز و  آن

  ...یک روز شکار و یک روز  يخوار خونرا به قربان تفسیر خواهند کرد و گاه به سیر شدن و 

از کشته شدن برادرمان  تر میمالو  آرام ،يا تازهت و این بار قصه گوي باز هم همان داستان دیروز اس

د شدیم و دست به هم شاید شا ،باز ما مسخ شده به اندرزهاي دیوانگان گوش فرا دادیم ،برایمان گفت

 اما این کر شدن چه ارتباط به ندیدن ،کرده استخویشتن را کر  مان يشاد يها عربدهزدیم و صداي 

قدر به ما افزودند و خود به خود  نآ ،را باید از میان این توهم هزاران سال دریافت آن ي داشته داشت،

و اگر  کشیم میرورت داشت یش رفتیم که دیري نپایید خود را صاحب جهان دانستیم و حال اگر ضپ

  و همه باید به خاك و سجده افتند از این همه بزرگواري ما کنیم میلطف  نه، شاید هم که نداشت
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یق زندگی ارزش قائل شد و جهانی ال ها جانباید براي  ،ادخاتمه د ها دیوانگیباید به این  حقا دیگر

  ،الش کنیموز براي رسیدنش همه در کنار هم تاکمان افزود و هر رپهمگان ساخت و به ارمان 

و امید داشته باشیم  از جان بگذریم ،داران استکه حق مسلم همه جان آزاديابی به باید براي دستی

و  امیدش به عشق سرشارش میان خویش ،عمر ي وفادار و زیبا که در همه ي رندهپهمچون همان 

  ،شتو عاشقانه زندگی را دوست دا همسرش بود

  .بداریمهمگان دنیا را دوست  آزاديما هم به واسطه ساختن دنیایی بهتر و 

  هاي دنیا ي جان و همهبه امید دوست داشتن خویش 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  عید قربان، عید خون

اي دور شده بود که ناگاه احساس کرد  اي خوابیده بود و از جهان پیرامون خویش لحظه در گوشه آرام

صورتش خیس شده، این خیس شدن او را از این خواب کوتاه نیم روزه بیدار کرد، چشم باز کرده، 

  .دید که زمین را خون پوشانده است

پاهایش غرق در خون شد و حاال خون تا صورتش هم باال آمده، سراسیمه از جایش دست و 

دوید بازهم صداي  داشت و می برخواست و شتابان از آنجا دور شد، لکن هر چه قدر گام بر می

  شنید، دیوارها می روي پاشیدن خون از زمین را بر
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دوید،  زمین نگاه کند، سراسیمه میهم به  بار یکوحشت تمام جانش را گرفته بود، حتی جرأت نکرد 

  به حصاري رسید و این حصار او را از دویدن بازداشت، سر آخر

سخت به خود  ها آنجمع شده بودند و یکی از  آن دورتادور شماري بیهاي  میدان بزرگی بود، انسان

  کردند، ریخت، او را به آتش نزدیک می لرزید و اشک می می

و شاید هم  به تختی عظیم و با شکوه انسانی نشسته بود، شاید خدا بودها  کمی باالتر و در دوردست 

، نه به خود تلنگر زد، این خدا است در پوستین انسان و در این فکر و میان این اانسان در پوستین خد

  جان ها بود که فریاد خداي بر تخت نشسته را شنید و در میان آتش سوخت جانِ بی مجادله

یست و آسمان که صاعقه زد، خشم آسمان بیشتر شد و فریاد بلندي به گوشش گر خون می قربانی که

  را در نوردید، باز هم تختی در میانه بود ها آسمانبه پیش رفت و معراج کرد و  ،رسید

داد که  شد بر تخت تکیه زده، فریاد سر می ها، پوستینی که خدا نامیده می در دوردست وکمی باالتر 

  انسانی رااند در آتش  ي من کشته بی اذن و ارادهاي وا مصیبتا، چگونه 

شد، خواست نزدیک شود و  آرامسر بر آسمان کشیده بود، کمی  ،گرِ تخت نظاره آرامو او که 

ته با وي به او گذش ها در این ساعت ی کهپدر دردمند بیندازد و از ماتم آنخویشتن را به آغوش 

هاي پوستین و خداوندي به صدا در آمد و جماعتی از  ناگاه نعره کالم شود، درد و دل کند، اما هم

ي خداوندي  سیمایشان چهره يال البهپوستین به روي نکشیده از هر سو و در  ،انسان که خدا بودند
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و زنان و  آتش از کودکان دار و در رژه رفتند و در پیش، خویش را به آتش و جماعتی را داغپدیدار، 

  ،اند ختانسوسوختند و  مردان 

د و باز خوان کرد و باز به گوششان می پوستین نزدیک می آنیکی کمی دورتر ایستاده، هزاري را به 

  به میانشان هزاران هزار کودکی دید که آتش به جانشان سوختند،دادند و  گوش فرا می ها آن

سوختند و  یاد شادي سر داد و جماعتی بیشمارو خدایی که در پوستین به دور آتش بر تخت فر

و رعشه به جان  چرخیددر آمد، در آسمان و میان باد  اهتزازدو قدرت به  آني مزین به نام ها پرچم

  انداخت، آدمیان

تر از پیش توانست تکان بخورد، بیش مد و نمیباز هراسان شد، لیک دستانش به غل و زنجیر در آ

اي سر دهد،  آغوش با او گریه به یاد پدر مهربان افتاد و خواست که هم بود که ترسید و در این بین می

اما خداي در پوستین در برابرش بود، به چشمانش خیره مانده نگاه برید و حال به سوي دورتري نظاره 

  کرد که امر کرده و این امر واال در حال اجرا است می

و به دوشش  کشاند میکی را به دنبال خویش در میان کوه مردي با ریشانی سپید، پر سن و سال، کود

پسرك کمی دورتر خود را به  ي کوه نزدیک شد و به قله آرام آرامهیزم و چوب نهاده بود، خودش 

  یر بود،گر این تصاو خداي در پوستین نظاره رساند و قله 
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ن لبانش در حالی که پیرمرد اشک در چشمانش جمع شده، پسرك را به زمین کوفت و دشنه را از میا

  بیرون کشید و نام پوستین خداوندي را بلند یاد کرد،

دشنه به گردن کودك نهاد، هنوز فشاري نیاورده که خداي در پوستین، پوستینش را به کناري زد و 

  ،برگرفتنجوایی آسمان و زمین را در 

مدت رنج اي است، لکن تمام  دانست این چه قصه زد، نمی دید و قلبش به تندي می هنوز هم او می

پسرك را لمس کرده و همتاي او ترسیده بود، آنگاه که پیرمرد چاقو را بلند کرد از ترس به خود 

 بار یکجان نه  ي پیچید و هر بار نام پدر آسمانی را فریاد زد، حتی رنج بریده شدن گردن را با همه

  ،ه و دردش را چشیده بودکه چند بار لمس کرد

برخاست تا به نزد پدر  آراماش باز شد،  دورترها دستان به غل بسته و در میان همین افکار و دیدار

اگر دلش چرکین و پر  هم که شده، حتی بار یکخواست  ترسید، در دلش می رود، خیلی می ها آسمان

  ها بگوید و در آغوشش اشکی بریزد، را در آغوش گیرد و از این ترس ها آسمانپدر  درد است،

دانست در کجا معلق است، زمین  او را به زمین فرستاد، هنوز نمی ها سمانآبه سوي او دوید که خداي 

و کودکی که کمی دورتر از او به  که ناگه خویشتن را زیر دستان پیرمرد مو سپید دید است یا آسمان

  د،یکش هلهله سر می ،د و چگونه سرمستیپر زمین و آسمان می
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جهان شده  پس گونه اینر دهانش چشید، چرا دشنه را به گردنش لمس کرد و باز خیسیِ خون را ب

کشد که این قربانیِ من است و  دست پدر را می ،پرد کودکی شاد و سرمست به زمین و هوا می است،

  کشند به دورترها، و او را میجماعتی که هر کدام به حیوانی آویزان شده 

بردند، بوي خون  ي هزاران هزار حیوان به زمین افتاد و این جماعت را که به پیش می کمی دورتر الشه

  شده بود، دیدند که پر از سرهاي بریدهو جاي جاي زمین را  کردند را استشمام می همنوعانشان

  دهد، روند، لکن از پشت پوستین پوشی او را هل می ترسند و به عقب می می

کشد، در میان  درد، چند رگ باید مانده باشد، او درد می تیغ گردنش را می ،ورت ندادهآب دهان را ق

  کند نام خداوند در پوستین را، زجر هجی می

، ها آسمانشود، کمی باالتر از این راه و در  اش معلق است که باز نام خدا برده می سر نیمه بریده

ها حیوان رنگین شده و به سختی  به اجساد میلیون که امروز، روز خون و روز عید است و زمین بیند می

  گرید، می

سوزاند و التماس کنان به  ، خورشید خویشتن را میکند میریزد، ماه گریه  تر از دیروز اشک می وحشی

  :گوید خدا می

  ارجان برد ن و دست از این جماعت نیمهمرا قربانیِ خویش ک
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از  ،ي کودك هاي سرمستانه ي پیرمرد، بازي شنهاو که از سرآغازش همه را در خویش دید، میان د

ده و بیشتر سر از بدن جدا ی که چهار رگ از گردنش بریده نشلزیر لب در حا آرامشروع عید خون 

  :بلند فریاد زد شده بود

  ها ي جان و چه بسا بیشتر از همهي شما  زندگی را دوست دارم، مثال همه

و در شهوت پوستین  و گردنی افتاده که میلیون از اینان به خاك دو چند بار نام زشتی را هجی کردن

  .پرستان پوستین پوش زمین است خوننها از اینان به اعماق شکم،  و بی آسمان

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  تبعیض و تصفیه

کنند و هر  ي خویش زندگی می در قهقراي تفکرات پوسیده آدمیانعمري به درازاي تاریخ است که 

نازند، هر روز طبقه و ساختاري تازه بنا  روز بر این نظم و هنجارهاي آلوده به زشتی خویش می

  .اند کردهفرساي بیشمار  بخشند و برخی را دچار دردهاي طاقت به قشري عافیت می آنکنند و در  می

ها  در این دیوانگی جا نیبدها از کجا سرچشمه گرفته و تا  بندي مدر گام نخست باید دانست که تقسی

  .ن قدرت و منزلگاه داردادر میان آدمی سان نیبدپیش رفته است این طریقت زشت چرا تا 
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اند  بوده قدرت پرست تراست و یا بخشی که از دیگران هوشمندتر و  آدمیانآیا از جوهره و ذات 

حکومت کنند و در این  آناندهند و سالیان مدید بر  آدمیانبه خورد  توانستند با زیرکی این افکار را

  .سیر دوار دیوانگی بتازند و شاه شاهان لقب گیرند

خورد و این تبعیض وحشتناك که در جاي  ها گره می پرستی درد ما در نگاه نخست به همان قدرت

  .ها است جاري و ساري سرچشمه از همان دیوانگی مان یزندگجاي 

اندیشد، خویشتن پست است و قدرتی فراتر از او حاکم بر دنیا، ناگزیر است  روزي که آدمی می آن

  .که براي پستیِ خویش مرهمی بجوید و باید دیگران پست شوند تا بزرگی معنا گیرد

تر  تواند از دیگران بزرگ تصور کنید که همگان یکسان و در برابري زندگی کنند، آنگاه چه کسی می

  ؟لقب گیرد

  پست پنداشتنِ دیگران نیست؟ ،آیا این واال بودن، نیازمند

اي که هر بار با  بازد و شاید خواننده واالیی و بزرگی رخت می ،اند در سرایی که همه یکسان

ایم و هر بار در  کمر به نابوديِ خدا بسته سان نیبدهاي من روبرو شود بر ما بتازد که چگونه تا  نگاره

  رانیم، ي از خدا سخن می تهمیان هر صحبت و نگاش
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توان به غیر از خدا که مفهوم واالیی با نام یهوه، عیسی و اهللا دارد  که آیا می شود می سؤال اما از همانان

  جست؟ در این میانه ها است را و معنایی گره خورده در قدرت و تبعیض

  توان پیکان اتهام را به سوي او و این فرهنگ بیمار نگرفت؟ آیا می

این نگرش تا این حد در جهان جاري و ساري است و میلیاردها انسان را تحت پوشش خود قرار  وقتی

  توان به او نپرداخت؟ داده و فرهنگ عامه جهان را ساخته، می

  .ایستاد به پایین است و باید که در برابرش این تبعیض برگرفته از این نگاه چند قسمی و باال

  کشاند، هر بار تقسیمات ما را به راهی می جهانی داریم در دیوانگی و زشتی،

شویم، باري در زمین قاره  کنیم و زمینی می سم میسم قبندي و کائنات را ق جهان را طبقه بار یک

کشیم و کشته  آیند، در راهشان می ، کشورها به میان میایم شدهتراشیم و متعلق به فالن قاره  می

 ،کشاند، ما اشرف مخلوقات سیر گردون دیوانگی ما را به انسان و حیوان می بار نیاشویم،  می

رفته در میان  تر پیشکنیم، باز هم  ریزیم و سروري می ي جانداران زده، خون می نیشخندي به همه

شود و زن  شود و مرد ساالر و فرزند خدا، خلیفه بر زمین و پادشاه و امیر می می آغازتقسیمات  ها انسان

شود، دیوانگی همچنان  می خلق آنان وتهاي براي رفع ش جودي حقیر اسبابِ بازيِ مردان و وسیلهمو

  .پایان نخواهد داشت آنادامه دارد و شرح 
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اولین خشت پرور که  شود، درد ما از این قدرت نفرین شده و دیوانه می آغازدرد ما از همین تقسیم 

شروع و این ظلمت گیرد  میقرار زن مورد ستم  و ازآغ ي ظلمت کاشته ارهنزشتی را با تبعیض به م

کند، درد زایمان  العقل خطاب می شود، به سرعت خدا از آسمان به زمین آمده او را کَهتر و ناقص می

  خلیفهاي براي تنها نماندن  ي چپ مرد، وسیله شود زاییده از دنده دارد و زن می اش می و حیض ارزانی

نام  بار نیااند و  زند که این زنان عامل زشتی و اغواگري و فریاد می هشدغرد، دیوانه  دوباره خدا می

ي  اند، حال نوازنده داند و آدمیانی که خویشتن در دیوانگی غرق ي این موجودات می شیطان را برازنده

  تا او بتازد و اینان بنازند نوازد به رقص همینان قهاري دارند که هر روز چنگی می

شود، خدا فریاد  هاي دار سپرده می شود، به جوخه شود، زن سنگسار می می آغاز ها واي که دیوانگی

  تازد، بر زمین می امیر و خلیفهزند و  می

  سوزاند، اندازد و زنده زنده می شما ساحره و جادوگرید، به آب می: گوید می بار یک

تر از دیروز در زشتی غرق و  کشانند و هر روز دیوانه به رقص پادشاه عالمیان او را به تنبیه می بار یک

  د،نکشان می به این مرداب زشتی شوند و با خویشتن همه را نیز تر می پست

شود و وامصیبتا  بارگی قانون می کار بودن و زن زند، حال خیانت داد ما به آسمان رفته، خدا فریاد می

کنیز که به  یشماران یبو  بیند میسعادتمندي را در داشتن چهار زن عقدي  میالرحمن الرحاوند که خد

  دهد، دست مرد ارزانی 



 هیو تصف ضیتبع ٧٣

 

افزاید و زنان و هزاري  ي خویشتن می گرید و باز هم بر گذشته پیشی می ترها پیشهر روز دیوانگی از 

سوزند که خدا و فرزندان خلفش  می شوند و بندي جانداران تبعیض و تصفیه می چون زنان در این قسم

  .سوده باشندآدر قدرت 

رویان  ي خرد بر تن کرده و آزادانه به جنگ ددمنشان و زشت اما باز هم هستند آزادگانی که جامه

جنسان بجنگند و  خویش و هم آزاديبیایند، زنانی آزاده که حق خویشتن را طلب کنند، به سوداي 

 را روشن نگاه دارند، برابر شوند آزادياینان آمده تا کورسوي امید در جهان را یکسان و برابر سازند، 

  نهراسند، و

ي این هزاران  ال شدهآیند که حقوق پایم نها خواهد انجامید، می صدا، به هزاري و هزاران و بی  یک

امروز  هاي دار سپردند و باز هم از پاي ننشستند و جهان پس ستانند و چه دالورانه سر به جوخهساله را 

  تر کردند، رنگ کم تر پیشهاي  دیوانگی آنرا از 

ها  و تبعیض ها يبند میتقس آنجنگند، براي برابري در برابر  می آزاديبراي  ،اند اند و زن اینان آزاده

  .اند و هر روز فریادشان رساتر خواهد شد، هر چند که جهان هنوز هم پر از زشتی است ایستاده

  

  



 کیمیا ٧٤

 

  را دریافت؟ آیا نباید دوباره جهان

ي ما در کنار هم  و این بار به اصل و منشأ پرداخت که جهان محتاج به بودن همه نباید دوباره دید

  را از ریشه کند، همه چیز درست نخواهد شد؟ آنها را دریافت و  آیا اگر ریشه این زشتی است،

  و برابري نخواهیم رسید؟ آزاديآیا همه به 

  وانیم که زن و مرد را برابر کنیم؟باز بخ واال نیاز است رؤیاي آنآیا در 

  که آنجا همه برابریم و همه جانیم

ها ایستاد، باید در برابر هر زشتی قد علم کرد  ي جان ها را دریافت و در برابر تصفیه آري، باید ریشه

ود و در ، باید که با هم بدر کنار هم به سوي قله قدم برداریمنه مسافتی را تنها که همه  این بارکن یول

ایستادگی کرد، باید ریشه قدرت را از جاي کند که دیگر نابرابري وجود  نا مساواتبرابر زشتی و 

  نداشته باشد،

دیوانگی نکند و نفریبد، باید با هم و در کنار هم یکتا و یکسان شد،  ،کسی ارباب نباشد و این ارباب

  که همه در کنار هم تا ابد برابر باشیم، برابري چشم دوخت و این معناي وااليِ آزاديباید به قانون 



 هیو تصف ضیتبع ٧٥

 

و برابري هیچ جانی نکاهیم و نگذاریم دیوانگان به تخت بنشینند و  آزاديدر کنار این واژگان واال از 

سران  د و بریدهخویشتن به جاي مان سر آخرشوند و  تر هر روز تقسیم کنند و کوچک و کوچک

  را به زشتی بکشاند نهایت از هر جان شمار و بی بی

باشند و به  یکسان جهانی که همه جان باشند و برابر،به سوادي برابري باید جنگید، به سوادي  این بار

  براي جانِ جانان کند جهان راقانون پاکش اداره  ،آزادي

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  صور

  اي را براي امرارمعاش برگزینند، آدمیانی بر آن شدند تا حرفه

  ي درآمدهاي شرکتی را به دست آورد، آنان رفت تا محاسبهکسی از 

  اي بسازد و دیگرانی رفتند تا دردهاي همنوعانشان را درمان کنند، کسی رفت تا براي دیگران خانه

بسیار از آنان رفتند تا مشاغل جهان را صاحب شوند و با این کار درآمدي کسب کنند و به 

داالن ورود رسیدند، کسی در برابرشان بود که از آنان مدرکی شان ادامه دهند، آنگاه که به  زندگی



 صور ٧٧

 

ي خاص تحصیل کرده باشند، مورد آزمون و تعلیم قرار گرفته باشند  خواست دال بر اینکه در آن رشته

  و آنگاه بتوانند وارد آن حرفه شوند،

سرآخر بتوانند وارد آن هایی در برابرشان بود تا  بعد از آنکه مدارك الزم را ارائه دادند دوباره آزمون

ي  عرصه از مشاغل شوند، آنانی که در ابتداي این آزمون از دادن مدرکی دال بر تحصیل در آن رشته

ها  ي این مشاغل حذف شدند و دیگرانی که در این رشته خاص معذور بودند در همان ابتدا از گردونه

  تحصیل کردند دوباره مورد آزمون قرار گرفتند

  اند با شغل پیش رو تطابق الزم را دارد؟ اي که در آن تحصیل کرده ا رشتهمثالً اینکه آی

ي  اند و در آن رشته ي خاص در دوران تحصیل نمرات الزمه را کسب کرده یا اینکه در آن رشته

  اند؟ تحصیلی جز نوابغ بوده

اه آنان خطرات آمدند، در برخی از این مشاغل که اشتب آزمایی هم سربلند بیرون می اگر از این راستی

  هاي بیشمار دیگري براي آنان به وجود آمد، بسیار براي دیگران داشت آزمون

  اید؟ آیا پیش از این در این شغل کار کرده

  اي مبنی بر فعالیت در این شغل دارید؟ آیا سابقه

  ي خاص تا چه حد روشن و سازنده بوده است؟ سوابق شما در این رشته



 کیمیا ٧٨

 

ها باز هم آنان را به صورت آزمایشی بر شغلی  صورت سربلندي از تمام آزمونبا تمام این تفاسیر و در 

  گماشتند تا در صورت درست کار کردن و بی اشتباه بودن به آن حرفه به صورت دائمی در آیند

ها بازگشتند، به  اما از میان آنان که در همان گام نخست سرافکنده شدند بیشمارانی بودند که به خانه

پولی به  ي خود رفتند و نادم و افسرده آنان را به آغوش کشیدند، در این درد بیکاري و بینزد همسرها

  ها شبی رؤیایی ساخته شد خود پیچیدند و سرآخر تمام این درد و دل

ها، آنان یکدیگر را به آغوش  خوابگی و در کنار هم بودن شبی در عشق و تن داغ آدمیان، شبی به هم

  دند، به آغوش هم در آمدند و از هم لذت بردند،کشیدند و با هم یک تن ش

  ها بود؟ اي پشت این در آغوش کشیدن چه خواسته

  اند؟ دانست که آنان براي چه به آغوش هم در آمده چه کسی می

  آیا یکدیگر را براي فراموشی دردها به آغوش کشیدند؟

  ببرند؟آیا یکدیگر را به آغوش کشیدند تا به لذتش دنیاي واقع را از یاد 

  شاید به آغوش هم نشستند تا به اشک چشم فراموش کنند که دنیا با آنان چه کرده است؟



 صور ٧٩

 

دانست آنان از چه روي به آغوش هم در  کس نمی کس از امیال و نیات آنان با خبر نبود، هیچ هیچ

ز آنان به خوابگی، صداي فریادي به همه فهماند که هر خواسته ا آمده بودند، اما چند ماه پس از آن هم

  بدل شد خواسته اي مشترك گاه به خواسته، گاه ناخواسته و گاه بی خواسته

هایشان باال آمد و کودکی را جان دادند، کودکی از جان و جنس خودشان،  زنان باردار شدند، شکم

آغوشی به یک تن بدل شدند، بی  از وجود خویشتنشان به شبی سحرآلود، به شبی که دو تن به هم

  اعماق ذهنشان به بودن او فکر کنند، بی آنکه بخواهند او را به جهان آورندآنکه به 

گونه شبی یکدیگر را  ها نبود، گاه خواستند و این اش ناخواسته و به هوا هوسی در میان تخت اما نه همه

  به آغوش کشیدند،

د، دارو خریدند خواست آنان بارور شوند، پس دوا کردن گاه دنیا سر ناسازگاري با آنان داشت و نمی

  خوابگی آن را به دست آورند و به چنگ گیرند، تا به هم

به هزارتویی زنان و مردان به آغوش هم در آمدند و هر کدام به نیتی دیگري را به آغوش کشید و 

  آخرش همه باردار شدند،

ویی ي خویش کرد سرآخرش او را باردار به جایش گذاشت، چه ا چه اویی که به زر دیگري را برده

که به هوا و هوسی دیگري را به خانه برد و ناگاه دید او باردار از هوس او است، چه کسی که از درد 

به آغوش همسرش پناه برد و سرآخرش ناخواسته فرزندي در میانه دید، چه آنی که با عشق و تفکر به 



 کیمیا ٨٠

 

و نژاد خویش ي خون  هاي آن کودك دیگري را به آغوش کشید و آن کرد که ادامه دهنده زیبایی

هاي برده در طول  ي خویشتن، به رنج باشد، چه آنی که به سوداي داشتن فرزندي به کودکی نکرده

هاي مرده به دلش، کسی را آغوش گرفت و بعد کودکی را به دامان دید و این  ها و به عقده تمام سال

و بی خواسته  هزار توي، هزارانی را به آغوش هم نشاند که سرآخرش ناخواسته و خودخواسته

  کودکانی به جهان داد

ي مادران را به دندان  هاي بیرون زده هایشان بیرون شدند و پستان کودکان سر برآوردند، از تخم

اش  مهر بر آنان روزي داد، هزاري آرزو کرد که کاش زهر به سینه هایی که گاه بی کشیدند، پستان

ها بدل شد و در  هاي پالستیک در سطل آشغال کرد، پستانی که به تکه تراوید و او را خالص می می

شده است،  اي از خاك این شهر نفرین کنار جوي آسفالت زمین را مکید و باور کرد که مادرش تکه

پستانی که به مهر مزین بود و با هر نفس مکیدن او اشک به چشمانش نشست و از بودن او قند به دلش 

  تر شوند ودکان در آمدند تا آنان بزرگ و بزرگهاي خشک و شیرده به دهان ک آب شد و پستان

  به فردایش چه به روز آن کودکان آمد؟

  چه به دنیایشان نشست؟

پدري،  چند تن از آنان به قعر عقده در آمدند و دردها از هر سوي به جانشان هجوم برد، درد بی

آزاري،  ی، کودكسرپرستی و بد سرپرست مادري، طالق، اعتیاد والدین، کار کردن کودکان، بی بی



 صور ٨١

 

ي این هزارتوي درد  تجاوز جنسی، فروختن کودکان، امرار معاش از جان آنان و مهري که در میانه

  گم و ناپیدا بود

  آنان که مهر ورزیدند نیز آلوده به جنونی از جهل بودند،

ل همه گونه جه کننده برایشان آواختی و این اي جهل چه عاشقانه براي اینان ساختی و تاختی، چه مسخ

  را به بند در آوردي،

  پرستان وانهادي و دختر بود، کودکی را به جهان آلت

  کردند، در سرزمینی که دختران را زنده به گور می

سپردند، او را در همان کودکی نکشتند و گذاشتند تا بزرگ شود، بر او مهر  نه او را به خاك نمی

ي  بود، او را زنده به گور زنده نگاه داشتند تا همهورزیدند از مهر بیماري که از جهل به جانشان رسیده 

  درند عمر ببیند چگونه درندگان جانش را در زندگی می

  چه شد آن مهر که به جنون آلوده بود، چه شد آن دیوانگی که به صاحب خوانده شدن بهانه بود،

کودکان را آن  چگونه آن سیل از کودکان را به بند در آورند، چگونه آن مهرورزان آلوده به جهل

کردند که خویشتن آرزو کرده بودند، از او چیزي ساختند که خویشتنشان آرزویش داشت، والدینی 

گونه اویی را در بند آرزوهاي خود به مرگ فرا  ي عمر از آرزوهایشان دور ماندند و این که طول همه



 کیمیا ٨٢

 

بار به جهان آمده  او یک بار فکر کنند خواندند تا آن کند که او آرزو کرده است، بی آنکه حتی یک

  بار زندگی خواهد کرد و یک

کرد که شمایان صاحبان آنانید، با آنان آن کنید که در دل  خواند، به آنان گوشزد می جهل فرا می

اند، صدایی به گوش آنان از دیربازي همین  اید، از هیچ نهراسید که آنان از آن شمایان آرزو کرده

کرد و پدران به پدرانشان، پدرانشان به فرزندانشان و مادران  ره تکرار میخواند، دوبا ي فاسد را می قصه

  به مادران در آینده خواندند این درس در جهل و جنون را

جنون این ملک پنداشتن و صاحب خوانده شدن در میانشان جوانه زد و هر بار آنان را به دریایی از 

  هاي خویش دفن کنند، دریایی از خواسته دیوانگی کشاند تا هر چه کودك در برابر است را به

جنون  که بود اي در دوردستان را دارم و آنگاه مثالً کودکش خواند من آرزوي رسیدن به حرفه

اید، پدران و مادران به  وار بر والدینش خواند، بر ملک خود بخوانید آنچه پیشتر آرزو کرده دیوانه

خود غرق کردند و کودك به فردایش آنی بود که  پیش رفتند و او را به دریایی از آرزوهاي محال

  آنان ساختند و از خویشتنش هیچ به دنیا باقی نماند،

اگر آرزوي عشق بر دل داشت باز هم جنون به والدینش خواند که او را مالک شوید بر او بخوانید از 

  ت شدآن چه عشق نزد شما است، او را حقی به دنیا نیست و آیات دیوانگی یک به یک تالو

  والدین را باید که احترام کرد، باید که برپاي آنان بوسه زد، باید که آنان را محترم شمرد،



 صور ٨٣

 

  آنان هر چه باشند پدران و مادران شمایند

  آن مادر بی شک درد متحمل شد که نه ماه شما را به جانش پروراند

داشت تا آن کنند که به  امیآمد و بیشمارانی را به بند باورهاي پوسیده و فاسد خود و آیات جنون می

  ها بسپارند آنان حق شمرده شده است و کودکان را به دریایی از وظیفه

زد، این حق مالکیت را پاس  تر شد، جنون بلند فریاد می کار از آنجا نیز فراتر رفت، باال گرفت و دیوانه

هاي در برابر سر  این بزرگیتري هستید، باید به  ي شما از آن بزرگ بدارید و بر آن اجر نهید که همه

  بسایید و در برابرش کرنش کنید،

  بیایید اي حقیران از آنچه بزرگی مطلق به شمایان ارزانی داده لذت برید

وار همه را دوباره در  گونه بود که جنون و جهل دوباره آن کرد که آرزو کرده بود، جهل دیوانه این

  خویشتنش پرورانده بود، پستی خویش فرا خواند و از آنان چیزي ساخت که

کودکی از آنچه فرمان یکتا خوانده شده به دنیایش بود افول کرد، با کسی همبستر شد که عشق فرا 

  خواند، به خطا و به نیکی، تفاوت در نیکی و زشتی آنان نبود که جهل فرا خواند مالک بودن را، می

  و را ذبح کردي حوض خانه گذاشت و ا پدر پیش رفت و گردن کودك را به گوشه
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اي از خون بیشمارانی گرفت که ملک خوانده شدند، مالکان  خونش بر زمین ریخت و زمین را خونابه

عفتی و غیرت، به نافرمانی  اراده کردند که آنان را بدرند و یک به یک به ناموس خوانده شدن، به بی

  و طغیانگري کودکان را سالخی کردند و سر بریدند

  آن کودك را دیدي که زنده زنده خویشتنش را سوزاندخاطرت هست اي جهل، 

گونه از دنیا رود، خون او بر گردن من نیست، بر گردن  آري اما او خویشتن انتخاب کرد که این

  والدینش نیز نخواهد بود،

  او چوب حماقت خویش را خورده است

آمده تا حماقت  گویی، جهل اي واي جهل ببین دنیا را چگونه فاسد کردند که تو از حماقت می

دیگران را برگزیند و وامصیبتا که او را دیوانه کردند، به تیغ در پشت گردنش، به گالن پر از بنزین در 

  :خواند برابرش، به نجواهاي آرام مادرش که می

ي ننگ را از پیشانی خاندان ما پاك کن، پدرت توان سر  خودت خویشتن را آتش بزن و این لکه

  شتبریدنت را نخواهد دا

جهل خاطرت هست چگونه پدرش را آموختی چگونه به دست برادرش تیغ سپردي و چگونه حوض 

  در انتظار خون گردن او بود،
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خاطرت هست چگونه ذبح شدنش را هر بار تصویر کرد و سرآخر به همان گالن بنزین مادر و همان 

  به چشم نبیندها دوید تا ذبح شدنش را  نداهاي آرام خویشتنش را آتش زد و در خیابان

اي واي جهل تو با این آدمیان چه کردي و از اینان چه ساختی، اي جهل هر چه از خرد بود را به 

  گونه آنچه از اندیشیدن است را آلوده به نادانی و کانایی کردي، خویشتنت در آوردي و این

دانم چگونه  نازي، می اي و بر خویشتن می ها فرمانروا به جان آنان شده دانم شادمان از این حماقت می

  بالی ها می اي و بر این مالک شدن آنان را در این وانفسا به اغوا فرا خوانده

  از آن شب چه خاطرت هست دنیا،

ها، از  ها، از آن ناخواسته و خود خواسته و بی خواسته خوابیدن خوابگی چه به یاد داري از آن شب هم

  ود،بار که فرجامش بدبختی بیشماران ب آن شب لذت

  اند اي جهل تو بخوان تو باري به اینان بگو که همه چیز را اشتباه خوانده

وظیفه از آن والدین است، کودك سراسر حق است، او را باید محق شمرد، او را باید صاحب حق 

  اند شان او را به جهان آورده اي را باید که به دوش والدینی داشت که به خواسته دانست و هر وظیفه

بالید با بادي که به غبغب انداخته بود زیرچشمی  اجی بر سر داشت و بر خویشتنش میجهل که ت

  :نگاهی به من کرد و گفت
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  اند خواسته آنان را به جهان آورده دانی ناخواسته و بی اما برخی از آنان که خود هم می

ناخواسته چنین دانم اما تو با آنان که  شک دنیاي آدمیان، می آري اي جهل، آري اي فرمانرواي بی

  خواستند چه کردي، چگونه آنان را به تنگنایی فرا خواندي تا این اشتباه را به عمري اشتباه بدل کنند،

ي سطل  چگونه هر بار به تیغی آنان را راندي که باید او را به جهان آورد، حتی اگر او را طعمه

اند، حتی اگر  تی اگر در فقر بیمار ماندهاي ندارند، ح اش برنامه کنند، حتی اگر براي آینده ها می آشغال

اي از مهر در وجودشان نیست، حتی اگر  بینند که ذره اند حتی اگر می بیمارند و به هزار رنج آلوده

اند، حتی اگر هزار حتی دنیایشان را به  ي دنیایشان عقده و کینه است، حتی اگر به انتقام آلوده همه

  حصر در آورده است

اي نیندیشند، باري آنان را به شرع  ن خواندي آنان را راندي تا در برابر این اشتباه چارهتو دوباره بر آنا

ات به اخالق ننگین فرا خواندي و هر بار آنان را به  اخالقی مسخ کردي، باري آنان را در دنیاي بی

  ادامه دهند ي عمر اشتباه کنند و اشتباهشان را دنیایی رساندي که در این زشتی و اشتباه به طول همه

  ام، دانم فرمانرواي دنیا است، گذشته از جهل که می

کنم تا شاید روزي  گویم و بی آنکه هیچ کس مخاطبش باشد دوباره تکرار می با که سخن بگویم، می

  کسی خویشتن را در این راه دید و خواست که بخواند، خواست که از این راه بداند،
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زنید،  یوانگی و جهل فرمانرواي بر آدمیان است، چرا فریاد نمیوار که هزاري د در این دنیاي دیوانه

حلی براي این اشتباهات  ها ایستاد، باید راه خوانید که باید در برابر این اشتباه چرا به یکدیگر نمی

  گردید، به دنبال بقاي نسلتان، خون پاکتان، نژاد برترتان، دار جست، به دنبال چه می دنباله

اینان را پروراندي که هر چه بگویم محکوم به دیوانگی خواهم بود، اگر از اي واي جهل چگونه 

اي که مرا محکوم به کوري کنند،  هایشان نشانده قدر آسمان را تیره بر نگاه آسمان آبی بخوانم، آن

  هایم را از حدقه برون آوردند که من نابینا و بدبیناي دنیاي آنان هستم، شاید چشم

دنبال بقا، اي پاك خونان برترین نژاد، اي آدمیان مسخ به دنیاي جهل و جنون،  پرستان به اي غریزه  

اند، به آنانی که  اشتباه بیشمارانی در برابر است، اشتباه هزارانی که بسیاري را به این جهان زشتی آورده

اند،  ها جا مانده مست جهل هر چه او فرمان داد را پیش بردند، هزاري از آن کودکان در سطل آشغال

اند، بی آنکه  هاي پوالدین به حصر در آمده فرستند، در خانه روند، به درد درود می به کام مرگ می

  اي از مهر بدانند و در عشق غوطه بخورند، حتی لحظه

  کشند، اند، از آنان بهره می  بیشمارانی از آنان به دست جالدان در آمده

اند، گاه سودجویی بیمار، اینان اشتباه  خطاب شده شوند، گاه پدري جالد باري بدسرپرست خوانده می

  ابناي ما است، اینان جهل انواع ما است،
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اید، باز هم آلتتان را که به جهل آغشته است به سوداي نژادي برتر، خونی  ها در آمده باز هم به تخت

  اي بنشینید، پاك و بقاي نسلی بیمار در آمیزید و در انتظار جهل تازه

اهید با شرم از این انسان بودن آنچه ابنایمان کرده است از خطا و جهل و جنون جهان را خو باز هم نمی

  پاك کنید،

  خورد، به آنی زندگی بخشید که زنده به جهان ما روزي می

  روید ها می باز هم در تمناي خون پاکتان به تخت

کشید که حال در تمناي تان برکنید و اویی را به آغوش ب ي ننگ انسان بودن را از پیشانی این لکه

زندگی افسرده مانده است، اویی را در آغوش کشید که طالب در آغوش کشیده شدن است، اویی را 

به مهر در آمیزید که از مهر بی بهره است، برکنید این خون پاك و نژاد برترتان را اي درماندگان در 

  ي بیمار غریزه

تا از ایستادگی  واهند ساخت تا اشتباه را بیشتر کننداي جهل تو با اینان چه کردي که باز هزارتویی خ

در برابر اشتباه بهراسند، هزار قانون وضع کنند، هزار چاله در برابر بسازند تا کسی را یاراي مرتفع 

  تا کسی را یاراي همدردي با دیگران نباشد، کردن اشتباه گذشتگان نباشد
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و دانست که باید بر آنی زندگی داد که زنده به اگر از فریادي به خود آمد، اگر از جهل دور ماند 

جهان درمانده است باز هزار قانون از جهل خوانده خواهد شد که دست و پاي او را به بند کشند و 

  نگذارند آن کند که از میان بردن اشتباه پیشینیان است

حد وابسته به  دانم تا چه اي از آبشخور جنون پیشینیان است، می دانم هر چه خورده آري جهل می

دانم اگر دیوانگی گذشتگان از میان رود از تو هیچ بر جهان باقی نخواهد  جنون آنان بوده و هستی، می

  ماند

گوییم و آنان که باید تغییر کنند، تغییر خواهند کرد، به دوردستی نیست، آنجاي که دیگر  اما ما می

، به سرعت در برابر آن بایستد و اگر کسی اشتباهی از ما به جهان باقی نماند، اگر کسی اشتباه کرد

طالب جان دادن به دیگري بود، نخست بداند که کسی در انتظار جان او مانده است، اگر بود او را به 

  آغوش کشد، او را از دردها جدا سازد،

هاي دنیا سرك کشد،  خانه ي رنج آنگاه که طالب در آغوش کشیدن فرزندش بود، به همه

اش را زیر و رو کند، بداند که کسی تمناي مدد او را نداشته و آنگاه  هر نفرین شدههاي ش آشغال سطل

به آغوش عشقش در آید و آنچه را از پیشتر دانسته به بار بنشاند که فردا کودکانی بی رنج جهان را 

  ببینند، بی عقده و کینه بی حس انتقام و بی جهل و جنون



 کیمیا ٩٠

 

ي ما  هاي داشته و نداشته ها نشیده بر ریش یند، بر تختاما حال که باز هم همین دیوانگان برپا

تر از پیش به بیش خواهد رفت، همه را در زنجیر  تا هر جا که حماقت کنیم، جهل آنان برنده خندند می

  خود خواهد نشاند و همه را افسار بسته در خدمت خویش در خواهد آورد

ام تا در برابر تو  ام تا تو را از میان بردارم، آمده ام تا تو را از میدان به در کنم، آمده اي جهل آمده

اي، این بار خرد و اندیشیدن آمده است تا تو را از میدان دور کند،  بایستم که همه را مسخ خود کرده

توان از  آمده است تا به تعلیم همگان را به زندگی دعوت کند، به اندیشیدن فرا بخواند، بگوید که می

  ي ما است افراست بر آسمانی که براي همهاین خرد بهره جست و 

این بار باید همه در کنار هم تعلیم را فرا بخوانیم، تعلیم و آموزشی را فرا بخوانیم که از خرد نشئت 

که در برابر جهل ایستاده است، آمده است تا همه را به اندیشیدن فرا بخواند، این بار  گرفته است

توان فرزند آورد، در چه شرایطی باید  یان بیاموزد که چگونه میتعلیمی پدید خواهیم آورد تا به آدم

که فرزندي را سرپرستی کرد، باید به همگان آموخت که باید چه شرایطی داشت تا الیق فرزندآوري 

بود، این بار بر جاي پاي جهل آموزش خواهد نشست و به آدمیان مدرکی دال بر فرزند آوري عطا 

  خواهد کرد
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تصاحب شغلی باید مدرکی دال بر تحصیل در آن رشته داشته باشند، ناممکن است  مردمانی که براي

که براي جان بخشیدن به دنیا بی هیچ آموزشی، بی هیچ تعلیم و دور خواندن جهل بر این وانفسا گام 

  گذارند

رفاه مالی  اي تا به آنان فریاد بزنی که باید دانم آمده اي تا آنان را بیاموزي، می دانم که آمده خرد می

اي تا به آنان فریاد بزنی اگر بی مهر و  داشتن جانی داشته باشند تا جان به جهان ارزانی کنند، آمده

اید حق در کنار جان بودن نخواهید داشت، باید که بی کین و عقده، بی انتقام و جهل پر از مهر  عاطفه

ا دریابید تا جانی به کنار شمایان ي آن جان ر شوید تا جانی به کنار خویش بپرورانید، باید آینده

  پرورانده شود

آنگاه که اشتباه کردید، آنگاه که به خطا رفتید، آنگاه که سرپرست بدي خطاب شدید، دیگرانی تشنه 

به پروراندن او خواهند بود که جانش را در برگیرند، تو از او دور خواهی شد و هر بار اشتباه را 

  حلی خواهیم داشت راه

اموش است، دیگر صدایش به گوشی نخواهد رسید که دنیا براي همه خواهد خواند که جهل دیگر خ

والدین سراسر دنیایشان، وظیفه در برابر کودکان است، این بار خرد به شما خواهد آموخت که 

کودکان محقان جهان هستند، نه کودکان انسان که هر جان را براي پروراندن باید که دانشی داشت، 



 کیمیا ٩٢

 

یطی داشت، باید که مدرکی کسب کرد، باید الیق بود و آنگاه وظیفه را انجام داد و جان باید که شرا

  محق را حق داد، به حقوقش احترام کرد و در پروراندن او کوشا بود

این دنیاي آلوده به جنون دگرباره ساخته خواهد شد، دگرباره تغییر خواهد کرد، بیشمارانی خواهند 

یایند و فریاد خطاکاري انسان را سر دهند، آنانی خواهند بود که از این هاي شهر ب بود که به میدان

رو باشند و براي تغییر این زشتی به نیکی تالش کنند، همانان دنیا را تغییر  اشتباهات بیشمار آدمیان شرم

  خواهند داد

می، جهان جهان را دوباره تصویر خواهند کرد، انسان را دوباره زایش خواهند کرد و خلق دوباره آد

  اي را پدید خواهد آورد تازه

تا آدمیان ارزش جان را بدانند و بخوانند که  این دنیا آلوده به جنون و جهل خاتمه خواهد داشت

  ها به نزد همگان جان است، واالترین ارزش

براي پروراندن این ارزش واال باید که آموخت، باید که دانست، باید که خرد در اختیار کرد و باید 

یاد زد که صاحبی بر جهان نیست، آري خرد بتاز و باز برایمان بخوان، ما را به اندیشیدن فرا بخوان تا فر

  سرآخرش دیگر هیچ از جهل به جاي نماند
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تا آنجا که کسی از بقا گفت، از نژاد و خون سخن خواند همه ارزش جان را برایش بخوانند و هر 

چاره شود، هر مشکل از راه برداشته و دوباره همه جان  اشتباه به هزاري راهکار از آدمیان در خرد

  گیرند

ترین مقدسات، اي حلول کرده در میان کودکان، در دل گیاهان، در وجود  اي جان واال، اي مقدس

  حیوانات، اي واالترین ارزش دنیا،

چیز دنیا  براي پاسداشتت، براي احترام و مانا بودنت، براي دورماندنت از رنج و ظلم و زشتی از همه

تا نه خویشتنمان که آیندگانمان در دنیایی به زیبایی وجود تو زیست کنند و همگان  خواهیم گذشت

ها آرزو زیستن کنند، رشک برند آن نبودگان  زندگی را دوست بدارند و براي بودن در این دنیا نبوده

  به بودن در جهانی که بودنشان واالترین گوهر بر جهان است

جنون و جهل بتازید و بر افکار پیشینیان ببالید که با نادانی و بالهت آنان، شمایان بر  حال دوباره در

  تخت نشستید،

تا قدرت و  تختانتان ویران و حکومتتان عزل که خرد به پیش آمده است تا فرمانروایی را از میان برد

یش را بازپس گیرد، تا همه را به گوهر وجودشان زرین کند، جان آمده تا حق خو ها را بشکند تخت

در برابرش نمانید که خویشتنان جزئی از این ارزش واال هستید و الیق به زیستن در جهانی که همه در 

  آن برابرند به جان



  

  

  

  

  

  ارشف

  انسان اشرف مخلوقات جهان است

هایش به ذهن کودکان رسوخ کند  که حرف  در کالس درس معلم با صدایی بلند و کشیده، طوري

هاي او را شنید و به گوش  گفت و کودکی تمام قصه ها می همتایی انسان کشید و بر آنان از بی فریاد می

  سپرد

به سوي خانه رفت و آنگاه که به نزد پدر و مادرش نشست به جنگی با آنان گالویز شد و آنگاه بود 

  که والدینش بر او خواندند به مثال حیوانات وحشی و درنده نباش،



 ارشف ٩٥

 

هم شنید و هر چه شنید را به گوش سپرد تا آنکه روزي در خیابان ذبح شدن حیوانی را به  کودك باز

  :پروا به سوي او رفت و از او پرسید اش دید، بی دست قصاب محله

  اي؟ اي، چرا به سبعیت او را کشته چرا او را دریده

  :قصاب با صورتی خشمگین و دستانی به خون، غر و لند کنان گفت

اند که از این بدیهیات  ي بهره رساندن به ما خلق شدند، چه به شما در مدارستان آموختهحیوانات برا

  نیز بی اطالعید

انسان اشرف : کودك به یاد سخنان معلمش افتاد و زنگ صداي او بر سرش پیچید و بر او خواند

  مخلوقات جهان است

از هم بر او بخوانند و او را تعلیم چندي نگذشته بود که به همراهی پدرش به مکانی قدسی راه برد تا ب

دهند، این بار فردي قدسی بر عرش در برابر دیدگان همه از بزرگی و منزلت انسان گفت، باز تکرار 

کرد که انسان واالترین موجودات بر جهان است، دوباره همه چیز براي او تکرار شد و باز به 

است، همه چیز در اختیار او است و او اش دانست که همه چیز جهان براي او ساخته شده  خاتمه

  واالترین جانان بر جهان است



 کیمیا ٩٦

 

ي خداوند بر زمین است، او جانشین آن قدرت قدسی بر جهان  فرد قدسی به او خواند که او خلیفه

ي مادرش دوباره بزرگی انسان ستوده شد، دوباره  ي همینان بود که شب در میان قصه است و با زمزمه

  این جایگاه رفیع لذت برد و هر چه از دنیا طالب است را مالک شودبر او خواند که از 

کرد، دید که چگونه به  ها بازي می کودك به فرداي آن روز آنگاه که با هم سن و ساالنش در کوچه

دوند و  هاي آخته می کشند، گاه به تعقیب او با دشنه تازند، گاه حیوانی را به آتش می جان حیوانات می

  کنند شان را ویران میهای گاه النه

  کنید؟ سنانش خواند چرا آنان را آزار می کودك به فریاد آمد و به هم

که آنان اشرفان  ساالنش فریاد کنان او را از خود دور کردند و به او یادآور شدند کودکان و هم

  هایشان بود، جهانند، هزاري تصدیق به گفته

موخته و امروز باز پس دادند، معلمانی که درس فرمان فرد قدسی، پدر و مادرانی که از دیروز آ

  شان خوانده شده بود زندگی به آنان دادند و هزاران نفر به دل آنچه جامعه

ساالنش دور شد تا به تنهایی باز ببیند، باز دنیاي انسان و حیوان را بکاود،  او طرد شد و از جمع هم

آیند، به این سو  مادران و پرندگان به پرواز میرفت و در این تنها بودنش از حیوانات دید، دید چگونه 

کشند تا لقمه نانی براي کودکانشان بجویند، دید که در ماتم و درد به همیاري هم  و آن سو سرك می

  دارند، کشند و یکدیگر را از درد تهی می ي جانشان زبان می اند، دید چگونه به عصاره شتافته



 ارشف ٩٧

 

اند، چگونه با مهر،  آنان دید، دید که چگونه پذیراي او شده هر بار به دل حیوانات گام گذاشت و از

دریا به روي باز گشودند و شنا کردن به او آموختند، دید که چگونه آنگاه که تنها بود برایش یار 

نشنینند، دید که به ترس از  شدند و او را به آغوش کشیدند، دید نگران و به اضطراب در انتظار او می

هایی که به آنان روا شده است اشک  خزند، دید که چگونه از رنج اي می گوشهفریاد آدمیان به 

ها او را به خود فراخواندند و دیگر نتوانست تا به دنیاي حیوانات ببیند و در کنار  ریزند، اما باز انسان می

  آنان زندگی کند

اي را بشنود که فرمان به  ها به نزد معلمان، هزار رنگ فریاد هزاران ساله دوباره رفت تا به کالس درس

ها معلم آمدند و دوباره آنچه گفتند که از دیربازان گفته بود، دوباره پدر و مادرها  داد، ده یکرنگی می

همان گفتند که به آنان آموخته شده بود، باري به آنچه شنیدند شک نکردند و همه چیز را تکرار 

او بودند، مراد به پیش و مریدان به تعقیبش در  کردند، آخر دنیا راهبري داشت و دیگران راهبرداران

گفتند، بی هیچ تغییر و بی آنکه  گونه بود که هر بار به نزد همگان آن شنید که همه می آمدند و این

  هایشان ببیند تفاوتی در گفته

او بزرگ شد و هر بار همه چیز برایش تکرار شد، همه چیز ادامه داشت، هر بار از مبدائی واحد همان 

  تر دانستند، بدیل خوانده شد تا او دوباره همان را بداند که پیش هاي بی هاي تکراري به قول داستان



 کیمیا ٩٨

 

شان شد،  قدر تکرار کردند تا یکی از آنان قصاب محله ها را تکرار کردند، آن ساالنش همان درس هم

بود که به تعقیب،  ساالن پیشتر ي شهرشان یکی هم یکی پدر و مادري از تبار آنان بود، روحانی تازه

ها  کرد و دیگري معلمی تا باز تکرار کند و بر همه بخواند که اشرف جان ها را خراب می ي جان النه

  انسان است

ها با آراي دیگرانی هم آشنا شد، دیگرانی که خویشتن را از این نظم حاکم دور  اما او در این رفتن

نخبگان منزل داشتند تا این خانه را به پیش برند، در میان ها دید، آنجا که  دیدند، آنان را به دانشگاه می

هاي  ي دیرباز دفن نبودند، آنان از زیر این خاك ها پوسیده آنان از هزاري شنید که دیگر در آن سنت

  اي بگویند مدفون بیرون آمده تا سخنان تازه

ت، استاد بود، آنان به نظم پیشترها پشت کردند، کودك دیروز مشتاق به لبان آنان چشم دوخ

ها گوش سپرد تا چیزي فراتر  ي حرف دانشگاهی تازه بود، رئیس سازمان بود و وزیر بود به دل همه هم

  :گونه بر جان او خطاب شد و خواند ها این ي گفته از آنچه دیربازان خوانده بودند بشنود، اما همه

  انسان معیار جهانیان است

شت، واال بود، به خود اندیشید و آنان را دید با خود خواند و اشرفی که حال معیار بود، حال کرامت دا

اند، آنان در دل همان  گونه بود که دانست آنان همان را تکرار کردند که از دیربازان آموخته این

هاي گذشته را یاد گرفتند و آنگاه بود که وقتی به چشم آنان ریز  ها درس خواندند، همان درس کالس



 ارشف ٩٩

 

سال  ساالن دیرباز خود دید، یکی از استادها را پدر و مادر هم گاهیان تازه را همدانش شد، یکی از هم

شان بود و همه دوباره  اش به یاد آورد، وزیر قصاب محله دیربازانش شناخت و رئیس را معلم گذشته

  کردند آنچه از دیربازان به گوش هم خوانده بودند، با هم تکرار می

به یاد گذشتگان به خلوت و تنهایی سکنی گزیند، رفت و از  زده از اینان رخت بست تا او دل

هایشان دور ماند، او رفته بود تا بار دیگر جانان جهان را ببیند،  شهرهایشان دور شد، رفت و از کالس

اند به غریزه است و  رفت تا با آنان گام بگذارد، رفت تا از لب آنان بشنود، دید که آنان هر چه کرده

  وخته است به غریزه استانسان هر چه آم

ي  ترین نقطه بر بال غریزه سوار شد و به آسمان رفت، آنگاه که هفت اسمان را گذر کرد به مرتفع

  کنند این جانان جهان در دنیا، هستی ایستاد تا ببیند چه می

  او در فراتري از آنچه زمین و آسمان است هر چه کرده و نکرده از جان بود را به زیر نظر گرفت

ي این سالیان به آنچه آموختند هر روز پروارتر بر این خویشتن بالیدند،  آدمیان چگونه به طول همه دید

خویشتن را به آسمان کشیدند، به طول آنچه در اسمان بود دید که هر از چند گاهی انسان خویشتن را 

قالهاي آدمیان را ي ت کشد تا تاج فرمانروایی به سر کند و در آسمان منزل گزیند، همه به اسمان می

  پیچید دید و صداي آنان در اسمان می

  انسان اشرف جانان جهان است



 کیمیا ١٠٠

 

دید چگونه اشرف با دیگر جانداران رفتار کرده است، دید چگونه طبیعت را از بین برده است، جان 

کشد، دید چگونه به تخریب درختان خانه  شان را به آتش می گیاهان را به تنگ آورده، جان زخمی

کند، این فساد مانده در جان  کند، به سم وجودش جهان را مسموم می زد، کارخانه دایر میسا می

  آدمی را دید که چگونه به دیگران منتقل کرده و جهان را عور به جاي نهاده است

دید که آدمی از فساد  شوند و می سوزند، خاکستر می ها در جهل آدمیان می دید که چگونه جنگل می

  یدن را هم نداشته است،خود تاب نفس کش

اند، حتی براي بقا هم  شان هم پشت کرده دید که حتی آدمیان به غریزه او در آسمان به بال غریزه می

  جنگند، آنان این بار سر سجود بر ارزشی خم کردند تا به آن خویشتن را هم سالخی کنند نمی

کنند، زندگی را از میان  بود میدید که در این پیشی گرفتن و پیشرفت بیمار همه چیز را نا او می

کرد که انسان  دید و باز ندایی آسمان را پر می اند، او می دارند و از نابودي تمناي ساختن کرده برمی

  اشرف جهان است

او اشرف را دید که چگونه دیگر جانان جهان، حیوان را به بند در آورده است، او دید که چگونه 

ي بیمارش مادران را از فرزندان و فرزندان را از  است، دید به غریزهها سپرده  خانه آنان را به سالخ

خوي را  ها را دید و شکار آدمیان وحشی مادران دور کرده است، او سبعیت انسان را دید، قربانگاه



 ارشف ١٠١

 

دید، کشتن به لذت را دید، دور شدن غریزه را پروراندن به قدرت را دید و این مسخی در دیوانگی را 

  به چشم دید،

درند و بر این  کشی از جانان جهان را به چشم دید و باز دید که همه چیز ادامه دارد و باز می او بهره

  فشرند، دیوانگی پا می

گونه بر آنان  غریزه شرمگین شده بود سرش را به زیر افکنده دیگر تاب دیدن نداشت، آخر او این

ر قدرت و مالک شدن چگونه از او دیو فرمان نراند و حال دید که چگونه به دانستنش به پیوندش د

  اند هزارتویی ساخته

غریزه به او گفت مرا معاف دار که دیگر طاقتم بهر دیدن تاب شده است، مرا امان دار تا به نزد حیوان 

  بمانم و دیگر از آنان هیچ نبینم و مرا از آنان دور فرما

  اسمان را لرزاندآنچه او گفت با نداي بلندتري از آدمیان جهان را پر کرد و 

  انسان اشرف جانان جهان است

در میان همین گفت و شنودها بود که دوباره آنان دیدند، نتوانستند چیزي بگویند و باز زمین به آنان 

  گوش با خود و همنوعانش چه کرده است به نشان داد که این اشرف حلقه



 کیمیا ١٠٢

 

افتند، تجاوز را  به جان هم می درند، براي شهوت دیدند که چگونه به لذت یکدیگر را می آنان می

عفتی و دیوانگی در  خوابگی گروهی میان آنان را دید، بی دید، دریدن کودکان را به چشم دید، هم

کشی دید، دید چگونه همنوعان خود  جان آنان را دید، مسموم کردن و به خواب خواندن را براي بهره

درند،  جویند، گاه جنسشان را می خواهند می ه میاند، دید چگونه از آنان هر بهره ک را به اسارت برده

  اند اند و گاه جانشان را تکه و پاره کرده گاه ذهنشان را دریده

فروشند، دید که چگونه بهاي جانشان مشتی زر و  خرند و می دید که چگونه به بهایی یکدیگر را می

کنند، دید به میدانی در  ه میکاغذ ساخته به دستان خودشان بود، دید چگونه سبوعانه دیگري را شکنج

اند، به صلیب  اند، به آتش کشیده زنند، سنگسار کرده سوزانند، دید دار می آمده کسی را زنده زنده می

  نهند و همه را دید زنند، به شکنجه زنده زنده به رنج وامی سپارند، شالق می می

  :زد غریزه دیوانه شده بود فریاد می

از آنان چنین دنیایی نخواستم، من آنان را به این دیوانگی نکشاندم، غریزه من به آنان چنین نگفتم، من 

  ریخت کند و به زمین می هایش را می کوفت و بال بر سر و صورت خود می

  ندایی دوباره زمین و زمان را پر کرد و بر آدمیان خواند که مانند حیوانات نباشید

  شد، ها یک به یک تکرار می خوي نباشید، مثالگفت، مانند حیوانات درنده  شد و می ندا بلند می



 ارشف ١٠٣

 

  ها را ندرید به مثال گرگ بره

فروشی براي تصاحب گوشت  ي گوشت ي پیش در مغازه گفت که چند دقیقه این جمله را مردي می

  بره با چند نفر گالویز شده بود

  ها، خوك صفت نباشید به مثال خوك

  ی کودکان ده ساله بودترین آرزویش دریدن پاک این را کسی گفت که بزرگ

  ها نجس و کثیف نباشید به مثال سگ

  ها این جمله را کسی گفته بود که به طول عمر هزاري را دریده بود، از همنوع تا دیگر جان

  :شنید و از این شنیدن دیوانه شده بود، به او گفت غریزه می

  اندیشند گویند و به چه می ام یا به بیداري، چه می من به خواب مانده

شنید را عمري شنیده بود به کالفگی غریزه در نیامده بود و دوباره به نداي آنان  همراهش آنچه می

ها دوباره بگویند، حیوانات را پست بشمارند و بر خویشتنشان ببالند، از هر نگاه و  گوش فرا داد تا انسان

  دیگر جانداران جهان باشداي به شاهراهی با یکدیگر همراه شوند که آن برتري انسان بر  با هر ایده

  همه با هم فریاد معیار جهان بودن سر دهند و بر خود ببالند،



 کیمیا ١٠٤

 

ات  گفتند، از این واالیی صدا از انسانیت می گرفت، این بار همه با هم یک نداهایی آسمان را فرا می

  همتا، بزرگ بر جهان، این یگانگی بی

کردي تا به جمع پر  در میانه بود، باید تکرار می اي جمالت کوردالن بینا تکرار شد، دوباره بازي تازه

  ماندي، ارزش آنان می

گرایان، بیایید و میادین را صاحب شوید، بیایید و از اینان خوش بگویید تا شما را  بیایید اي عوام

ستایش کنند، آنان را بستایید به هر چه زشتی در آنان است تا شاید به این خار کردن خویش روزي 

  م گرفتید،جاه و مقا

حرکت به آن سو بود و هر که با هر باور که داشت خود را به امواج رساند تا به ساحل رسد، حال 

  کرد برد و هر بار از مقصد نهایین دورتر می آنکه امواج او را به قعر دریا می

  دین من انسانیت است

  ام، من زاده به انسانیت و انسان زاده شده

  هم کردهمه چیز را فداي انسانیت خوا

  انسان باش

  قسم به آدمیت و انسان



 ارشف ١٠٥

 

امواج همه را به این داالن رساند و باز همه خواندند که کرامت از آن آدمیان است، شرافت از آن 

  آدمیان است،

تر شد به حقارت در  انسان هر بار خویشتن را پروارتر کرد و در این توهم به خود بالید و بزرگ

  را امان داشت تا آن کند که مهر در او زنده است خویش و آنگاه غریزه خاموش حیوان

تصاویر جهان را پر کردند، حیوان درنده خوي وحشی نام که انسان او را خطاب کرد، آنگاه که غریزه 

و نیاز گریبانش را نگرفت، کودکان را ندرید، آنگاه که گرسنه نبود به کسی حمله نکرد، آنگاه که 

د و او را دریافت و به او جان بخشید، حیوان بی آنکه در این دیگري را در رنج دید به دادش رسی

حقارت خویش به بزرگی دست درازي کند، براي رسیدن به کمال همه را به مبال بسپارد، آن کرد که 

  خواند، مهر در جانش به فرا می

  غریزه دید و یار همراهش همه را شنید، اشک ریخت و به حال خود گریست

پیاده شد و دوباره به زمین رفت، دید آنکه دیده است از دنیا بیزار است، از این هاي غریزه  از بال

خواند، اما زندگی در او زنده  زیستن بیزار است، به مرگ قانع است و هر بار فراخوان به مردنش می

  داد، به دل جنگل رفت و در برابر حیوانات ایستاد به آنان خواند بود و باید که ادامه می

  ویشتن بدانید، من از آدمیان نیستم، من نیز چون شمایان حیوانممرا از خ



 کیمیا ١٠٦

 

شان پرداختند، آخر آنان زندگی را  اعتنایی به او رفتند و به زندگی او این را گفت و حیوانات بی

دوست داشتند، به مثال او از دنیا بیزار نشدند و در این ندیدن زندگی کردند، گاه غریزه به جانشان 

درید، آنان را درنده خوي کرد، گاه نیاز جانشان را تکه و پاره کرد، اما هر گاه که فارغ  افتاد و آنان را

از آنان شدند به مهر در آمدند و در این آمیزش به مهر، عاشقی کردند، فرزند آوردند، زندگی کردند 

  و مهر ورزیدند، مدد رساندند و از زشتی دور ماندند،

کنار آنان روزي خورد، آنان را ندرید و به مهر آمیخت، از گوشت تن او هم به کنار آنان زنده بود، به 

آنان نخورد، جانشان را ندرید تا به پوست و جانشان خود را بپوشاند، به شکارشان نرفت و مددگر بر 

  ها باز هم روزي نداي آنان را شنید، جان آنان شد، در این تنهایی و دورماندن از انسان

  ها پر کردند از نداي اشرف خوانده شدن انسان دوباره آمدند و جنگل را

از قسم بر انسانیت، از این که انسان آمده تا دنیا را مالک شود، آمده تا فرمانرواي جهانیان گردد، انسان 

قسم شد و دوباره جنگل را درید، تکه و پاره کرد، به جانش افتاد و او را خونین به  بر انسانیتش هم

  جاي نهاد

هایش کرد تا به بی نفسی در ماند، همه جا را به دود آلوده کرد تا زندگی را از  ه هوسدرختان را طعم

ي درختان رحم نکرد، آن را سوزاند تا گرم  همگان برباید، کارخانه ساخت، خانه ساخت و بر جنازه



 ارشف ١٠٧

 

رید، شود بی آنکه بداند از فقدان نفس خواهد مرد، باز همه را سوزاند، هجوم برد و جان حیوانات را د

  به تفریح در دل جنگل شد تا جنازه بر زمین بیندازد،

  او هم همه را دید

شناخت، او دختري زیبا در جنگل بود، او آهویی زیبا با  یکی از آنان که دریده شده بود را می

چشمانی مسخ کننده بود که تازه به عشقش رسیده بود، تازه با هم دنیایی ساختند و در چشم بر هم 

اي اشرف مخلوقات مرد و خاکستر شد، او دید که مجنونش چگونه به  فریح چند ثانیهزدنی براي ت

  جان، جان داد او دید و باز دریده شدن حیوان را به چشم نظاره کرد تنگ آمد و از فراغ معشوقش بی

شیدند تا ها را به بند ک ها را بی بال به دریا انداختند، دلفین به دریا رفتند، ماهیان را صید کردند، کوسه

ها را به تمسخر گرفتند و آنان را در بند خویش نگاه  به تفریح آنان در حصر زندگی کند، فوك

ها دریدند، آن قدر دریدند که او  داشتند، صحنه ساختند، به اسارت کشیدند و همه را در این دیوانگی

  دیوانه شد،

رد، دیوانه شده بود، به انتقام فریاد وار به سوي آدمیان دوید، رفت تا آنان را از میانه بردا دیوانه

  :کشید، براي کینه رفته بود، رفته بود تا بدرد که غریزه فریادکنان با چشمانی گریان گفت می

  من تو را آزاد خواهم کرد، من به جان تو در نخواهم آمد تا تو به مانند آنان نباشی
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  تا تو این دیوانگی را خاتمه دهی، شدمن از نیاز خواهم خواست تا تو را رها کند، تو را به بند نک

تا دیگر گریبان کسی  ي جهانشان دور شود ي خشم را به بادي سپرد تا از همه او که خشمگین بود همه

  را نگیرد و دوباره انتقام بدسیرت را از خواب بیدار نکند،

ها تا ماندن  کالس درس هایش از آن دیربازان، از به یاد رفتنش به میان حیوانات افتاد، به یاد تمام دیده

تا  اش را فرا خواند تا بیدار شود، بیدار کند به نزد حیوانات، همه را مرور کرد، تمام دوران افسردگی

  در برابر این زشتی بایستد،

خواست تنها باشد، نخست خواست تا به حیوانات بگوید تا با او همراه شوند و این راه را  دیگر نمی

  اي به دوش او است آورد که این وظیفه هموار کنند، اما به خاطر

ها به دور از آنچه نامی از آدمیان بود، به دور از آنچه دیوانگی در آنان بود، به دور  در طول این بودن

از آنچه هر بار تکرار گذشتگان بود، به دور از آنکه همواره همه چیز را برعکس کردند و خواندند 

حیوانم نگفت انسانم، نگفت اشرفم و نگفت خار به جهانم، این بار ي آنان نگفت  این بار به دور از همه

  :به دور از هر چه نام بر جهان بود فریاد زد

  جانم



 ارشف ١٠٩

 

ها بایستد و آنان را به جان بودنشان فرا بخواند، به آنان بگوید تا در  جان به پیش رفت تا در برابر انسان

  مت نروند و در این مصیبت ندرند،برابر زشتی بایستند، به قدرت غریزه را در بند به خد

به میدان شهر رفت و فریاد کنان بر آنان خواند، جان دیگران را ندرید و آن را احترام کنید که 

  واالترین ارزش به جهان شما است

اش کردند، از گفتنش به وجد آمدند و خواستند در کنار او باشند، یکی از  او گفت و جماعتی دوره

  :یاد زدجمع این هواداران فر

  مثالً چه کنیم که جان دیگران را آزار ندهیم

  خون آنان را به زمین نریزید و براي زنده ماندن و سیر شدنتان به دیگران درد نزنید: او گفت

  :یکی فریاد زد

  پس چه بخوریم؟

  سبزخواري کنید، از گیاهان بخورید تا خون و درد به جهان فدیه نکنید: در پاسخش شمرده گفت

اي را به دندان  یان مردمان که دورش را گرفته بود در حالی که تکه رانی پر خون از برهیکی از م

  :کشید با اشک و آه و ناله گفت می
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  پس با درد و رنج جان گیاهان چه کنیم

او گفت و هزاري مرثیه خواندند، اشک ریختند، به یاد تن و درد در جان گیاهان رنج بردند، به اشک 

خواندند  ها ادامه کرد و هر بار تکرار شد، آنانی مرثیه می روي خود کوفتند، ناله در آمدند و بر سر و

  که در خون چندي پیش غسل کردند و هنوز دندانشان به خون دریده در پیشتري سرخ بود

وار به نزد او آمد و فریاد کنان گفت، من از جهان شمایان خواهم رفت، من شمایان را  غریزه دیوانه

د، دگر از من هیچ نخواهید و مرا رها دارید، از آنچه نامش آدمی و انسانیت است، به ترك خواهم کر

  :خواند دوید می وار دوید، در حالی که می او گفت و دیوانه

  صفت نباشید، مثال سگ دروغ نگویید به مانند خوکان خوك

دشان در گوشتان و جان گیاهان را ندرید و به ناله سر میشان را که خونشان بر دستانتان است فریا

  فرزندشان در برابرتان است را بدرید، بدرید و بدوید و همگان را به خون و درد وا نهید

کرد هزاري جمله را که در طول  دار تکرار می کوفت و ادامه زد، بر سر و صورتش می غریزه فریاد می

  این دیوانگی از آدمیان شنیده بود

داند که جنگ  جانان را به دور خود جمع خواهد کرد می اما او که حال هیچ و در آینده چندي از

ي آدمیان به دوباره ساختن آنان به نامی چون جان چه راه دشوار و  سختی در پیش است به تغییر همه



 ارشف ١١١

 

ي دنیا به معلمانی بدل خواهند شد، به مدارس خواهند  است، اما او و آن هزاران جان آزاده  بی انتهایی

اي بسازند و جهان  گفت و همه را به تعلیم فرا خواهند خواند تا دنیاي تازه رفت، به کودکان خواهند

تازه را پدید آورند با انسانی که نه اشرف است نه معیار است نه کرامت است و نه هیچ فراز و فرود 

  .ي جانان جهان دیگري، او تنها جان است به مثال همه

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  خدا، خدا، خدا

  خدا،

کشیدن و قد هایمان، به طول نفس  به طول بودن نام کهاین هاي ما،  ي دور و نزدیک در ذهن این واژه

  ،ایم را شنیده آنهایمان همیشه و همیشه  کشیدن

با او  نیچن نیانقش دادیم، نامش را با القابی بزرگ گره زدیم و   گانه بچه او را میان دفترهاي کوچک

  هایمان رسید، و پیش آمد و به زندگی هایمان باقی نماند یان کتابخدا تنها در م آن بزرگ شدیم،



 خدا، خدا، خدا ١١٣

 

ري است که در ذهن ما شکل این واژه تا چه حد در ذهن ما دور و دست نیافتنی است، این چه جاندا

تصور کرد که  توان به او سیمایی بخشید و تمثیلی برایش توان او را لمس کرد و دید، نمی نمی گرفته و

  .است، باید او را به قلب نگاه داشت، لیکن او به میان آمده استاین کفر و گناه 

شود و تعاریف یکی پس از دیگري بر وجودش  از او شنیدیم که، جسم ندارد، سکون ندارد، زاده نمی

  و از ما دور و دورتر شد، ذهن ما بال و پر گرفت و ریشه دواندو در 

دور شد، آسمان هفت آسمان شد و او در  کم کممنزلش اول در همان آسمان پیش رویمان بود، لیک 

  روزهایمان را شمرد،در انتظار ما،  آنمیان آسمان هفتم و بعد کمی باالتر از 

  تر، و غیر قابل لمس  خدا دست نیافتنی آنتر شد و  اما باز هم کائنات بزرگ و بزرگ

ین عظمت در خویش ماندیم و اي ناچیز در برابر ا او از ما فاصله گرفت، بیشتر به پیش رفت و ما ذره

  شد تر می اما باز به ما نزدیک آمد، هیچ از دستمان بر نمی

شد، هر  تر می از این نام واال دورتر و دورتر شدیم اما این تمام ماجرا نبود، او به ما نزدیک و نزدیک

شدیم و  می آرام لحظه و میان هر کار و هر فکر، نام او را جستیم و در پی نام او بودیم و با بردن نامش

هر کدام  که يطور بهشد و بخشی از درون و از خویشتن شد،  نیعجپود ما شد که با تار و  گونه این

  خدایی، در دل و ذهنمان داشتیم،
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  شنید، گفتیم و او می داشتیم، می زد و ما همیشه او را به حرف وا می با ما حرف می

آمد و با ما درد و دل  م، او هم به صحبت میکردی اما گاهی که خویشتن اراده می ،زد حرف نمی

  زد، داد و گاه فریاد می بود، گوش می آرامشد،  گفت، عصبانی می می

شنیدیم اگر  جستیم، صحبتی می اي می کرد، از هر سو و هرجا نشانه کردیم او هم می هر کار که ما می

رفت  قدر به پیش می آن، شد یتر م دادیم و او بود که بزرگ و بزرگ آمد به او نسبت می خوشمان می

تر بود و هر کرده  به ما نزدیک مان یزندگگرفت، حتی از خویشتن و  را فرا می مان یزندگکه سراسر 

هایش را به طول تمام عمر از خاطر  بردیم و این تناقض دوري و نزدیکی و نکرده را با او پیش می

  .خو گرفتیم آنبردیم و با 

به طول تمام کتبی که انسان تا کنون در جهان نگاشته، به این گیر کردن و دست و پا زدنمان در این 

هزاران ي ها چه درد از دردها ، لیکن ایناو مدیون و بدهکار شدیم به وجود ناوجودالقاب  آندنیا و 

  ما کم خواهد کرد؟ ي ساله

گاه  کالفگی به پیش خواهیم رفت و هیچفتگی و نه، بر دردهایمان هم خواهد افزود و در این آش

  .سرمنزل مقصود را نخواهیم جست

  چیست؟ آناما این نگاره و دلیل نگاشتن 
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در برابرشان گرد آوردیم و از هدفی بزرگ و واال  آدمیانما به طول تمام عمر نوشتیم و آرمان براي 

  دیدیم، اهایرؤق این ها زدیم و تمام آرمان و آرزویمان را در تحق است حرف آزاديکه همانا 

هایش، هر چه که بود را گفتیم و هر  ها و ظلم از خدا گفتیم، از زشتی ها ساللیک به طول تمام این 

 يجا يجاهاي جهان را سرچشمه از وجود او انگاشتیم و  چیز را به او نسبت دادیم و تمام زشتی

  .دانیم خویش میها را  ي این باورهایمان عزل او را در جهان خواستار شدیم و همه

ها شاید به درازاي عمر ما را کافر پندارند و حتی حاضر نشوند  ي حرف چه بسیاري که به واسطه

اي به سخنانمان گوش فرا دهند، در این نگاره دوست دارم با صداي بلند فریاد بزنم و از خدا  لحظه

که به درازاي تمام این سالیان و میان  گونه آن تان ترسیم کنم که خدا چیست،بگویم و در برابر چشمان

م من در برابر حال بدانید که او کیست و رز، و تاختم راندمبر او و  هایم از او گفتم تمام نگاشته

  .خدایان است کدامینِ

ي جانش که حال قد کشیده و روز  کشد، عصاره وقتی مادري پیر و مهربان فرزندش را به آغوش می

بندد، دست بر  بایی است، آنگاه که مادر، خویش بندهاي پوتین او را میشکفتن و دیدن این همه زی

زند، آنجا که آرزوهاي تمام عمرش را به دل  همچون ماهش می برد و بوسه بر رخسارِ موهایش می

فرستد تا جان دیگران را نجات دهد و ناموسشان به دست  می قتلگاهي تنش را به  کند و پاره دفن می



 کیمیا ١١٦

 

سپارد و از  بوسد و زیر لب او را به خدا می گیرد و می را در آغوش می نگاه که اوددمنشان نیفتد، آ

  خدا است؟ آنخواهد که حافظش باشد، آیا تمام این فریادهاي ما بر  خدا می

قادر مطلقی که هر اتفاق ریز و  آنکه جنگ را به وجود آورده، به  آنخدا است، بر  آنآري بر 

ها برایش مثال آب خوردن  گیرد و پایان دادن این جنگ او شکل میي  درشت جهان به اذن و اراده

  خندد، می آدمیانبه ریش همه  آرامنشیند و  است، لیک ساکت می

  طلب است، خواه و خون نخدا خو آنتمام فریادهاي ما بر سر 

  اما آیا نظر ما بر خداي درون قلب مادر هم این نگاه را دارد؟

 هاي توأمان در قلب او ر و نگرانیماد آنهاي  ي محبت ادر، به اندازهآیا خدایی که به ظرافت وجود م

خدایی که مانند این مادر از همه چیزش، حتی خویشتن و واالتر از خویشتن، از اوالد براي  آننشسته، 

  خدا است؟ آندیگران گذشته، آیا فریادهاي ما بر سر  آزاديحفظ 

  باید که او را دوست داشت،نه، او زیبا است، مثال همان مادر و فرزند، 

و زمین چیزي  ها آسمانو خداي  خدا، به جهان ما زنده نیست و اگر بود، حال مرده است آنلیک 

  خدایی است تصویر شده به قلب سخنان ادیان ها است، فراي این



 خدا، خداخدا،  ١١٧

 

مادر و مادرانی شبیه به او منزل کرده و در درازاي این همه سال، ساکت مانده،  آنخدا تنها به دل  آن

که اگر شنیده بود تا به حال مرده بود، نه  در تمام این سالیان نه چیزي شنیده و نه خواسته که بشنود

  .خویشتن را کشته بود

گوییم، خدا به باور ما  نیست و به طول عمر گفتیم و می ها آسمانتصویر ما از خدا، تنها خداي در 

  توان که نام خدا داد، زشتی است، هر زشتی در جهان را می

  خدا به معناي قدرت است،

  تبعیض است،به معناي ثروت و 

  ها است، خدا نیاز است، به معناي شهوت است، خدا معنی تمام زشتی

وقتی ما  ابرش،بنده در بر شماري بیماعت خواهد و ج و قدرت در اختیار خویش می خدا واحد است

بر  آدمیانبلکه به هزاري  ،گردد برنمی ها آسمان، نوك پیکان این نام، تنها به خداي مییگو یماز خدا 

  شان است، اند، همین نام برازنده ي او زده شده پندارند و پاي بر جاي خشک زمین که خود را خداي می

هاي این دنیا است، زشتی که مبدل به قانون شده و  و همه چیز است، خدا تمام زشتی جا هست خدا همه

ها است، هر نامی بر این  ي زندگی ما را غرق در نکبت پیش برده است، خدا مفهوم تمام بدبختی همه

  بر ما و بر باور ما خدا است، آنتوان داد، لیک نام  زشتی می



 کیمیا ١١٨

 

هایش  ها و کرده اي به حرف دهد، خدایی که حتی ذره تی میپروا فرمان به زش خدایی که اینسان بی

در پی  فرستد و به طول تمام این واژگان فکر نکرده و انجیل در پس تورات و قرآن در پس انجیل می

در ترس و بدینسان است که هر زشتی در  ها انسانبردن  تر پیشقدرت و  ها است، رواج رواج زشتی

  هد بود،اش در وجود خدا خوا جهان ریشه

هاي  و مهربان در دل آرامدر نظرم، خداي  گاه چیهها و باورها  به درازاي تمام عمر، میان تمام نگاشته

، ها آنام، خداي میان قلب  دست به گریبان نشده آناي هم با  زشت نبود و حتی لحظه ،ها انسانبیشمار 

  است، ها آنوجدان بیدار 

 ها آناین وجدان درون  شوند، بر خداي درونشان شاد میکنند و در برا آنجا که به دیگري کمک می

پرسد مذهبت چیست و فقط به  دهد، از او نمی لیک این خدا فرمان به کمک شخص خاص نمی ،است

  ،، زیرا که او جان استوطن است نه چون انسان است، نه چون هم مذهبش کمک نخواهد کرد، هم

، تمام جانش بیند میرا  نشده، وقتی درد بچه گربه ترسیم در میان وجدان بیدار او هیچ خط و مرزي

و حاضر است از تمام دنیایش بگذرد و او را التیام بخشد، این خداي درون او، وجدان  درد و رنج شده

در برابرش به خاك بیفتند و  آدمیانخواهد تا  اما نمی بیدار او است که الیق بر احترام و بزرگی است

  .نداش را ستایش کن بزرگی



 خدا، خدا، خدا ١١٩

 

اطالق خواهد کرد و این خداي  شماري بیهاي  نام آنپروارند و بر  هر کس در دلش چنین خدایی می

گوید  نشیند و می ، با من به بحث میبیند میهایم را  شنود، درد و رنج ها است که صداي مرا می در قلب

تلم را نخواهد داد و ي مخالفتم دستور ق به واسطه سر آخرشود، اما  کند و قانع می شنود، قانع می و می

  عالمیان است نه مالک و فرمانرواي ها انساناین وجدان بیدار درون 

خداي صحراهاي دور دست نیست و هیچ در میان باورها از او نگفته و نخواهیم گفت،  ،این وجدان

خدایی به خداي زبان محمد و عیسی و موسی،  لیک درد ما، جنگ ما، با خداي میان صحراها است،

و هر کس بر  ها ي زشتی خدایی است طالب قدرت و دیوانگی، نشر دهنده، اورهاي کمونیسمشکل ب

، خداي او همان خدا استجهان که فرمان یگانگی دهد، قدرت به چنگ آورد و بدبختی به بار آورد، 

گیرد،  پایان است، هر زشتی که در این جهان شکل می در برابر ما و تعریف این خدا وسیع و بی

  .ها و نگاه خداوارانه به جهان هستی است که از خدا نشأت گرفته پرستی ش همین قدرتا بانی

ایم، اما باید همه بدانید که این  ها، از این نام یاد کرده و در برابرش جنگیده ما در میان تمام رزم

 آنیم جنگ هایتان تفکیک دهید، باید بدانید که خدایی که ما در برابرش می ها را از فکر و دل حرف

قدرت سرکش است که فرمان فساد و قتل و جنایت  آنموجود لطیف مهربان در ذهن شما نیست بلکه 

تا از  دهد یمها که فرمان به خموشی  خداي میان ذهن آنها فریاد و جنگ ما با  در کنار ایندهد،  می

  هاي پنهانی به کمکش بیایند نیز هم هست، عالم غیب دست



 کیمیا ١٢٠

 

را  آزاديکه حق و  آنجنگیم،  خدا که فرمان به در جا ماندن و در جا زدن دهد نیز می آنآري ما با 

ریاد و بخشش و فدیه پندارد، ما این خدا را از میان برخواهیم داشت و از عوضش به ذهن همگان ف

 آدمیانو طغیان به جان  هر سستی و خاموشی را از میان بر خواهیم داشت تالش را زنده خواهیم کرد،

هاي  ها، نام ها است که در چهره هایی از همان خداي دوردست ، این هم نشانهمیهمان خواهیم کرد

  .اري در طول تاریخ بروز کرده و خواهند کردیبس

نیا که از میان این یگانگی و باید دانست که این خدا و تعریفش سر دراز دارد و هر زشتی به د

ان پروردگار است و هدیه را باید که باز پس فرستاد و با اي از هم ها سر برآورده، هدیه پرستی تقدر

  .رسید آزاديبه هر چیز که در فکر است و واالتر از همه به عزم و تالش 

که امروز در برابر خدایی  آورد ها، درد جاي دیگري هم سر برمی ها و شنیده در میان تمام این گفته

هاي دیگر هم بخواهد سر  هاي انسان درون دلجنگیم، آنگاه که خداي  هایش می واحد با تمام ظلم

اي بزند، آنجا باز هم این مسیر به رویمان باز خواهد شد و باید بجنگیم به  برآورد و هر روز حرف تازه

، ها انسانها و جان  ها، دل خداي درون ذهن آنطول هزاران سال دیگر و در جهل بمانیم، در جهل 

باید که باشد و  ها آنحترام است اما تنها میان همان وجدان بیدار و قابل ا آرامهرچند که زیبا، لطیف، 

را به خداي واحد جهان شناخته، نسبت دهد، باز  ها آنبگوید و یا القاب  ها آناگر کسی ادعا کند و از 

  خواهد شد، آغازاین معرکه 



 خدا، خدا، خدا ١٢١

 

اي را گرد آورده و کالم  عده ،تالش ها سالبه درازاي هزاران سال پیامبرانی سر برآوردند و بعد از 

زنیم و شمار بسیاري هواخواه و باورمند به  خدا را نشر دادند و حال ما در این مرداب دست و پا می

شناخته شده است، هر کس که بخواهد باز  آدمیاندر جهان زیسته و این خدا دیگر در میان جمع  آنان

بت دهد باید که ادعاي پیامبري کند، باید به میدان اي ترسیم کند، یا القابی را به او نس هم خداي تازه

دانیم که تا آخر خواهیم جنگید در برابرش  بیاید و دوباره برایمان خدا ترسیم کند و باز ما می

اي، خداي به ذهن ساخته  هر تن بخواهد در گوشهآرایی خواهیم کرد، لیک باید دانست که اگر  صف

  خواهد بود، پس باید آگاه باشیم که خدا بر جهان یکی است،سرانجام  را، علم کند این مبارزه بی

وجدان به همگان  آنها را مبدل به طریقتی کنیم که جهانمان را بهتر سازد با مدد از  وجدان درون دل

  .ها باشیم کمک برسانیم و طالب جهانی عاري از زشتی

ي داشته و طریقتی پیامبر که باید ،در پستو هم سر برآورد و به میدان آید ياگر این خدا باید فریاد زد

بنا کند و باید بداند، اگر به دنبال هر کدام از باورهاي همراهان قبلی از جمله ستایش و قصاص و 

سنگسار و آخرت و جهنم و غیره و غیره و غیره برود باز هم ما در برابرش سینه ستبر کرده و خواهیم 

  .است آزاديیقت راستین جهان جنگید، زیرا ایمان داریم که یگانه منجی و طر

  



  

  

  

  

  

 حقوق برش

 حقوق بشر،

 

خود انسان خلق شده و خط بطالنی بر  يها تالشبراي انسان که به سبب  آزادحقوق ابتدائی زندگی  

و بسیاري  تبعیض، ارتداد ،بردگی ،کشتار ،سرچشمه گرفته از قتل ،اهداف خداوندي در کتب اسمانی

 .گذاشت انهیوحشي دیگر و اعمال ها زشتی



 حقوق برش ١٢٣

 

خدایی که طی سالیان دراز سخن از هر چیز به زبان راند جز حقوقی ابتدائی براي زندگی کردن 

این اشرف مخلوقات او و خلیفه خداوند بر زمین که حتی  ها انسانو نه جانداران که فقط  ها انسان

 نیز دریغ کرد، آنانحقوق ابتدائی زندگی را از 

محترم نشمرد و اگر هم حقی بر کسی قائل  یآدمش هیچ حقوقی را بر ا سمانیآکتب  يجا يدر جا

  شد این حق با تبعیض به بیراهه رفت و موجبات ظلم بیش از پیش را فراهم ساخت

 دانند یمبر حقوق بشرند و احقاق این حقوق را براي خود و دیگران وظیفه  مند عالقهبیشتر کسانی که  

 دانند یماین حرکت عظیم را آدمی  مبدأو  منشأو چه بسا بسیاري از مردم دیگر با هر تفکر و ایده الی 

پس قسط  ردیگ یمکه جرقه این افکار حق طلبانه و دادگستر از کجا و چه کسانی سرچشمه  دانند یمو 

 رف نیستاین مقاله توضیح و تفسیر پیرامون پیدایش حقوق بشر و سیر تکاملی این پدیده ژ

  گویم نیستند می آشناکه از پیدایش این تفکر و طریقت  آناناما به شرح مختصر براي 

تنها در زمین ) ادیان ابراهیمی(ادیان اصلی خداوندي  گانه سهیکی از  تیهودیزمان که خدا و  آن 

بر  تیهودیظلم دیگر خدا را به خود ندیده بود زمانی که  يها نشانهو جهان هنوز  کرد میسلطنت 

و بر این طریقت  گذاشت یمصحه  ...کشتار و  ،جنگ تبعیض، ،تاراج ،يدار بردهاعمال کثیفی چون 

پادشاه پارسیان کورش کبیر در نهاي قدرت پس از تسخیر  داد یمرا ترویج  آنو  فشرد یمزشتی پا 

ین منشور قائل شد و ا ها انسانبراي  آنجنگ و خونریزي منشوري تهیه دید و حقوقی در  ل بیبابِ



 کیمیا ١٢٤

 

به تشریح این عمل  مفصالًاست و کتب فراوانی  شده شناختهامروز به نام نخستین منشور حقوق بشر 

 است که گویاي مفصلی از این کردار واالست آمدهواالي انسانی به رشته تحریر در 

گامی  آنو تا هزاران سال دیگر هم کسی در احقاق  شد یمزمان هماره نادیده گرفته  آنحقوقی که تا 

شده، برخی با جان و دل در احقاقش  شیستا قابلو امروز است که براي کسانی محترم و  برنداشت

و  دهند یمهداف کثیف خود قرار براي جنایات کشتار و ا يا هیدستمارا  آنو برخی  دارند یمگام بر 

 .ادشاهی بیان شدپو از زبان  ترها شیپدر  این منشور راستین عدالت

مورج اعمال کثیف خداوند بود و نه  تیهودیسخنان کورش کبیر زمانی بیان شد و عملی گشت که 

پس از سخنان واالي کورش مسیحیت نیز بارها و بارها بردگی را ستایید و بر  ها سالکه  یهودیتتنها 

ز خدا نامید و را نافرمانی ا آناناز  ینافرمانشان اطاعت کنند و انبردگان امر کرد تا از دستورات صاحب

سوزان جهنم و شکنجه دانست و اسالم نیز همین سخنان را ترویج داد  آتشاز خدا را مستحق  ینافرمان

و گفت نافرمانی و فرار از دست ارباب ارتداد از دین اسالم است و این ادیان و راه خداوندي به طول 

مهد و گهواره ، که هنوز در عربستان میشنو یمروز و وقتی ام ندبود يدار بردهتاریخ مورج بردگی و 

و نه  میشو یمنه شوکه  دهند یمسر  يدار بردهاسالم کسانی با شوق دینی و الهی فریاد بازگشت به 

باور به این یزدان بزرگ جهان  يها ثمرهاز برکت خداوندي و  ها نیا ،میدان یمکه  میکن یمتعجب 

  امی جز این نخواهد داشت،و این فلسفه فرج زمینی است يها بردهارباب تمام 



 حقوق برش ١٢٥

 

گوییم یا از هر شخصیت قابل تکریمی  اذعان کرد که آنگاه که از کورش می ها نیاباید در کنار 

ي زندگی او مرتبط و قابل تکریم از ها زشتیمنظور این نیست که او قبله آمال ما و تمامی تخطی و 

و فریادي از براي  ها دوردست کردار واالي او در آنسوي ماست لیک این تنها به معناي ستودن 

در این نظام زشتی جاي  گاه چیهبوده و ما که به طول عمر از مراد و مرید بیزاري جسته  آزادي

که این  آننه به معناي تصدیق کلی  میزن یمنخواهیم گرفت و اگر امروز هم از حقوق بشر حرف 

یش پدر  آزاديجنگید و به راه  پروا یبو باید  میانگار یم آزاديراه طریقت را کورسوي امیدي در 

دید اذعان داشت لیک اذعان  آندر این راه را تکریم کرد و اگر زشتی از  يا روزنهبود و هر 

هستند زشت  قدر آنزشتی است که در این سراي دیوانگان  اند داشتهي کسانی که خوبی روا ها زشتی

را در باب کلیات  آنیان این نگاره که رویانی که جاي مجادله بر دیگران را نخواهند گذاشت با ب

و بیشتر از حقوق بشر  میبازگرد م به بحث اصلیدانست میسخنانم از دیرباز تا کنون و در آینده الزم 

 .خوانیم می

ادیان خداوندي هماره بر ضد حقوق ابتدایی بشر سخن به میان راندند و مورج اعمال و اهداف  یِتمام

حقوق بشر توسط بشر و براي بشر بنیان شد و به دست بشر تکامل یافت و  ،وحشیانه خداوند بودند

جهان امروز ما است  آنساده و قابل دسترس  ي نمونه ،ادیان که ثمره خداوند است بود آنجبهه مقابل 

کشورهاي دین محور هماره جبهه مقابل این منش انسانی بوده و هستند و از تمکین این  آنکه در 



 کیمیا ١٢٦

 

تبدیل به ارزش شده و در این کشورها هماره  ها انسانو نقض این حقوق ابتدائی  ورزند یم امتناعقانون 

  .و این خود تفسیري بر این حدیث مجمل است آورد یمبرایشان شأن و بزرگی به بار 

و در راهه  مشوی آشنا آناز پیش با  و بیش من قانون را مورد مطالعه قرار دهیحال به جاست تا ای

بر تالش برآییم  آنبهبود  در راه این قانون را تکمیل وتا  مهماره در تالش باشی مگام برداری آناحقاق 

سو  هاي کم و حقا در این ظلمات زشتیِ دنیا، این شمع است ها انساندر برابر  آزاديرو به  يا روزنهکه 

  .ما را به سمت جهانی زیباتر خواهد رساند

  

  

  

  

  

  

  

 



 حقوق برش ١٢٧

 

                م اعالمیه جهانی حقوق برش

  ١ماده 

وردارند همگی از موهبت عقل و وجدان برخ. آیند با منزلت و حقوقی یکسان به دنیا می ها انسانتمامی 

  .دیگر چونان برادر رفتار کنندکو همگان باید نسبت به ی

  

  ٢ماده 

 گونه تمایزي ازحیث نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، باور سیاسی یا هر باور هرکس بدون هیچ

که  ییها يآزاددیگري، خاستگاه ملی یا اجتماعی، دارایی و والدت یا هر موقعیت دیگري از حقوق و 

موقعیت  ي تمایزي نباید بر پایه گونه چیهوه بعال. در این اعالمیه برشمرده شده است برخوردار است

ل شد، خواه مستقل ئقا نباید رزمینی که شخص بدان تعلق داردکشور یا س یالملل نیبسیاسی، قضایی یا 

کشوري دیگر باشد، خواه غیرخود مختار باشد و یا از حیث تمامیت ملی  تیمومیقباشد، خواه تحت 

  .تحت هرگونه محدودیتی باشد

  

  



 کیمیا ١٢٨

 

  ٣ماده 

  .و برخورداري از امنیت شخصی را دارد آزاديهرکس حق حیات، 

  

  ٤ماده 

 آنو تجارت برده باید در تمامی اشکال  يدار بردهکس را نباید در بیگاري بردگی نگاه داشت؛  هیچ

  .ممنوع گردد

  

  ٥ماده 

  .و یا تحقیرآمیز قرار داد یرانسانیغرا نباید مورد ظلم و شکنجه و رفتار یا کیفري  کس چیه

  

  ٦ماده 

  .عنوان شخص در پیشگاه قانون به رسمیت شناخته شود هرکس حق دارد که درهرکجا به

  



 حقوق برش ١٢٩

 

  ٧ماده 

 گونه تبعیضی از پشتیبانی قانون برخوردار بدون هیچ دارند حقاند و  همگان در پیشگاه قانون یکسان

همه حق دارند تا در برابر هرگونه تبعیضی که ناقض این اعالمیه باشد ونیز در برابر هرگونه . شوند

  .ندتحریکی که به هدف چنین تبعیضی صورت گیرد از پشتیبانی یکسان قانون برخوردار شو

  

  ٨ماده 

هرکس حق دادخواهی از محاکم صالحه ملی را در برابر اعمالی دارد که ناقض حقوق بنیادینی است 

  .که قانون اساسی یا هرقانون دیگري به او اعطا نموده است

  

  ٩ماده 

  .کس را نباید خودسرانه دستگیر، توقیف یا تبعید کرد هیچ

  

  



 کیمیا ١٣٠

 

  ١٠ماده 

دادرسی منصفانه و علنی توسط یک محکمه مستقل و  کاناز امهرکس حق دارد با مساوات کامل 

  .طرف براي تعیین حقوق و تکالیف خویش و یا اتهامات جزایی وارده بر خود برخوردار شود بی

  

  ١١ماده 

 

  )١بند 

گناه فرض شود تا  شود این حق را دارد که بی هرکس که به ارتکاب جرمی متهم می

هاي الزم  تمامی ضمانت در آنزمانی که جرم او بر اساس قانون در یک دادگاه علنی که 

  .براي دفاع او وجود داشته باشد ثابت شود

 

  )٢بند

 یا وهنگام ارتکاب، طبق قوانین ملی  کس را نباید به دلیل انجام یا خودداري از انجام عملی که در هیچ

درزمان ارتکاب  آنکهشده است مجرم شناخت و نیز کیفري شدیدتر از  جرم محسوب نمی یالملل نیب

  .جرم قابل اجرا بوده نباید اعمال شود



 حقوق برش ١٣١

 

  ١٢ماده 

خودسرانه در زندگی شخصی، خانواده، خانه یا مکاتبات خود  ي کس نباید در معرض مداخله هیچ

هرکس حق دارد که از حمایت قانون . که شرف و آبروي او مورد تعرض قرار گیرد قرار گیرد و یا این

  .هایی برخوردار گردد ها و تعرض در برابر چنین مداخله

  

  ١٣ماده 

 

  )١بند

  .ه رفت و آمد و اقامت کندمرزهاي هر کشور آزادان ي هرکس حق دارد در محدوده

 

  )٢بند

  .را ترك گفته و یا به کشور خود بازگردد ازجمله کشور خود ،هرکس حق دارد کشوري

  

  



 کیمیا ١٣٢

 

  ١٤ماده 

 

  )١بند 

نماید و یا اینکه از  یپناهندگباشد حق دارد که از کشورهاي دیگر طلب  گردیپهرکس که تحت 

  .برخوردار شودگی  پناهند

  

  )٢بند

یا اعمال مغایر با اهداف و اصول  یاسیرسیغهاي  ، حقیقتاً ناشی از جرمگردیپاین حق در صورتی که 

  .سازمان ملل متحد باشد قابل استناد نیست

  

  

  

  



 حقوق برش ١٣٣

 

  ١٥ماده 

  

  )١بند 

  .را دارد) ملیت(مندي از تابعیت  هرکس حق بهره

 

  )٢بند

که حق تغییر تابعیت  د و یا ایننموخود محروم ) ملیت(توان خودسرانه از تابعیت  کس را نمی هیچ

  .را از وي سلب نمود) ملیت(

  

  

  

  

  



 کیمیا ١٣٤

 

  ١٦ماده 

  

  )١بند 

 لیو تشکگونه محدودیتی از حیث نژاد، ملیت و مذهب حق ازدواج  وزن بالغی بدون هیچ هر مرد

از حقوقی یکسان  آنازدواج و فسخ  ي مرد وزن در ازدواج، در طول دوره .دنخانواده را دار

  .برخوردارند

  

  )٢بند 

  .و رضایت کامل مرد و زن انجام گیرد آزاديازدواج باید با 

  

  )٣بند 

خانواده، واحد گروهی طبیعی و بنیادین جامعه است و حق برخورداري از حمایت جامعه و حکومت 

  .را دارد

  



 حقوق برش ١٣٥

 

  ١٧ماده 

  

  )١بند

  .هرکس به تنهایی یا همراه با دیگران حق مالکیت را دارد

  

  )٢بند 

  .نباید خودسرانه از حق مالکیتش محروم کردکس را  هیچ

  

  ١٨ماده 

تغییر  آزاديمند گردد، این حق شامل  اندیشه، وجدان و مذهب بهره ياز آزادهرکس حق دارد 

اظهار مذهب یا باور به شکل آموزش، عمل به شعائر، نیایش و بجاي  آزاديمذهب یا باور و نیز 

  .گردد جمعی نیز میصورت  ها چه به تنهایی و چه به آوردن آیین

  

  



 کیمیا ١٣٦

 

  ١٩ماده 

و  داشتن عقیده بدون مداخله آزادي ي ن دارد؛ این حق دربرگیرندهعقیده و بیا آزاديهرکس حق 

اي بدون در نظر  درجست و جو، دریافت و انتقال اطالعات و عقاید از طریق هر نوع رسانه آزادي

  .شود گرفتن مرزها می

  

  ٢٠ماده 

  

  )١بند

  .آمیز را دارد تجمع و ایجاد تشکل مسالمت آزاديهرکس حق 

  

  )٢بند 

  .کس را نباید مجبور به عضویت در یک تشکل کرد هیچ

  

  



 حقوق برش ١٣٧

 

  ٢١ماده 

  

  )١بند

که  یندگانینما ي طور مستقیم و خواه به واسطه ه بههرکس حق دارد درحکومت کشور خود، خوا

  .آزادانه انتخاب شوند مشارکت کند

  

  )٢بند 

  .به خدمات عمومی در کشورش را داردیکسان هرکس حق دسترسی 

  

  )٣بند

مردم باید اساس قدرت حکومت باشد؛ این اراده باید از طریق انتخابات ادواري و سالمی ابراز  ي اراده 

برگزار  آزاد يریگ يرأهاي  مخفی یا روش يرأهمگانی و یکسان و با استفاده از  يرأشود که با حق 

  .شود

  



 کیمیا ١٣٨

 

  ٢٢ماده 

از جامعه حق برخورداري از امنیت اجتماعی را دارد و مجاز است تا از طریق عنوان عضوي  هرکس به

ي، المللی مطابق با تشکیالت و منابع هر کشور حقوق اقتصاد بین يها يو همکارهاي ملی  تالش

  .شخصیت اوست را عملی کند منزلت و رشد آزادانه ي اجتماعی و فرهنگی را که الزمه

  

  ٢٣ماده 

  

  )١بند

بخش براي  شغل، برخورداري از شرایط منصفانه و رضایت ي کارکردن، انتخاب آزادانههرکس حق 

  .کار و برخورداري از حمایت دولت در برابر بیکاري را دارد

  

  )٢بند

  .یکسان در برابر کار یکسان را دارد يدستمزدمندي از  گونه تبعیض حق بهره هرکس بدون هیچ

  



 حقوق برش ١٣٩

 

  )٣بند

گونه  بخش برخوردار گردد آن منصفانه و رضایت يدستمزدا از کند حق دارد ت  هرکس که کار می

 در صورتمنزلت اجتماعی باشد و  ي  شایسته ،ود و خانواده وي به طریقیزندگی خ ي کننده نیتأمکه 

  .هاي حمایت اجتماعی تکمیل شود لزوم با دیگر شیوه

  

  )٤بند

هایی عضو  و یا در چنین اتحادیهاي براي حمایت از منافع خود تشکیل دهد  هرکس حق دارد اتحادیه

  .شود

  

  ٢٤ماده 

از هرکس حق استراحت کردن و فراغت و نیز تحدید ساعات کار در حد معقول و برخورداري 

  .را دارد دستمزدادواري با دریافت  التیتعط

  

  



 کیمیا ١٤٠

 

  ٢٥ماده 

  

  )١بند

اش از قبیل خوراك،  هرکس حق دارد از سطح معیشتی کافی براي سالمتی و رفاه خود و خانواده

گردد و حق دارد به  مند بهرههاي پزشکی و خدمات اجتماعی ضروري  پوشاك، مسکن و مراقبت

امرار معاش و گذران  ي  یا فقدان وسیله یسالخوردگو  یوگی، بیکارافتادگهنگام بیکاري، بیماري، از 

  .گردد نیتأمگی که خارج از اختیار وي است  زند

  

  )٢بند

کودکان خواه  ي همه. هاي ویژه برخوردار شوند کمکها و  مادران و کودکان حق دارند از مراقبت

هاي اجتماعی  روابط خارج از ازدواج باشند باید از حمایت ي باشند و خواه ثمرهازدواج  ي ثمره

  .ند شوندم یکسان بهره

  

  



 حقوق برش ١٤١

 

  ٢٦ماده 

  

  )١بند

تحصیالت . تحصیل الاقل در مراحل ابتدایی و پایه باید رایگان باشد. هرکس حق تحصیل دارد

عموم قرار گیرد و آموزش  در دسترساي باید  هاي فنی و حرفه آموزش. ابتدایی باید اجباري باشد

  .باشد در دسترسگی لی باید براي همه و براساس شایستعا

  

  )٢بند

هاي  آموزش باید در جهت رشد کامل شخصیت انسانی و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادي

هاي نژادي و مذهبی را ارتقاء داده و  باید تفاهم، مدارا و مودت میان تمامی ملل، گروه. اساسی باشد

  .از صلح را تسریع بخشد يپاسدارهاي سازمان ملل متحد در جهت  فعالیت

  

  )٣بند

  .حق تقدم دارند فرزندانشاننش نوع آموزش والدین در گزی



 کیمیا ١٤٢

 

  ٢٧ماده 

  

  )١بند 

 آنهاي علمی و فواید  هرکس حق دارد در حیات فرهنگی جامعه مشارکت کند و از هنر و پیشرفت

  .مند شود بهره

  

  )٢بند

 آن ي دآورندهیپدادبی یا هنري که خود هرکس حق دارد از منافع معنوي و مادي هر محصول علمی، 

  .است استفاده کند

  

  ٢٨ماده 

هاي مورد  حقوق و آزادي آنالمللی را دارد که در  هرکس حق برخورداري از نظمی اجتماعی یا بین

  .طور کامل قابل اجرا باشد اشاره در این اعالمیه به

  



 حقوق برش ١٤٣

 

  ٢٩ماده 

  

  )١بند

  .دارد اي رشد آزادانه و کامل شخصیت وي ممکن باشد وظیفه آناي که در  هرکس در قبال جامعه

  

  )٢بند

هایی قرار گیرد که توسط قانون صرفاً به  براي اجراي این حقوق، هرکس فقط باید در برابر محدودیت

هاي دیگران و برآوردن مقتضیات منصفانه اخالق،  شناسایی و احترام به حقوق و آزادي نیتأمهدف 

  .شود نظم عمومی و رفاه همگانی دریک جامعه دمکراتیک تعیین می

  

  )٣بند

  .ها در هیچ موردي نباید خالف اهداف و اصول سازمان ملل متحد باشد این حقوق و آزادي

  



 کیمیا ١٤٤

 

  ٣٠ماده 

اي تفسیر شود که براي دولت، گروه یا شخصی حقی قائل  یک از مفاد این اعالمیه نباید به گونه هیچ

هاي مورد  بتواند به اقدامی در جهت پایمال کردن هریک از حقوق و آزادي آنموجب  شود که به

  .بداشاره در این اعالمیه دست یا

   

  

  

  

  

  

  

  



 حقوق برش ١٤٥

 

تصمیم بگیرد که حقوق بشر را محترم بشمارد و در  تواند یمانسان به موجب داشتن تفکر و اندیشه 

م خداوندي باشد و جهانش را جبهه بگیرد و پیرو اهداف و کال آنتالش کند و یا بر ضد  آناحقاق 

که گهگاه  آدماندر میان بسیاري از  توان یمبداند که این را  آنفراتر از حقوق بشر و الزام بر رعایت 

  ،دید کنند میتظاهرات هم 

 آزاديو نفرتش را نسبت به  راند یمرا به جهنم  آزادي آنشخصی پالك کارتی به دست گرفته و در 

که قانون  بدان جاباور همگان در نهایت سفاهت هم قابل احترام است تا  دارد یمو حقوق انسانی ابراز 

  جانداران نقض و پایمال نشود آزادي

  همگانی آزاديگیري  و شکل همین مطلب است و باید فریاد زد تا برپایی جهان آرمانی ،مثال ساده

ماست کسی واالتر از دیگري نیست و باید جهان را به سمت و  ي همه آنباید دانست که جهان از 

خویش  آزادياین اشخاص نیز به آسانی و در آرامش و  آنسوي جهان آرمانی سوق داد تا در 

  .و جهان عاري از هرگونه تحمیل و جبر گردد زندگی کنند

به تمکین است این قانون را موظف  هر کس کهو  گذار قانوناین است که  مستوجبجهان آرمانی 

دور از تحمیل و شستشوي  را قبول کنند و با عشق و عالقه و سالمت ذهنی همه و همه این قوانین

را رعایت و حفاظت کنند و با عشق در پیشبرد جهان خویش و هم  آنصحه گذارند و  آنذهنی بر 

  .و این به معناي عزل کردن هر قدرت و تحمیلی بر جهان است باورانش کوشا باشد



 کیمیا ١٤٦

 

ي خود حقوق خویش برا ها انسانجهان پاك و آرمانی ما دگر نیازمند حقوق بشر نیستیم که  آندر 

تالش ما به واقع بدل خواهد شد  اب اهایرؤدنیاي پاك  آندر  ،ایبند خواهند بودپ آنو به  کنند میوضع 

ران و آزار نرساندن به داحقوق همه جان آنقانونی که در  ،خواهد بودبر جهان  فرما حکم آزاديقانون 

  .مالك و معیار است ها جانهمه 

حال با هر رویه و تفکري حتی  ،بر دیگري تحمیل صورت پذیرد آنکه در  میخواه ینمما دگر جهانی 

تا به واسطه  شود یماگر این تحمیل از بهترین تفکرات تاریخی بشري باشد آنجا که حقوق بشر علم 

است پس باید  آزادين دگر معناي آزادگی نخواهد داد که نابودي جماعتی را به درد برانند، ای آن

تحمیل و جبر از میان رود و براي  آندانست که جهان محتاج رسیدن به جهانی آرمانی است تا در 

دیگران تنها به قدرت افکار و گفتار خویشتن ایمان بیاوریم و رخت بردگی را از تن خویش و  آزادي

 از جهان طلب داریم ها انسانبه وسعت ذهن همه  آزادا جهانی برکنیم که م آدمیانتمام 

ي همگان الزامی و برارا  آنجانداران گفت و اجراي  آزاديباز هم باید پیرامون احترام بر قانون 

  ،جانداران است آزارید و سپر و رزمش بر ضد آ آزار به میان میکه این از براي  خواند االجرا الزم

شوراند و  گر جانداران میید بر احترام به بلکه همگان را کند میش زندگی نبر جانداران امر به رو 

فراي انسان که با مدد از ذهن و تفکر مختار بر تمکین و یا مقابله با قانون است و قوانین زندگانی خود 

ران براي تمام حیوانات که این آزار نرساندن به جاندا ورزد یمعشق  آنرا مختار به وضع بوده و بر 



 حقوق برش ١٤٧

 

گیاهان مجانین کودکان و هر کس که قدرت و اراده تفکر و انتخاب را ندارد وضع خواهد شد تا 

  .محترم شمرده شود ها انسانسط همه حقوقشان یکسان در سراسر جهان تو

به  ها انساناگر  شود یمچه زیبا جهانی  نرساندن به دیگران آزارجانداران و  آزاديبا تمکین قانون 

جاي نگاشتن حقوق بشر حقوق جاندار را محترم بشمرند و به جاي بند و ماده و تبصره یک قانون را 

قانون  آنچه زیبا خواهد شد این دنیا و باید بدانند که  ،سرمشق و سرلوحه زندگی خویش قرار دهند

حیوانات همه و همه  ها انانسجانداران گیاهان و  یِتمامجانداران،  آزاديچیزي نیست جز احترام بر 

کنیم و از پاي  يصد برابر، باید براي رسیدن به جهان آرمانی و بزرگمان تالش موجودات زنده

 .ننشینیم

به هزاران شکل و منظر  آنبیمار شده و در  يها انسانقلمروي  ...جهانی که با تجاوز کشتار غارت و 

در نهایت ظلم و قساوت به خاك و خون  را آنانو  شود یمحقوق دگر جانداران زیر پاي نهاده 

و نه جانداران که فقط  ها انسانتا حقوقی براي  زندیخ یمبر  آزاده يا عده آنو جهانی که در  کشند یم

و گاه این حق  شوند یممواجه  ها انساناز همنوعانشان  يا انهیوحشهمنوعان خویش بر پا دارند با هجوم 

و  زنند اي دیگران میدست به احقاق این حق بر به سوداي کشتار يا عدهو  ردیگ یمبازیچه بعضی قرار 

و با وجود چنین  يا مخروبهدر چنین جهان  کنند میمبتکرانه و قدرتمندانه عمل  آندر نقض  يا عده

در  ،سخن از حقوق جانداران گفتن وهم است دندیپلنارس از خداوند زشتی و  يا نطفهکه  ییها انسان



 کیمیا ١٤٨

 

رت و به اسا دهند و شکنجه می کنند میو اعدام  برند یمسر  ،حقوق بشرجهانی که براي احقاق 

ست ا  دست نیافتنی ییایرؤبرایشان مرگ است حقوق جانداران  این قوانین محترم شمردن، رندیگ یم

جانداران  آزاديحقوق بشر برایمان قابل احترام ولی هدف  ،جانداران آزاديایم براي  اما ما بر خواسته

 .خواهد بود آنبخش کوچکی از است که بشر 

 نیآخرتا  ها آني  همه آزاديو در راهه احقاق حقوق  نگارم یمو حقوق جانداران  آزاديبه سوداي 

 که بایدبه کرات س باز هم پ ،از تالش دست نخواهم برداشت گاه چیهقطره خونم خواهم جنگید 

  آزاديبرپا باد جهان آرمانی به مدد از قانون پاك  ،فریاد زد

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  آزادیسودای 

گر این نوع  صبور و شکیبا با تاریخی طول و دراز که بیان آرامجو،  صلح ایران، کشوري با مردمانی

  .است ها آنزندگی 

بینیم که مثال دیگر  خوانیم، می کنیم و سرگذشت ایرانیان را می وقتی به اوراق تاریخی رجوع می

هاي  چنان خبري از جنگ در برابر دشمن در خاك مانده نیست، نه گروه کشورهاي جهان آن

دشمنان و نه  هیعلهاي داخلی  ، موجود است نه جنگشکلی که در جهان وجود دارد آنپارتیزانی به 

  .ي ایرانیان است شورش طغیان بسیار که صبر پیشه



 کیمیا ١٥٠

 

ایرانیان در برابر سکوت  شد، کرد و خاکشان را متصرف می ه میحمل ها آنزمانی که کشوري به 

ي اسکندر  ، در مثالش حملهساختند به خود می شبیه کم کمرا  ها آنکردند و با صبر و شکیبایی  می

سکوت  سالیان مدید در آني اسالم و  ي سلوکیان است و یا از حمله مقدونی به ایران و تشکیل سلسله

  ،ماندن و دیگر اتفاقات ریز و درشت تاریخی آرامو 

خود برسند و  هاي ش و طغیان به سرعت به خواستههایی نبودند که با شور دسته انسان آنان از ایرانی

آوردن خواسته توأم با صبر و شکیبایی بود و پروسه انقالب هم در ایران به همین  به دستهمیشه این 

ي ملی  یصهگرفت تا با این خص رفت و باید که زمان درستی در اختیار ایرانیان قرار می شکل پیش می

نشد و عوامل بیرونی درونی دست به  گونه اینرا پیش ببرند، لکن  آندر وجودشان با صبر و تحمل 

  .تغییر کند و ایرانیان دست هم داد تا مسیر انقالب راستین ایران

در این نگاره سعی شده تا مسیر انقالب ایران از روز نخست مورد بررسی قرار بگیرد تا با هم بدانیم، با 

توان فهمید که ایرانیان هم مثال  هن میفی کشیده شد، با نگاه به تاریخ کهدچه به  سر آخرهدف و  چه

خواهیم نگاهی  هاي خود، نمی تمام کشورها طالب دگرگونی و ساختن جهانی بهتر بودند، اما با روش

ت و یا به کسانی که تاریخ ایران را متحول ساختند بیندازیم، مثال مصلحان اجتماعی چون زردش

  مزدك و باید که تحوالت را به سمت دوران قاجار و انقالب مشروطه برسانیم،



 یآزاد یسودا ١٥١

 

ي چه چیزي  خورد و شروع این انقالب به واسطه داستان این انقالب حماسی ایران از کجا آب می

  بوده است؟

بود،  ترین نظام حکومتی در طول تاریخ ایران کفایت ي قاجار، بی در گام نخست باید دانست که سلسله

پادشاهانی عیاش و ناکارآمد که ملتی افسرده و فقیر به بار آوردند، مردمانی که از هیچ حقی در 

حکومت برخوردار نبودند، به درازاي تاریخ ننگین حکومت قاجاریان در ایران، ایرانیان همواره در فقر 

ي دشمن در  از مخاصمهخوردند، نه نظام واحد و درستی سر کار بود تا ایران را  و بدبختی غوطه می

اي که در برابر مهاجمان از خاك دفاع کند و نه سیستم آموزشی  امان دارد نه ارتش واحد و یکپارچه

کن کند و  تا ایرانیان را با دانش و اطالع کند، نه نظام اقتصادي درستی که فقر را میان مردمان ریشه

  هدیه قاجاریان به ایران بود، ها نیاهمه و بیشتر از 

خاك  آنکرد،  هم بیشتر ایرانیان را بدبین و مضطرب می ها آنفروشی  به موازات وطن و کنارش در

پهناور در هر لحظه امکان داشت به جایی فروخته شود یا به باج داده شود و تکه تکه شدن ایران را 

پادشاهانی که به خال یار در حصر اجانب شهر  کردند، دیدند و لمس می مردمان هر روز به چشم می

کردند و هر روز خبر از بخشش و فروش بخشی از خاك ایران به گوش  مال پدري را هبه می

ه همواره به ایرانیان دلیل بزرگی شده بود ک ماندن و در واقع عقب نگه داشته شدن قباین ع ،رسید می



 کیمیا ١٥٢

 

انیان و ایر اي تازه تأسیس شود دوباره سلسله و شاید کهحکومت از قاجاریان بستانند  دنبال ناجی باشند،

  .را تغییر دهدمصلح جامعه باشد و شرایطشان دست بر آسمان آرزو کنند، او 

د، ان پیرامون را دیدنود که به خارج از مرزها رفتند، جهدیگر ایرانیان را نیز افز  اما باید به این معادله

با مردمان ایران  ها آني زندگی و آسایش  ي پیشرفت کرده و فاصلهدیدند اروپایی که تا حد بسیار

ي تحصیل یا شاید  اي از زمین تا آسمان بود، حاال ایران در خود مردمانی داشت که به واسطه فاصله

توان از این زندگی  دانستند که می دیده بودند و می وطنانشان همتجارت اروپا رفته و جهان را بیشتر از 

  ها شد،بار ر نکبت

واستند خ ه بودند و بعد از دیدن دنیا، میتاین جماعت تحصیل کرده و دنیا دیده حال به ایران بازگش

ها و  ها، دیده ، از دانستهدبودن نیزم رانیابپیمایند، به دنبال تغییر و پیشرفت ،  رفته ها آنراهی را که 

دانستند  خواندند، می اي بزرگ دنیا میه قتی از انقالبگفتند، حاال و با دیگران سخن می هایشان شنیده

بار  خواندند چگونه اروپاییان زندگی سرتاسر فالکت قابل لمس است، وقتی می ییایرؤکه تحقق هر 

 آزاديسیدن به آوردند که ایران هم چیزي براي ر خود را با کوشش و عزمشان تغییر دادند، ایمان می

  .خویشتن تالش کرد کم ندارد و باید به راه پیشرفت خویش، آناناز 

پس میان ایرانیان ریشه دواند، لیک  آنایران بود و از براي دگرگونی  ي خواسته از این اولین نمو

کمک  آنصبر ایرانیان به درازاي  آنو  بودرا از یاد برده  صادقِها توأم شد و دنیاي  همیشه با افسانه



 یزادآ  یسودا ١٥٣

 

هاي  شاید این دیدن جهان کمکی شایسته به نمو و نشر این باورهاي کهن در سینه سر آخرکرده و 

  .ي ایرانیان داشت خسته

شکست ایرانیان، دانند یکی از عوامل بزرگ  اند و می جماعتی که به دورتر از این خاك رفته و دیده

و درشت زندگی چیز از ریز  ، این قدرت که همواره در اختیار یک نفر و همهاستبداد حاکم است

در دستان او است و جماعتی که باید دست به آسمان دعا کنند تا او مرد بخشنده و درستکاري  ها انسان

  در اختیار یک تن است و این بستگی دارد که او چگونه آدمی است، آنانباشد و تمام سرنوشت 

ي تقسیط  مطلوب به واسطه با دیدن شرایط حاکم بر جهان، دانستند که راه پیشرفت و داشتن نظام ها آن

مند باشد،  پذیر است، کشوري توان پیشرفت و مواجهه با هر مشکلی را دارد که قانون قدرت امکان

کند، بدین معنا که دیگر یک شخص خوب و بدش مهم نباشد و  آنقوانینی وضع و همه را پایبند به 

  .مند قرار دهد د که قانونقدرتمن آنقانون خوب بد را تشخیص دهد و اختیار را نه در چنگال 

که یکی از عوامل مهم پیشرفت اروپاییان به کنار گذاشتن دین از سیاست بود،  دانستند مردم ایران می

را به طول هزاران سال به عقب نگاه داشته و مانع  ها آنخواندند که چگونه دین، کشورهاي  می

بنیان قدرت تا چه حد توان پیشرفت خواندند با کنار نهادن دین از  شده است، می ها آنپیشرفت 

افتاد که با جدایی دین از حکومت،  هایشان نور امیدي به راه می در دل کم کموجود دارد و  ها انسان



 کیمیا ١٥٤

 

تعدادي پیدا شدند تا بیشتر از ماهیت دین بدانند و  گونه ایناي براي ایرانیان هموار سازند و  راه تازه

  ،آورندفراهم  روشنگريدر  بخوانند و اسباب رهایی مردمان را

به  باورهاي پوسیده شد و فهمانده می ها آنبه  کم کماما این اقدامات نیاز به زمان فراوان داشت، باید 

قابل  ایرؤ آنگرفت به سادگی رسیدن به  می گر راه درست و راستین خود را پیشرفت و ا کنار می

با اتفاقات روز  ها آنشد،  ها و باورها در میان ایرانیان نشر داده می این صحبت آهسته آهستهروئیت بود، 

باید بپیمایند تا  ها آندانستند که چه راهی را دیگران رفته و  خواندند و می شدند و می جهان آشناتر می

فکرشان به میانشان پیش رفت و ریشه دواند،  آرام آرامها و آرزوهایشان برسند، این افکار  به خواسته

بتوانند سخن بگویند، مجلسی فراهم آورند که دیگر نه یک قدرت مطلقه که  آنبنایی بود که در 

شده بتوانند آزادانه فریاد بزنند  ها آني آراي مردمی نماینده  جمعی از میان همین ایرانیان که به واسطه

  و دادخواهی کنند،

د، به این آرمان بزرگ دیگر سر و پا شور بودند، به قانون وضع کنند و بر رفتار شاه نظارت داشته باشن

و تقسیط قدرت بود، برکناريِ این استبداد دیرین و  آزاديزدند و طلبشان  آمدند، فریاد می میدان می

داشتند، درد  آزاديپر زور که به طول هزاران سال خون ایرانیان را به شیشه کرده بود، مردمی که درد 

را باز پس  آنرا درگیر هدفی کرده بود تا براي رسیدن به حق تالش کنند و زندگی بهتر تمام جانشان 



 یآزاد یسودا ١٥٥

 

گیرند، براي این آمال بزرگ از پاي ننشستند و فریاد زدند، جان بر کف به میدان آمدند و براي 

  احقاقش از همه چیزشان گذشتند،

داد و هر روز در طلب  ي راه می نهایی که هر روز پویاتر و زیباتر ادامه آزادياین مسیري بود رو به 

ها و  کرد، سرانجام این خواستن ه را با مسیري هموار طی میرا گونه اینآورد و  تازه سر برمی آرزویی

  نند و مجلسی براي خود تأسیس کنندقدرت بدکاره را به کناري بز آنها این شد که ایرانیان  فریاد زدن

الب انق گونه اینحقاق حقوقشان باشد و که متشکل از نمایندگان مردمی براي ا مجلس شوراي ملی

مشروطه در ایران شکل گرفت و حکومت براي حاکمان جالد شرطی شد، یک اتفاق مردمی با هدفی 

در ایران  آزاديي بناي  نخستین آجر بر پیکره گونه اینمردم براي پیشبرد زندگیِ مردم و  آناز 

  .گذاشته شد

توان به  مجلسی از میان مردم با نمایندگانی دلسوز براي پیشبرد اهداف ایرانیان، مجلس اولی که می

رفت ارزشِ  اي به میان می و آزاداندیشی ایرانیان دانست، وقتی نماینده آزادياي از  را نشانه آنجرأت 

هایی  و چه خوندانست براي روي این تخت نشستنِ ا و می دانست اش را می ، ارزش کرسیجایگاهش

را از  پنداشت تا حق می آنانهاي  این مرز و بوم به زمین ریخت و خودش را مسئول به جان از جوانان

بگیرد، حق مظلومان از ظالمان بستاند، قانون وضع کند، جامعه را نجات دهد و نمایندگانی که  جالدان

لس به حق ایرانیان شکل گرفت، ي جانشان براي این هدف واال در گرو بود، اولین و آخرین مج همه
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شرط  ،کردند و بر کار شاه نظارت کشیدند، فکر می زدند، فریاد می نمایندگانی راستین که حرف می

ي  بود، به واقع این مجلس تنها دوره ها آنکرده بودند، این حکومت مشروط به آراي مردمی و فکر 

تنها زمانی که ایرانیان با شجاعت میان  آالیش و راستین مجلس به طول تاریخ ایران زمین بود و بی

ظالمان و جالدان  گاه به مذاق ها هیچ فریادها و نظارت کردند و در این طلب حقمجلس فریاد زدند و 

  .خوش نیامد و نخواهد آمد

ي تاریخ این سرزمین به جاي ماند و دست  ي ننگین دیگري از قاجاریان با نام خود بر صفحه بازهم لکه

هاي آزادگان بود  آجرهایش تن زخمی و جنازه ،ب مجلسی که با خون مردمان بنا شدهدر دست اجان

، هاي بر حق ایرانیان خون بود و آتش، پاسخ تمام خواسته آزاديرا به توپ بستند، باز هم پاسخ فریاد 

باز کشد، اما  ریزد و می در خطر دیده و در راهش خون میاي که تاج را به خون و  دندان بود و دیوانه

دفاع تغییر کرد، به جایی دورتر رفت، باز هم  هم روح آزادگی در ایران از بین نرفت، سنگرهاي بی

اجنبی که تیغ بر ایران ه با شاه ددمنش قاجاري یا با هر فریادها همان بود، دفاع از همان راه بود، حال چ

رود،  میان مردم تبریز می آنجایی که دفاع ،ي عطف تالش ایرانیان است نقطه آنکشیده باشد، اینجا 

مدافعان سرتاسر این خاك را گرفتند و به سالح غیرتشان به میدان آمدند، چه قدر زیباست آنجایی که 

نداند که دیوها او را بر چنگال و  نداشته باشد، نداند هیچ از جهان کسی حتی سواد خواندن و نوشتن

جانش سودایی داشته نیازي به خواندن و نوشتن  لیکن او به قلب و در ،اند اسارت ندانستن نگاه داشته

خواهد لغت را هجی کند، نیازي ندارد، این لغت به طول تاریخ و در تار و پودش تنیده  ندارد، نمی
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براي چه سودایی چه ارزش پاك و واالیی  داند می ،داند را لمس کرده و می آن، هماره شده

گذارد دست اجنبی و پادشاه به این ارزش واال  ي جانش را به کف دست گرفته نمی جنگد، همه می

  .آورد ه سینه و در قلب به زبان میبرسد و این گوهر جاودان را ب

  آزادي: زند فریاد می

 شان يآزادو ي خون جنگیدند و از حق  دهزاري از ایرانیان دور هم جمع آمدند و تا آخرین قطرهچن

دفاع بزرگ در برابر زشتی به سرانجام  آني تبریز شکل گرفت و  حماسه گونه ایندفاع کردند و 

نشست و ایرانیان در این جنگ نابرابر پیروز شدند، اما دیگر قدرت اول حکومت و اجانب به راه 

راه  این بار، اند یفشان جاني  دانست ایرانیان براي دفاع از آرمانشان آماده شمشیر پیش نیامد که می

  د،را در خدعه و نیرنگ دی آزاديکن کردن این  همبارزه و ریش

مجلس تاریخی و نمایندگانی که از دل مردم سر برآورده  آنحماسه هیچ باقی نگذاشته بودند،  آناز 

 شد، حاال به هر راه پر ربوده می ها آنشدند، باید توان حرف زدن از  بودند باید که از میان برداشته می

زور شمشیر و اگر شده با حصر و تبعید این راه عملی بود، مکر شد به  مکري که شده، اگر می

 گونه ایندار کردن باورهایشان  و جریحه داران نیدو استفاده از  ها آنتا با بدنامی  است ساز بهتري چاره

به  یفشان جانکه با  ي این خدعه اخته کردن همان مجلس بود د، ادامهرا از صحنه حذف کنن ها آن

هاي خودشان  نشانده بود تا دست آنفرزندان سرزمین خبري نبود و حال زمان  آناز  ، دیگردست آمده



 کیمیا ١٥٨

 

را به میدان بفرستند، مزدورانی که بر کرسی بنشینند و نه از حقوق مردم کشور که از حقوق اجانب و 

  بدل به عادت شود، مثال دیگر اتفاقات دیرین کشور، کم کمقدرتمندان دفاع کنند و این حماسه 

شوراي ملی هم بخشی از کشور شد، بخشی خنثی مثال دیگر اتفاقات حکومتی یک حضور مجلس 

گر این  دادند و تنها نظاره بازي این خدعه گران تن می شب زائد و ناکارآمد و مردمی که به خیمه

زد، شوري به پا  ی میت که گهگاه به دستور بزرگانش حرفنشس ها بودند، کسی به کرسی می دیوانگی

شاید، ایرانیان  يباز شب مهیخکرد، این  می آرامرا  آنو دوباره با ترفندي تازه و مکري جدید کرد  می

داشت که مجلسی دارند و راهی باز کردند تا قدرت تقسیط شود، اما به واقع تنها  را به این فکر وا می

  ی است،تماشاگر داستانی بودند که چندي پیش به دست قدرتمندان نوشته و حال در حال بازبین

باز هم زورگویی و این خنثی شدن و اخته کردن مردم با اتفاقات روز دنیا در حال پیشرفت بود، 

ستان و پر که به خواست قدرت ها آنخواست اي داد که نه از مردم و به  سرنوشت تازه تحمیل به ایران

یدي در برابر ایرانیان باز دفتر جد گونه اینگذاري کرد و  اي تازه را در ایران پایه و سلسله اجانب بود

  را به پیش برد و فرجام سختی در برابر رویشان باز باشد، آنانشد تا روزگار 

پروراند و  سوداي بزرگی و پیشرفت ایران را می ی که شاید به دلش درد ایران داشت، به سررضاخان

که شکوه گذشته را خواست  در تاریخ خود برساند، شاید می خواست ایران را به باالترین درجات می
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براي رسیدن به  ها نیاایران بود، اما فقط  اش و دغدغه ي فکر و ایمان ن بازگرداند و همهبه مردم ایرا

  ف واال رسید،اهداهدف کافی نیست، باید که راه را شناخت و از راه درست به این 

رنگ کند و اسالم از حکومت کنار زده  دانست که باید براي پیشرفت ایران اسالم را کم ، میرضاخان

عادت  آنایرانیان و احترام بر  به نه میدان دادن آندانست و راهش براي رسیدن به  شود، این را می

این طریقت را نه در میان مردم با سخن و بشارت  باره کیکه  ها آنتاریخی و گام به گام پیشرفتن 

به انحطاط رفتن تاریخ  گر آغازرا از بین بردن بود و این طریقت شوم  آندادن که به زور و عامرانه 

  .ایران و سرنوشت تا سالیان بعد در ایران بود

ید کرد، شا روز که فرمان کشف حجاب داد و برداشتن حجاب را از سر براي زنان ایرانی اجباري آن

کند، راهی که شاید ایرانیان خودشان  ن کار لطف بزرگی به ایرانیان میرسید که با ای به فکرش می

خودشان با تصمیم توانستند  کردند و اگر زور و قدرتی بر سرشان نبود می طی می ها سالطی  آرام آرام

ذاشت این مسیر هموار به نگ رضاخانبرسند،  خواستند و خواندن و دیدن، بگیرند و به چیزي که می

 اش زور بود شکل گیرد و بیراهه هاي پیروز ایران و مثال دیگر ملتتوسط خود مردم  و ها سوي خواسته

  و سري از مردم موي بیرون آمده که فریاد وامصیبتاي خشک مذهبان در پیش داشت،

ا رذیلت کرده ررا منفور کند و هم عمل کردن به این  رضاشاهي  توانست هم چهره تا چه حد می

م را مظلوم در نگاه عوام قرار دهد، نه فقط همین کشف حجاب که منع ي اسال پندارد و هم چهره
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وقتی با زور و  ، هر طریقتیشان در مناسک مذهبی ها آنعزاداري مسلمانان شیعه و در مضیقه قرار دادن 

  قدرت شکل گیرد تا چه حد پاسخ عکس خواهد داد،

خورانده شده دوام آورده  آدمیانطول تاریخ چه چیزي وقتی با زور به جان سید در باید از خود پر

  است؟

پاسخش اتفاقات زیادي در جهان پیرامون است، لکن دلیل این نوع پیروزي از زورها استمرار همان 

را بدل به عادت و طریقتی درست خواهد کرد، استمراري که به  آن کم کمشمشیر و زور است که 

و استمرار حکومت تا کی باید پیش برود و در  ي آدمان بستگی دارد و موضوع در برابرشان روحیه

  تبدیل به عادت و سرانجام حجت شود، آدمیانذهن 

برد،  ک تنه به پیش میی قلدر در پیش که هر روز قانونی را وضع و یرضاخانخالصه که ایرانی بود با 

مجلسی که کاري براي انجام نداشت نه فقط به دوران رضاشاه به طول تاریخ دیگر در خواب بود و 

بوده و هستند و شاید در  يباز شب مهیخها و مزدورها در حال  نشانده  هست و تا به امروز همان دست

داند آیا این از  شنونده باز هم نمی کسی فریادي بزند و حرفی براند که بار یکاین میان هر چند سال 

  درد ما دارد، به فریاد آمده و آنکهبرآمده یا  ها يگریهوچهمان 

افراشت و  روزها، سالیان بعد باید که سر برمی آنی قلدر پیش بردن ایران به قهقرایی که نه رضاخان

زور از سر زنان در  داد، اسالمی در مخاطره افتاده، اسالمی مظلوم شده، حجاب به خود را نشان می
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اند  در مضیقه ها آنجلوگیري شده و  ها آنشد، از مناسک مذهبی  آمده و به اینسان به دین ظلم روا می

ي پر سنگالخ که مقصدي نامشخص  و رضاخانی که با همین فرمان راه را در پیش گرفته و در بیراهه

ند و این مسیر ناهموار ک اش می باه گذشتهدارد به پیش است و در این بین اشتباهی براي از بین بردن اشت

سرنوشت ایران و ایرانیان را به  آدمیانهاي سرشار  جنگتا بار دیگر تغییر در دنیا و  رود را پیش می

  ي ایران براي روخوانیِ مردمان درمانده اي نوشته به دست اجانب ز هم شروع تازهو بادست بگیرد 

و جوانی به روي کار آمده که روح لطیف و آرامی  آرامشده و ولیعهدش پادشاه  پادشاه قلدر عزل

و درس  رفته فرنگداند،  داري می دارد، نه مثال پدر قلدر است و نه چیزي از حکومت و حکومت

دم با به اتکاي باور مر ، اما بازهم نهها آنخواهد کشوري بسازد همانند  خوانده و شاید به ذهنش می

اي تازه  با رأي خودش و بیراهه ،با همان شور شخصی و به تقسیط قدرت که باز هم آناني و آراي رأ

  ،ستا در پیش روي او

هر چند که باید دوران حکومت محمدرضا را به دو دسته تقسیم کرد قبل از کودتا و بعد از کودتا، ما 

اي بسیار خالصه از اتفاقات  کنم که این چکیده کنیم، باید باز هم خاطر نشان اشاره می آنهم کوتاه به 

دوران و نباید از این نگاره توقعی فراي این  آنو وقایع است و دیدگاهی شخصی از چند و چون 

  ها را مطالعه کرد، ي جبهه داشت و براي دانستن بیشتر صد البته که باید دانست و خواند و آراي همه
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پهلوي به عنوان آخرین پادشاه تاریخ ایران به تخت  بازگردیم سر موضوع اصلی، محمدرضا شاه

صیت ، دو شخآنمرداد و پس از  28نشست و به واقع حکومتش به دو پاره تقسیم شد، قبل از کودتاي 

حکومتش سن و سال کمی داشت، قدرت چندانی به دست نگرفته و متفاوت از هم، ابتداي  کامالً

دوران بود، شاید به همین علت است و دور ماندن از  نآقدرت شاید در اختیار رجل سیاسی قدرتمند 

و نظر عکس  روزها از شور بیشتري برخوردار بود آنشاهنشاه که از دید برخی مجالس  يها بازي آن

  ها است، شب بازي هم قدرت اجانب و برپایی همان خیمه آن

و شاید همان  باید دانست که محمدرضا پهلوي در ابتداي به تخت نشستن قدرت چندانی نداشت

شد به اصل مشروطه  همین بود و با کمی تالش و تغییر می هم خواهان انتظار از پادشاه در نگاه مشروطه

هاي طرقی را  پله کم کمحتی اجانب را دور راند و پادشاهی نمادین به روي کار گذاشت و  ،بازگشت

کرد هاي بسیار  تالش این راهخزان برد و در عمر به  آنپیش رفت، همان کاري که مصدق براي انجام 

در ذهن خیلی از ما شکل گرفته که  گونه اینرسید و هم هاي کالنی  و در این هدف مهم به پیشرفت

کوتاه کردن  ایرؤکار براي تحقق این  ترین بزرگبه واقع  توانست مشروطه را کامل کند و می مصدق

  دست اجانب از این کشور بود،

ان باور داشته باشند که یکی از اهداف مصدق هم همین بود و تا حدي هم تمام ایرانی القول متفقشاید 

هاي مصدق و یارانش ایران را تا جایی پیش برد  دست یافت و ایران را مستقل کرد، تالش رؤیابه این 
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اجانب کم کند و این صداي صور جنگ در برابر  طمع ثروت نهان در ایران را از شر ترین بزرگکه 

منافع  يریگ بازپسن مصلح به دوز و کلک بود، اجانبی که دست در دست هم براي اجانبی تا دندا

خواهان  اي فروگذار نیستند و دیدن این روزها فریادهاي آزادي روند و از هیچ کرده خودشان پیش می

جریح کرد که با بازگشتش و  قدر آنبراي بپا کردن حکومتی ملی و سرنگونی شاهنشاهی شاید شاه را 

  د،کمر به اعدام و کشتن آزادگان زن ها آني اجنبان و کودتاي ننگین  خدعهپیروزي 

خواست  کند، دور دومی که می آغازدور دوم حکومت خود را مصدق به حصر خانگی در آید و شاه 

همان  ها نیا بسا چهمثال پدر باشد، قدرتمند و مستبد و زورگو و ایران را به پیروزي رساند که 

  هاي بسته به دیروز ما از بین بردن ریسمان و تر هاي دیروز است، اما متفاوت بیراهه

روزها رفت و  آنها و مظالمی که با اسالم در  سخن گفتیم و محدودیت رضاخانچندي پیش در باب 

با  هزار و چهارصد سال در ایران ریشه دوانده بود و فرجامش نه با تفکر مردم کهاسالمی که به طول 

  بود که عملی شود و این راه مستمر نبود،زور پادشاهی قرار 

بلکه بیشتر از پیش به این راه نه تنها مستمر نماند،  محمدرضاو روي کار آمدن  رضاخانن رفتن ابا از می

حد و حصر  اي در برابر میدان دادن بی ظلم دیروز را اگر در معادله آنمسلمانان میدان داده شد، 

ها را خواهیم گرفت، اما  به اسالمیون دوران حکومتش قرار دهیم پاسخ این دگرگونیشاه  محمدرضا

  دلیل این میدان دادن شاه به مسلمانان چه بود؟



 کیمیا ١٦٤

 

ي اعتقادات شخصی خودش بود و وابستگی زیادش به دین اسالم که  به واسطه آنشاید بخشی از 

کالمی گاه و بیگاه با  فتن، پیشاپیش همفرزندانش، به زیارت معصومین ر يگذار نامصحه بر این گفتار 

برهه  آندانند  وار نقل شده از زبانش، لیک این تمام ماجرا نبود همه می هاي افسانه آیات دین و داستان

ازه و نو که در همه جاي زمان بود، باوري ت و مارکسیسم هم سمیکمون باره کیاز تاریخ ایران با نشر 

ي  هاي در برابر هم که در این راه افتاده و تصویر دورنماي تازهه دوانده بود، کشورهایی جهان ریش

 حتماً، حال اینکه خود شاه از این اتفاق ترس داشت که دادند هاي جهان و شاه جوان نشان می قدرت

ترسید و  پیمان و اجنبی حاضر در ایران از این اتفاق می هم ترین بزرگداشت و قدرت بزرگ جهان و 

 ،شد تا علمی در برابر این آتش رخ بجوید و خلق و دوستانی که در دست بیرق خالصه باعث می

تر و  زدند چه دشمنی بزرگها را فریاد  دین در میان تودهخدایی و دوري از ادیان و افیون بودن این  بی

  در پیش بود به جز همان دین، ها آندن براي خنثی کرقدرتمندتر 

راه و طریقت براي مبارزه با این باور نوپا در جهان بود و ایران هم به دام  نیقدرتمندتردین  مسلماً

باز  داران نیدهمین اتفاق افتاد و شاه جوان حال با اختیارات شخصی یا به امر اجانب میدان را براي 

رار بگیرند و قدرت سیاه سرخ را از میان بردارد و این خطر گذاشت تا سرخ و سیاه در برابر هم ق

  پیمانانش از بین برود، حتمی براي شاه و هم



 یآزاد یسودا ١٦٥

 

 آنبود، و در برابر این شرایط حاضر و میدان عظیمی که در برابر مسلمانان  دیرینه زمان و رضاخان آن

ه تاریخ در دل ایرانیان ریش به طولد ظلم قرار گرفته که خواه و نا خواه هم دین در پستو مانده و مور

خواهد تا سوار بر این موج خروشان به ساحلی  دوانده و قدرت گرفته و حال به میدان آمده و آیتی می

  امن دست یابد،

، هدفی براي جدایی تر پیشدست به دست هم داد تا ملتی که سالیان دراز  ها نیاشد و تمام  گونه این

زدند،  صدا فریاد می آرمان واال بود حال یک آنرسیدن به  و آزاديدین از حکومت داشت، هدفشان 

ي فقیه آرمانشان بود تا  خواستند، والیت مطلقه را به اسالم بدل کرده و تقسیط قدرت هم نمی آزادي

و دوباره با رنگی از دین به خوردشان  این بار شیند و همان راه هزاران ساله را،دوباره یکی به تخت بن

  بدهد،

به  57و در  آزاديایرانیان چه بود که براي مشروطه فریادشان  ي چندسالهدلیل این رنگ عوض کردن 

  بود؟ رضاخانسوداي اسالم جان بر کف گرفته بودند، آیا به جز رفتارهاي 

توانست ملت نیازمند  بال و پر گرفت، فریاد زد و این فریاد می محمدرضااسالمی مظلوم که به دوران 

از خاطرشان  زیچ همها بیدار کند، متحد کند، زیر یک بیرق بیاورد، براي هدفی واحد، شاید به ایمان ر

اي معصوم و مظلوم آیات دینی داده بود که به  هاي اسالم جایش را به چهره و ظلم پسرفترفته بود، 
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حق از هاي دار سپرده شده بودند، حال اسالم مظلوم سر برافراشته تا خروش کند فریاد بزند،  جوخه

  ظالمان بستاند و جماعت تشنه بر تغییر که آرمانشان به طول سالیان تغییر کرد و رنگ باخت،

در این  قدر نیاپرسیدند  اسالم شد و دوباره به چاهی افتادند که شاید اگر خودشان از خود می آزادي 

، هرشان آمدخواهند و چه بر س دانستند چه می خوب نقش بازي کرده که دیگر نمی يباز شب مهیخ

خواهانه  شعارهاي آزادي آنشاید اگر یکی در تمام این دوران زندگی کرده باشد نتواند بگوید 

  چگونه به طول چندین سال رنگ باخت،

افتاد، شاید کشف  می رضاخانبه جمهوري اسالمی بدل شد، چگونه یاد روزهاي  آزادفریادهاي ایران 

خواستند چادر از سر  ه چگونه چندي پیش مردمی میآورد لیک خاطرش نبود ک حجاب را به یاد می

روسري به سرشان نشاندند، شاید هم چادر، چادر بود یا  و بر دارند و فرداهایی دورتر به زور توسري

ن را و امروز این کاله تا روي چشمانشاکاله، چه کاله گشادي به طول این همه سال بر سرشان آمد 

هایی  تر و ریش رنگ خوش ییبا عبااي تازه  خورند که چهره ا میباز دوز این مکر پرستان ر گرفته و

این کاله گشاد را به کنار زدند و بلند و به همین زودي هم شاید  رنگ شده به خوردشان دهند و

  آزاديصدا همه در کنار هم فریاد زدند به راه  یک

  شناختند حتی بیشتر از خویشتن را کامل می آن این بارحقیقین که  يآزاد



  

  

  

  

  

  دگرباش

داشتند و لذات جنسی و  آدمیانهایی که تمایلی فراي دیگر  دورترها هم بودند، انسان آناز دیرباز و 

و ناهنجار انگاشته در میان  نامتعارفانگاشتند، این اتفاق امروز  جنس خود می عشق را در وجود هم

  .وجود داشته استهان در ج ها انسان ي ، عمري به درازاي زندگی همهآدمیانذهن 

است که قدمتی به طول عمر  آدمیاناي تازه ظهور در میان  در ابتداي راه باید فهمید که این نه معقوله

  .اند محکوم آنو به جبر در   گر نبوده در این سرشت انتخاب ها آنهمگان دارد که خیل از 
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ي  و آنگاه که دیرباز تمدن ناداشته زیستند هایی که در کنار دیگران از همان ابتداي پیدایش می انسان

سر برافراشت از هر کوي و برزنی  ها آندر میان  نیمزو این فرهنگ به عقل و دین  گذشت آدمیان

  ظلمی سر باز زد،

که چون دیگران پاي به جهان گشوده بودند و همتاي دیگران محتاج نیازهاي  آراماین دگرباشان 

گري و قساوت پشتشان  بودند، مورد تمسخر و اهانت قرار گرفتند، باري شالق داغ وحشی شان یدرون

هاي دار سپرده شدند و تنان نحیفشان نه در  در رنج و مظلومانه به جوخه بار یکرا نوازش کرد و 

  .آغوش یار که بر دارهاي آویزان به رقص در آمد

شدند و براي هر کاري حتی در  ها انساندیوانگیِ  ي دستان پر قدرت مظلوم بازیچه اننت فینححال این 

ها  باور خود محتاج امر این دیوانگان شدند، هر روز کار از بیشتر در دیوانگی میان بستر خویش و هم

گاه و در آغوش کشیدن  بودند، کار به ختنه ور غوطهرفت و در این مرداب حماقت و انسانیت  واال می

عرش پر  ها آسمانهاي آتشین شد و خدا در  ب کفاره و شالقمستوج آدمیانهاي  رسید و بوسه

  کشند، جنس به هم عشق ورزیده، همدیگر را به آغوش می ظلمتش را در لرزه دید که چگونه دو هم

ظلمی به درازاي تفاوت با دیگران عطا کردم  آنانمگر نه اینکه من مالک جهانم و اگر حتی به 

اند تا در بندگی خویش سر بسایند و هر زشتی  ردگان امر شدهخموشی و اطاعت است، ب آناني  وظیفه



 دگرباش ١٦٩

 

که تختش  به لرزه در آید ها آسماني منت بپذیرند تا مبادا تخت پر ظلمت خدا در  و ظلمتی را به دیده

  .است ها انسانگاه  ها و در میان ختنه بند به بوسه

و ناهنجاري خوانده به عقل پر به مدد از علم دانستند که این تمایز  آدمیان کم کمچندي گذشت و 

هاي  است و حال که در این حماقت آدمیاننقصان خداي ظلمت امري جبري و خارج از اختیار 

ها  لب به اعتراض گشوده تا در برابر زشتی آرامبا صداهاي خفیف و  کم کماند،  هزاران ساله اسیر مانده

درد ایستادگی  برد و سرها می نگشتان میکه ا هرچندبایستند و با دستان نحیف در برابر قدرت یکتا 

قانونی نصفه و نیمه در گوشه و کنار جهان شد و امروز جهان کمی  ،ها ي این مقاومت کنند و ثمره

ها ارزانی داد که همه از  جان به دگرباش رنگ و بی حقوقی کم تر پیشهاي  دیوانگی آنتر از  آرام

  .ها بود نبرد در برابر دنیاي زشتی ي درصحنهلطف ایستادگی 

محدود حقوقی  هرچنددیربازان در دیوانگی است و حال در گوشه و کنار  آنامروز جهان بهتر از 

ه تحقیر و اهانت و رچند که در دلش هماررنگ، ه ها اعمال شده، هر چند کم براي این بخش از جان

دست به دامن این  آدمیاناشتن دشمن را به همراه دارد، هرچند براي کوچک انگ آدمیانتمسخر 

  کنند، شوند و در این نسبت دادن به حریف براي خویشتن احترام گدایی می می آرامهاي  جان

که  هرچندشود و  محسوب می آدمیانهم نوعی تحقیر  آرامهاي  نگاشتن پیرامون این جان هرچند

دگرباشان نه حق کاملی براي زندگی نه حقی براي ریاست و کیاست و سیاست و احترام و غیره و 
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تیغ جراحان محکوم به سپردن جانشان زیر  آنانهاي دنیا  که در بسیاري از سرزمین هرچند ذلک دارند،

 دیآ یبرمدل کسانی  ها نیاز به اذنی دارند و این اذن از ن هستند براي این پارگیشدن تنشا پاره پارهو 

هاي درونشان حکم  اند و در نگاه به هورمون نسپرده آنان پرتالطماي خویشتن را به دنیاي  که حتی ثانیه

توانستند کاري پیش برند و ي فریادها  ، اما باالخر به واسطهي دنیا کنند، این حاکمان دیوانه صادر می

  .حقوقی براي خویش دریابند

گام برداشت، پیش رفت و واالتر از انسان  آزاديو در هواي  آزاديباید که به فراتر رفت، در میان 

را تنی واال از جهان دانست، باید  آنانکه جان بود و براي جان دیگران ارزش و بزرگی پنداشت و 

، آن است، نگاه پیرامون آنانشخصی است اندرون  ها آنو تمایالت  آدمیاندانست که رختخواب 

 آناني ها ها و عشق ورزیدن ها و به آغوش کشیدن ها و بوسه ، قضاوت رختخوابآني  حکم درباره

  .معناي سفاهت و دیوانگی است

ها ارزش قائل شد که  ي جان به پرواز در آمد، باید براي همه آزاديباید فراتر رفت و در آسمان 

ها ارزش  هند گام بردارند، باید به این جانخوا خویش زندگی خود را انتخاب کنند و بر هر راه که می

 آنبرایشان به وجود آورد که آزادانه در  آزادها تکریم و جهانی  ي دیگر جان را به مثابه ها آنداد و 

ها اندرونشان به آدمی  ي خود به هر کسی پاسخ ندهند، نه چون هورمون گام بردارند و براي هر کرده

  .ورزند عشق می آناین طریقت را برگزیده و بر  آنانبلکه شاید  اند دگرباش ها آنفرمان داده که 



 دگرباش ١٧١

 

  چه رسد به قضاوتشان، آدمیانباید که عار دانست، حتی فکر کردن به روابط 

اي در  ها غره شود و با مدد از دیوانه ي جان چه جایگاهی دارد که هر روز بر جان همه یآدممگر 

اند، که اینان جان ر همگان حکم کندخویش و این وهم حکومت ب آسمان و فرهنگ پست  

  او را به اسارت برد،اي را به او تحمیل کرد و  خواسته است که کسی را جبر کرد، به زور، زشتی آنجا

خواهد بود، کسی که به  آدمیانرهگشاي  آزاديدر هر امر آزار نرساندن و قانون پاك و واالي 

او را به زشتی و بر زور خویش در آورده مستوجب کیفر و  آزاديکند و حقوق  دیگري تجاوز می

هاي جهان است، نه عشق میان دو تن که عاشقانه یکدگر را انتخاب کرده و از  دور ماندن از نظام جان

ي دیگر  و قانون پاکش احترام گذاشت و باز هم به مثابه آزاديبرند، باید به  بودن با هم لذت می

ي  آرمانی است تا از همه یستادگی کرد که در برابرمان جهانار برابرشان دها  هاي جهان و زشتی ظلم

صاحب کشوري شود که در ... ها دور باشیم و هر کس به فراخور باور، ایمان، دین، سیاست و  زشتی

ها از کنار دیگران رنج ببینند و نه مورد تمسخر و توهین و نفرت و شکنجه و عذاب  نه دگرباش آن

  قدرت و سیاست و حکومت نداشته باشند یچ ازقرار گیرند و ه

و نه این سیل خود اشرف خوانده به هر لقا که خویشتن را حق و دگرباشان و هزاري دیگر را باطل 

ي خویش بترسد که  خطاب کرده است و به درازاي سالیان شکنجه داده است، از خویشتن و جامعه

  .و تخت خداوند بر عرش به لرزه بیفتداین ویروس مهلک خود خوانده شوند  بهمبادا مبتال 
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انی جهان آرم ،واال آزاديها و ظلمت بیکران جهان و رسیدن به  حل براي برون رفت از زشتی تنها راه

زند و براي بهتر شدنش با جان است عشق بور ها آن آنایی که از سر همگان به باور و آناست که در 

  و دل تالش کنند،

  ما محقق خواهد شد، تک تکسیدن به جهان آرمانی که با تالش روزِ ر آنروز،  آنبه امید 

جهان را در ذهن ترسیم کرده که واقع در دل  آن رؤیاينگارم و هر روز و هر شب  میبه این امید 

  .است تر پیشکمی  ياهایرؤهمین 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  ایوب

داستانی نقل شده به نام ایوب که اکثریت  آندر کتاب مقدس عهد عتیق یا همان تورات در بخشی از 

صبر و بردباري در ذهنمان  ،و همواره با نام ایوب میا دهیشنچیزهایی از گوشه و کنار  آنما نیز درباره 

اصالت این داستان نقل شده از زبان خدا در تورات اطالع از تداعی شده است اما شاید برخی از ما 

 آنکافی نداشته باشیم پس من در این مقاله قسط دارم تا شرح مختصري از این داستان بدهم و پس از 

باشد که  ها انسانبه گفتگوي میان ایوب و خدا بپردازم که شاید سخنان خفه شده در گلوي بسیاري از 

تا موجبات خشم قادر متعال را فراهم  سازند یمو  سوزند یمدارند و هماره را ن آنبازگو کردن  جرأت

 برند تا شاید در سرایی دیگر به زندگی دست یابند مردگی را بسر می ،نیاورند و در رنج و درد
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این سخنان رد و بدل شده میان خدا و ایوب در دلش حقایق ژرفی نهفته است و جالب این که از  

 زبان یکی از اولیاي الهی شنیدفریادها را از  این بارتوان  شود و می ر برابرش گفته میپیامبر خدا ددهان 

 بیشتر شما با این مبحث و درك بهتر این موضوع ییآشناو اما شرح کوتاهی از داستان براي 

او داراي ثروت  آمد یمو خوبی به حساب  مؤمنایوب بنده درستکار خدا بود و از دید خدا فرد 

داشت و به تمام ملزومات دینی پایبند بود سر وقت و موعد سر  يشمار یبد و فرزندان زیادي بو

و از  دیبر یمتنها سر حیواناتی که خدا امر کرده بود را  کرد میو قربانی راهه خدا  دیبر یمحیوانات را 

و از داشتن چنین  دیبال یمو بر دیگر قوانین خدا نیز پایبند بود خدا بر او  کرد میتناول  آنانگوشت 

 فرزندي مغرور و راضی بود

شیطان  ،و خدا از ایوب براي شیطان گفت و به او بالید آمدبه گفته تورات روزي شیطان به نزد خدا 

پس  دیگو یمو بر تو کفر  شود یمپاسخ داد اگر ثروت و فرزندان او را از بین بري از تو روگردان 

بردباري پس از مرگ فرزندانش و نابودي ثروتش که همانا شد اما ایوب در نهایت صبر و  نیچن نیا

خدا بود بر خدا کفر  ي به دست ایوب به اذن و اراده رشدهیاس يها قوچو  هاشتر ،گوسفندان ،گاوها

 .نگفت و او را عبادت و پرستش کرد

سخن گفتند و این بار شیطان به خدا گفت که اگر سالمتی او دچار  باهمپس دوباره شیطان و خدا 

خدشه شود و در بیماري زندگی را به سر برد بر تو کفر خواهد گفت و تو را از یاد خواهد برد پس 



 وبیا ١٧٥

 

عاجز و ناتوان بود  يقدر بهچرکی گشت  يها دملبیمار شد و بدنش پر از  یسخت بهشد ایوب  نیچن نیا

ند کرد میو دیگر هیچ عزت و احترامی نداشت همه او را مالمت  گرفتند یمد سخره که همه او را به با

ز این رو بر او دشنام پس ا شده واقعکه او به سبب گناهانش مورد جزاي پروردگار  گفتند یمو 

 فرستادند یمو لعنت بر خاندانش  دادند یم

 آنانن بسیاري میان رداخت و سخناپیرامون خود و خدا پ يا مباحثهایوب در محفلی میان دوستانش به 

خدا بار دیگر بر ایوب  ،و پس از بحث و امر آمدپس از این مجادالت خدا نیز به سخن  ،شد ردوبدل

 .او را شفا داد و عمر طوالنی بر او عطا کرد ،ترحم کرد و به او ثروت و فرزند بخشید

نهفته است  آناز این داستان بود اما فراي این خالصه داستان و نکاتی که در دل  يا خالصهاین شرح 

را در سطرهاي  آننکته ژرف دیگر این داستان سخنان رد و بدل گشته میان ایوب و خداست که 

 کنم یمزیرین کلمه به کلمه از تورات نقل 

و  گردد مییوب و دوستانش انجام میان ا آنمباحثه ایوب دوستانش و خدا بسیار طوالنی است و بیشتر 

ایوب و دوستانش چشم  من در این مقاله از سخنان دیآ یمخدا نیز به سخن  ،آناندر پایان مباحثه 

و  ندیب یمکه طرف مقابل خود را در مباحثه خدا  این پیامبرو تنها به شرح سخنان اصلی  کنم یمپوشی 

 .ستي ایاري از حقایق خدا و راه خداوندسکه گواه ب پردازم یمسخنان خدا در پاسخ به ایوب 

 



 کیمیا ١٧٦

 

  :دیگو یمایوب چنین 

روز براي همیشه فراموش  آنو شبی که در رحم مادرم قرار گرفتم یاد  آمدم ایبه دنلعنت به روزي که 

را فرا گیرد و  آنروز در ظلمت ابدي فرو رود تاریکی  آنرا به یاد نیاورد اي کاش  آنشود و خدا نیز 

سایه افکند از صفحه روزگار محو گردد و دیگر هرگز در شمار روزهاي سال قرار  آنابر تیره بر 

را نفرین  آنکه در نفرین کردن ماهرند  یآنان دیآنگیرد شبی خاموش و عاري از شادي به حساب 

 گاه چیهروشنایی کند ولی هرگز روشنایی نباشد و  يآرزونداشته باشد و  يا ستارهشب  آنکنند 

و باعث شد من متولد  این شب را لعنت کنید که قادر به بستن رحم مادرم نشد، بیندسپیده صبح را ن

چرا هنگام تولد نمردم چرا مادرم مرا روي زانوهایش گذاشت و مرا شیر ، شوم و دچار این بالها شوم

 داد

 يها کاخدر کنار پادشاهان رهبران و بزرگان جهان که  آسودهو  آراماکنون  مردم یماگر هنگام تولد 

 قدیمی براي خود ساختند و قصرهاي خود را با طال پر کردند خوابیده بودم

م زیرا در عالم مرگ دید میو روشنایی را ن دمیکش ینمو هرگز نفس  آمدم می ایبه دنمرده  کاش يا

و فریاد  اند راحتحتی زندانیان  آنجادر  آرامند یمو خستگان  آورند ینمشروران مزاحمتی به وجود 

 است آزادو غالم از دست اربابش  اند کسانیفقیر و غنی  آنجادر  دهد ینم آزاررا  آنانانبانان زند



 وبیا ١٧٧

 

 آرزوبتابد و چرا کسانی که  برند یمبسر  یکام تلخچرا باید نور زندگی به کسانی که در بدبختی و 

زنده  گردند یممرگ  به دنبالمثل مردمی که در پی گنج هستند  رسد ینممردن دارند مرگشان فرا 

چرا نور زندگی بر کسی  کشند یم آغوشچه سعادت بزرگی است وقتی سرانجام مرگ را در ، بمانند

ه و آخوراك من غصه است و  ،ندارد و خدا درهاي امید را به رویش بسته است يا چارهکه  تابد یم

 آرامشاست  هآمدبر سر من  دمیترس یم آناز وجودم جاري است چیزي که همیشه از  آبناله مانند 

 من پایانی ندارد هاي رنجو راحتی ندارم و 

 تر است ساحل نیز سنگین يها شنید که از دید می آنگاهغصه من را وزن کنید  دیتوانست یماگر 

  ،پرواست یبمن تند و  يها حرفبراي همین است که 

در قلب من فرو رفته است  زهرآلودشتیرهاي  ،است هخدا قادر متعال مرا با تیرهایش به زمین زد

که علف نداشته باشد و  کند می عرعراالغ وقتی  ،ناگهانی خدا مرا به وحشت انداخته است يها ورشی

 که خوراك نداشته باشد کند میگاو هنگامی صدا 

به  که یهنگام ،که پخته نباشد را دوست دارد یمرغ تخمباشد یا سفیده  مزه یبانسان غذایی را که  ایآ

 خورد یم به همو حالم  شود یماشتهایم کور  کنم یمایی نگاه چنین غذ

با وجود  کند میم که او این کار را دانست میسازد و مرا بکشد اگر  آوردهمرا بر  آرزواي کاش خدا 

او  دانم میزیرا  ام نکردهتمام این دردها باز هم خوشحال بودم من هرگز با دستورات خدا مخالفت 



 کیمیا ١٧٨

 

 ایآدهم  ادامهبه چه امیدي به زندگی خود  کنم تحملاین وضع را  توانم یممقدس است من چه طور 

 رسد ینمو کسی به دادم  دیآ ینماست کاري از دستم بر  آهنبدنم از  ایآ ام شدهمن از سنگ ساخته 

است مانند زندگی غالمی است  فرسا طاقتزندگی انسان در زمین مثل زندگی یک برده طوالنی و 

 بیارامد و مثل زندگی کارگري است که منتظر است مزدش را بگیرد يا هیسازیر  کند یم آرزوکه 

شب که سر به بالین  ،و طوالنی است کننده خستهمن  هاي شب گذرد یم ثمر یبها عمر من  ماه

 .غلتم یمپهلو  آنپهلو به  از این دم دهیسپر صبح شود و تا اي کاش زودت میگو یم گذارم یم

زندگی من به  يروزهام است پوست بدنم ترك خورده و پر از چرك است بدنم پر از کرم و زخ

که عمر من دمی بیش نیست و چشمانم  دیادآوریبه و  شود یمو با نومیدي سپري  گذرد یمسرعت 

 به دنبالدیگر مرا نخواهد دید  دینیب یممرا  اآلنچشمان شما که  ،دیگر روزهاي خوش را نخواهد دید

 دیناپدمانند ابري که پراکنده و  رندیم یممن خواهید گشت ولی من دیگر نخواهم بود کسانی که 

و دیگر هرگز کسی  شوند یمتا ابد از خانه و خانواده خود دور  روند یمبراي همیشه از دنیا  شود یم

 ن بگویمرا بیان کنم بگذارید از تلخی جانم سخ ام غصهرا نخواهد دید پس بگذارید غم و  ها آن

تا  کشم یماي خدا مگر من جانور وحشی هستم که مرا در بند گذاشتی حتی وقتی در بسترم دراز 

را  گلویم بود یمبرایم بهتر  یترسان یمرا فراموش کنم تو با کابوس شب مرا  ام یبدبختبخوابم و 

ند تا اینکه به چنین زندگی نکبت باري ادامه دهم از زندگی خود بیزارم در کرد می ام خفهمیفشردند و 



 وبیا ١٧٩

 

انسان چه ارزشی دارد که وقت خود  ،مرا به حال خود رها کن مانده یباقاین چند روزي که از عمرم 

هر روز صبح از او بازجویی کنی و هر لحظه او را بیازمایی چرا حتی یک لحظه  ،را صرف او نمایی

 فروبرمدهانم را  آبتا  يگذار ینمتنهایم 

زده است براي چه مرا هدف  يا لطمهگناه من به تو  ایآهستی  آدمیاناي خدایی که ناظر بر اعمال 

و از تقصیر من در  یبخش ینممن برا تو مانعی هستم چرا گناهم را  ایآ يا دادهتیرهاي خود قرار 

من خواهی گشت ولی من دیگر نخواهم  به دنبالزیر خاك خواهم رفت و تو  يزود بهمن  يگذر ینم

 بود

حتی به یکی از  تواند ینماز دیدگاه خدا خوب باشد اگر بخواهد با او بحث کند  تواند یمانسان چطور 

پاسخ دهد زیرا خداوند دانا و توانا است و کسی را یاراي مقاومت با او  کند میکه  سؤالیهزاران 

زمین را  يها هیپاو  سازد یمرا واژگون  ها آنو با خشم  دآور یدرمرا به حرکت  ها کوهنیست ناگهان 

حرکت  اهایدراو بر  درخشند ینمو ستارگان  کند میطلوع ن آفتاباگر او فرمان دهد  لرزاند یم

 است دهیآفررا گسترانیده و دب اکبر جبار ثریا و ستارگان جنوبی را  ها آسماناو به تنهایی  کند می

و او را  گذرد یمو کارهاي عجیب او حد و مرزي ندارد از کنار من  کند می يآور رتیحاو اعمال 

به او  تواند ینم کس چیهو  برد یمهر چه را که بخواهد  کنم ینمو او را احساس  دینما یمعبور  نمیب ینم

 یکن یماعتراض کند و بگوید چه 



 کیمیا ١٨٠

 

پس من کیستم که با او  کند میو دشمنان قدرتمند خویش را زیر پا له  نشاند یفرونمخدا خشم خود را 

 مکرد میو تنها از او تقاضاي رحمت  آوردم ینمهم بودم کالمی به زبان  گناه یبمجادله کنم حتی اگر 

گوش نخواهد داد گردبادي  میها حرفکه به  دانم میحتی اگر او را بخواهم و او حاضر شود 

نفس بکشم زندگی را  گذارد ینم کند میرا زیاد  میها زخم جهت یبو  کوبد یمو مرا در هم  فرستد یم

خداي عادل را  تواند یمبر خداي قادر غالب شود چه کسی  تواند یمبر من تلخ کرده است چه کسی 

 مرا محکوم خواهد کرد میها حرفهم باشم  گناه یببه دادگاه احضار کند اگر 

خدا گناهکار و  هستم ولی این براي من اهمیتی ندارد زیرا از زندگی خود بیزارم گناه یب هرچند

 خندد یمخدا  کشد میشده او را  یگناه یب ریگ دامنوقتی بالیی  برد یمرا از بین  گناه یب

خدا دنیا را به دست گناهکاران سپرده است او چشمان قضاوت را کور کرده تا عدالت را بجا نیاورند 

 کیست کار پساگر این کار خدا نیست 

مرا گرفتار رنج  ترسم یمزیرا  توانم ینمرا فراموش کرده شاد باشم ولی  ام غصهغم و  خواهم یم

نخواهی شمرد پس اگر گناهکارم تالشم چه  گناه یبکه تو اي خدا مرا  دانم میدیگري بکنی چون 

که  آنجاتا  يبر یمبشویم تو مرا در گل و لجن فرو  ها آب نیتر پاكدارد حتی اگر خود را با  يا دهیفا

 نیز از من کراهت داشته باشند میاه لباسحتی 



 وبیا ١٨١

 

تو مثل من انسان نیستی که بتوانم به تو جواب بدهم و با تو به محکمه بروم اي کاش میان ما شفیعی 

و من از تو وحشتی  يدیکش یمتو از تنبیه کردن من دست  آنگاه داد یم یآشت باهمتا ما را  بود یم

 گویم ولی افسوس که چنین نیستبدون ترس با تو سخن ب توانستم یم آنگاهنداشتم 

 پس بگذارید زبان به شکایت گشوده و از تلخی جانم سخن بگویم ام رشدهیساز زندگی 

به نظر تو این درست  ایآ یکن یمکه با من چنین  ام کردهاي خدا مرا محکوم نکن فقط به من بگو چه 

ذلیل سازي و شادي و خوشبختی را  يا دهیآفراست که به من ظلم روا داري و انسانی را که خود 

 نصیب بدکاران بگردانی

و نتوانی مرا مجازات کنی و یا  دیآعمرت به سر  یترس یم ایآ یکن یمقضاوت  ها انسانتو مثل ما  ایآ

 ام نشدهپس چرا مرا براي گناهی که مرتکب  اندهبر تومرا از چنگ  تواند یمکسی  یکن یمفکر 

 یکن یمتعقیب  نیچن نیا

که مرا از  ادآوریبه  کند میکه مرا نابود  هاست دستتو بود که مرا سرشت و اکنون همان  هايدست

به پدرم قدرت بخشیدي تا مرا  یگردان یمبه این زودي مرا به خاك بر  ایآ يآوردخاك به وجود 

و رگ و  ها استخوانتولید نماید و گذاشتی در رحم مادرم رشد کنم پوست و گوشت به من دادي و 

 را بافتی تو بودي که به من حیات بخشیدي و محبت تو بود که مرا زنده نگاه داشت ما یپ



 کیمیا ١٨٢

 

از ابتدا از ابتداي خلقتم همیشه فکر تو این بوده که اگر من مرتکب گناهی شدم از  نیا باوجود

 بخشیدنم امتناع ورزي و مرا نابود کنی

 گناهی از من سر نیتر کوچکی تا ول دیآ ینمهستم اگر کار خوب بکنم به حساب  يا چارهیب آدمچه 

 شوم یمبزند فوري تنبیه 

 يگذار یمو باز قدرت خود را علیه من به نمایش  يپر یماگر بخواهم از زمین برخیزم مثل شیر بر من 

و ضربات پی در پی بر  ییافزا یمهر لحظه بر خشم خود نسبت به من  يآور یمپیوسته علیه من شاهد 

 يآور یممن فرود 

وقت از این  آن دادم یمجان  دید میچرا گذاشتی به دنیا بیایم اي کاش قبل از اینکه چشمی مرا 

که دیگر چیزي از عمرم  ینیب ینم ایآ رفتم یمو از رحم مادر به گور  افتمی یمرهایی  بار نکبتزندگی 

دیگر  و روم یم يزود بهبگذار دمی استراحت کنم  ،باقی نمانده است پس دیگر تنهایم بگذار

که سرد و تاریک است به سرزمین ظلمت و پریشانی به جایی که  روم یمبه سرزمینی  گردم یبازنم

 خود نور هم تاریکی است

  

  



 وبیا ١٨٣

 

 :خدا پاسخ داد گونه اینو 

 

حال مثل یک مرد بایست و به  کند میحکمت مرا رد  یمعن یبپوچ و  يها حرفاین کیست که با 

 پرسش من پاسخ بده

زمین چگونه  يها اندازه یدان یم ایآبه من بگو  یدان یموقتی زمین را بنیاد نهادم تو کجا بودي اگر 

وقتی میان غریو و شادي ستارگان صبح  یدان یم ایآرا با شاقوا اندازه گرفت  آنتعیین شد و چه کسی 

را چه  آنبر چه چیز قرار گرفت و سنگ زاویه  آن يها هیپا شد یمو فرشتگان اسمان زمین بنیاد نهاده 

حد گذاشت این من بودم  آنچه کسی براي  آمدکسی کار گذاشت وقتی دریا از شکم زمین بیرون 

را تعیین نمودم و با  آنکه دریا را بر ابرها پوشاندم و با تاریکی برایش قنداقه درست کردم حدود 

سرکش تو از این حد تجاوز  يها موجنجا جلوتر نیا و را محصور کردم به دریا گفتم از ای آنسواحل 

 نکنند

 يا گفتههرگز به روشنایی روز  ایآکه طلوع کند  يا دادهدر تمام عمرت هرگز به خورشید فرمان  ایآ

هرگز سپیده صبح را به رنگ قرمز  ایآزمین را در بر گیرد تا شرارت شب رخت بربندد  يها کرانهکه 

 وز نمایان شده بدکاران را از ظلم و شرارت باز داردتا روشنایی ر يا درآورده



 کیمیا ١٨٤

 

قدم  اهایدریا به اعماق  و يا کردهکشف  گردند یمجاري  آنرا که دریاها از  ییها چشمه ایآ

پهناي زمین چه قدر است  یدان یم ایآ يا دهیددنیاي تاریک مردگان را  يها دروازه ایآ، اي گذاشته

 به من بگو یدان یماگر 

 ها آنحدودشان را پیدا کنی و به سرچشمه  یتوان یم ایآ ندیآ یممیدانی روشنایی و تاریکی از کجا  ایآ

 يا داشتهمگر نه این است که تو هنگام خلقت دنیا وجود  یدان یمبرسی البته تو همه این چیزها را 

را براي  ها آنمن  شود یمتگرگ در کجا ساخته و انبار  یدان یم ایآ يا دهیدبرف را  يها مخزنتو  ایآ

 وزد یمو باد شرقی از کجا  تابد یمروشنایی از کجا  یدان یم ایآ ام کردهزمان جنگ و بال ذخیره 

کرد چه کسی باران را بر  نییتعحفر نمود و مسیر برق اسمان را  ها البیسرا براي  ها درهچه کسی 

 گشته گیاهان تازه برویاندتا زمین ویران و بایر سیراب  باراند یمخشک و متروك  يها ابانیب

را به یخ  آب کند میو شبنم را تولید  آورد یمباران یا شبنم پدري دارد کیست که یخ را به وجود  ایآ

 دینما یمرا مانند سنگ منجمد  اهایدرو سطح  سازد یممبدل 

 یتوان یم ایآببندي یا رشته منظومه جبار را باز کنی  به هممجموعه ستارگان پروین را  یتوان یم ایآ

از قوانین  ایآره کنی و دب اکبر را با ستارگانش در اسمان هدایت نمایی اگردش منظم فصول را اد

بر سر ابرها فریاد بزنی تا  یتوان یم ایآبر زمین دارند  يریتأثچه  ها آن یدان یمو  يآور یماسمان سر در 



 وبیا ١٨٥

 

او فرمان تو را اطاعت  ایآبه برق اسمان دستور دهی در مسیرش روانه شود و  یتوان یم ایآببارند 

 خواهد کرد

 آب يها مشکو  شمارد یمکیست که با حکمتش ابرها را  دهد یمکیست که فهم و شعور به انسان 

 آورد یمو خاك را به صورت کلوخی گلی در  کند میاسمان را بر زمین خالی 

 اند نشستهکه در النه خود لمیده و یا در جنگل به کمین  شیها بچهو  براي ماده شیر یتوان یم ایآ

تا شکم  کنند میپرواز  سو آنبه این سو و  ها کالغخوراك تهیه کنی تا شکمشان را سیر کنند وقتی 

سیر کنند چه کسی برایشان خوراك  آورند یمرا که نزد خدا فریاد بر  شانیها جوجهگرسنه خود و 

 کند میتهیه 

چند ماه  یدان یم ایآ يا دهیدهو را به چشم خود آوضع حمل  ایآ دیزا یمبز کوهی چگونه  یدان یم ایآ

 کنند میدر صحرا رشد  ها آن يها بچهخود را زاییده از بارداري فارغ شوند  يها بچهتا  کشد میطول 

 گردند ینمسپس والدین خود را ترك نموده دیگر نزدشان بر 

از سر و  ام ساخته ها آنرا مسکن  زارها شورهو  ها ابانیبمن  آورد یمگورخرها را چه کسی وحشی بار 

هر  آنجاو در  هاست آنچراگاه  ها کوهرا رام کند دامنه  ها آن تواند ینمصداي شهر بیزارند و کسی 

 خورند یمپیدا کنند  يا سبزه



 کیمیا ١٨٦

 

گاو  یتوان یم ایآ ستدیا یمتو  آخوراو کنار  ایآبه تو خدمت کند  شود یمگاو وحشی راضی  ایآ

به او اعتماد  یتوان یمبه خاطر قوت زیادش  صرفاً ایآوحشی را با طناب ببندي تا زمینت را شخم بزند 

او را بفرستی تا محصولت را بیاورد و در خرمنگاه  یتوان یم ایآکنی و کار خودت را به او بسپاري 

 جمع کند

 يها تخم شترمرغپرواز کند  لک لکمانند  تواند ینمولی  دهد یمرا تکان  شیها بالبا غرور  شترمرغ

که ممکن است کسی بر  کند میرا گرم کند او فراموش  ها آنتا خاك  گذارد یمخود را روي زمین 

 شیها جوجهرا از بین ببرند او نسبت به  ها آنرا له کند و یا حیوانات وحشی  ها آنپا بگذارد و  ها آن

زیرا من او را از فهم و  کند ینماست که گویی مال خودش نیست و اگر بمیرند اعتنایی  توجه یبچنان 

تا بدود هیچ اسب و سواري به پایش  کند میرا باز  شیها بالشعور محروم کردم ولی هر وقت 

 رسد ینم

تا چون  يا دهیبخشتو به توانایی  ایآ يا پوشاندهیا تو گردنش را با یال  يا دادهقوت اسب را تو به او  ایآ

و از قدرت  کوبد یمترس ایجاد کند ببین چگونه سم خود را بر زمین  اش ههیشملخ خیز بردارد و با 

تیغ شمشیر و رگبار تیر و برق نیزه او را به  هراسد ینم رود یمبه جنگ  که یهنگام برد یمخویش لذت 

ته شدن شیپور حمله به میدان کارزار نواخ مجرد بهو  کوبد یموحشیانه سم بر زمین  گرداند یبرنمعقب 



 وبیا ١٨٧

 

 کند یمو بوي جنگ را از فاصله دور استشمام  آورد یمبا شنیدن صداي شیپور شیهه بر  برد یمیورش 

 دیآ یمغوغاي جنگ و فرمان سرداران به وجد  از

به فرمان توست  ایآجنوب پهن کند  يسو بهرا  شیها بالکه چگونه بپرد و  يا دادهتو به شاهین یاد  ایآ

 ها صخرهخود را بسازد ببین چگونه روي  انهیآش آنجاتا در  دیآ یمبه پرواز در  ها قلهکه عقاب بر فراز 

 ردیگ یمفاصله دور شکار خود را زیر نظر  آنو از  کند میبلند زندگی  يها قلهو بر  سازد یم انهیآش

 خورند یمرا  ها آنخون  شانیها جوجهو  رندیگ یمببین چگونه دور اجساد کشته شده را 

 ایآ یکن یمبا من که خداي قادر مطلق هستم مباحثه کنی تو که از من انتقاد  یخواه یمهنوز هم  ایآ

 جوابم را بدهی یتوان یم

 مهر که بتوانم به تو جواب دهم دست بر دهانم آنماز  تر کوچکایوب به خداوند چنین پاسخ داد من 

 میگو ینمو دیگر سخن  گذارم یم

 خداوند از میان گردباد بار دیگر به ایوب چنین گفت آنگاه

و مرا محکوم  يساز یممتهم  یعدالت یبمرا به  ایآمن جواب بده  سؤالاکنون مثل مرد بایست و به 

مانند رعد من  تواند یمصداي تو  ایآتو مثل من توانا هستی  ایآتا ثابت کنی که حق با توست  یکن یم

و شکوه ملبس ساز و با جالل و عظمت به پا خیز به  غرطنین اندازد اگر چنین است پس خود را به 

را به زیر انداز با یک نگاه متکبران را ذلیل کن و بدکاران را  ها آنمتکبران نگاه کن و با خشم خود 



 کیمیا ١٨٨

 

و ایشان را در دنیاي مردگان به بند  در خاك دفن کن باهمرا  ها آنپایمال نما  اند ستادهیادر جایی که 

 نجات یابی یتوان یمکه با قوت خود  کنم یممن قبول  آنگاهبکش اگر بتوانی این کارها را بکنی 

 خورد یماو مثل گاو علف  ام دهیآفرکه تو را  طور همان ام دهیآفرنگاهی به بهیموت بینداز من او را 

مانند درخت سرو راست است رگ و پی  کن دمش مالحظهکمر پر قدرت و عضالت شکمش را 

 يها لهیمچون  شیها دندهمفرغ و  يها تکهمانند  شیها استخوانرانش محکم به هم بافته شده است 

 ها کوه آورماو را از پاي در  توانم یممخلوق من است و تنها من  نیتر بیعج باشد یممحکم  آهن

 کنند میو حیوانات وحشی در کنار او بازي  دهند یمبهترین علوفه خود را به او 

و درختان بید کنار رودخانه او را  پوشانند یمرا  ها آنو سایه  کشد میزیر درختان کنار نیزارها دراز 

و حتی اگر امواج جوشان رود اردن بر  سازد ینماو را مضطرب  ها رودخانهطغیان  کنند میاحاطه 

 قالب به بینی او بزند و او را به دام بیندازد تواند ینم کس چیه دهد ینمسرش بریزد ترس به خود راه 

از بینی او طناب  یتوان یم ایآتمساح را با قالب صید کنی یا به دور زبانش کمند بیندازي  یتوان یم ایآ

از تو خواهش خواهد کرد که دست از سرش برداري  ایآرا با نیزه سوراخ نمایی  اش چانهرد کنی یا 

با او مثل یک پرنده بازي کنی یا به او  یتوان یم ایآ يخودسازعمر او را برده  آخرکه تا  ردیپذ یم ایآ

را تکه تکه کرده به تاجران بفروشند  آن توانند یمماهیگیران  ایآافسار زده او را به کنیزانت هدیه دهی 



 وبیا ١٨٩

 

او دست بزنی چنان  اگر به کند مییا نیزه ماهیگیري سر او را سوراخ  رود یمتیر به پوست او فرو  ایآ

 که دیگر هرگز هوس نکنی که به او نزدیک شوي کند میبه پا  یآشوب

ندارد  جرأت کس چیه ماند یم نافرجامو تالشش  افتد یمهر که بخواهد او را بگیرد از دیدنش به لرزه 

او را تحریک کند یا در مقابلش بایستد در تمام دنیا کسی نیست که با او درگیر شود و جان سالم بدر 

 برد

از عظمت و قدرت اعضاي بدن او دیگر چه گویم کیست که بتواند پوست او را بشکافد یا کیست که 

که  ییها فلساو از  ترسناك او نزدیک شود و یا دهان او را باز کند پشت ياهدندانکند به  جرأت

را از هم جدا کند  ها آنکه هیچ چیز قادر نیست  طوريه پوشیده شده است ب اند دهیچسبمحکم به هم 

بخاران در پرتو نور خورشید  کند مینفوذ نماید وقتی عطسه  ها آنبه داخل  تواند ینمو حتی هوا نیز 

دودي که از  کشد میزبانه  شآتچشمانش مانند طلوع خورشید درخشان است از دهانش  درخشد یم

نفس او هیزم را  زدیخ یبرممانند بخاري است که از دیگ جوشان  شود یمخارج  اش ینیب يها سوراخ

در گردن او نهفته است و  يآور رتیحقدرت  جهد یمسوزان از دهانش  يها شعله کشد می آتشبه 

چسبیده است دلش  به همگوشت بدنش سفت و محکم  يها هیال افتد یمهر که او را ببیند به وحشت 

 هوش یبو از ترس  شوند یمزورمندان هراسان  زدیخ یبرمسخت است وقتی  ابیآسمثل سنگ زیرین 

برایش مثل کاه است و مفرغ مانند چوب  آهنشمشیر نیزه تیر یا زوبین بر او کارگر نیست  گردند یم



 کیمیا ١٩٠

 

فالخن براي او مانند کاه است او به  يها سنگدهند  او را فراري توانند ینمپوسیده تیرهاي کمان 

سفال تیز است و مانند  يها تکهپوست شکمش مانند  خندد یم شود یمکه به طرفش پرتاب  ییرهایت

با حرکات خود اعماق دریا را مانند یک ظرف  آورد یمروي زمین شیار به وجود  کوب خرمنچنگال 

خود بر  به دنبالخط درخشانی  زند می به همو دریا را مثل دیگ عطاران  آورد یمجوشان به غلیان 

در روي زمین هیچ موجودي مانند او  شود یمبطوریکه دریا از کف سفید پوشیده  گذارد یمجاي 

  .رسد ینمنیست او سلطان حیوانات وحشی است و هیچ جانوري به پاي او  باك یب

  و این است مباحثه میان آدمی و خدا

که خواست بگوید هر بار به تلنگري خموش ماند و هیچ  ییها حنجرهول هزاران سال در میان به ط

  نگفت

  که این خداست

  

  

  



 

  

  

 

  

  چرا

از روزهاي دور، از زمانی که توانستم به جهان پیرامون خویش نگاه کنم و جان و جهانم را بشناسم با 

و جهان را دیدن دنیاي پیرامون خود و مظالم بیشمار در دنیا همواره در این فکر بودم تا طریقتی جویم 

ارزش شد و هر چیز  ها رهایی دهم، از همان روزها بود که مشکالت شخصی برایم بی از نشر این ظلم

که مرتبط با خودم بود را به قبرستان دل دفن کردم، بیشتر از پیش به فکر جهان بودم، مشکالت را 

  دیدم، مسئول می آناني  کردم و خود را در مقابل همه دیدم و لمس می می

م و آمد بارید، وقتی از مدرسه به خانه می روزي که باران سختی می آنمثل همان روزهاي کودکی، 

افتاد که در میان این  اي پرندهاي به  دویدم، آنگاه که چشمم در گوشه باران شدید به سرعت می آندر 



 کیمیا ١٩٢

 

سیالب و باران شدید اسیر شده بود، او را در آغوش گرفتم و به خانه بردم و خودم را در برابر او 

  مسئول دیدم، در برابر تمام کارهایش، در برابر غذا خوردن و تشنه شدنش،

بخش بود روزي که سر حال  دیدم، لذت هدف زندگی را در نجات دادن او می ترین بزرگروز  آن

  در روزي آفتابی به آسمان رهایی پر کشید و رفت،شد و 

وقتی که چند سال بعد دنیا را دیدم باز هم همان احساس وجودم را پر کرده بود و باز نسبت به جهان 

دیدم، در برابر  برابر تمام حیوانات خودم را مسئول میکردم، در  پیرامونم احساس مسئولیت می

به  شان یپاککه درد کشیده بودند و عفت و  اند، در برابر خواهرانم قر زندهکودکانی که در زحمت و ف

و از زدم  تن و جهان پیرامون فریاد میخویشنگریستم، در برابر آینه به  یغما رفته بود، به جانشان می

دادم، اما چیزي از دردهاي  کشیدم و فریاد برائت سر می کردم، خجالت می می انسان بودن خویش شرم

  شد، کم نمی آنانمن و 

  به وظایفم عمل کنم، آنرساندم که در  می احساس مسئولیت را به طریقتی درست کردم باید کاري می

ل در میان هاي اتومبی کارهاي زیادي باید کرد، باید به دستان کودکی که در حال پاك کردن شیشه

برف و باران است بوسه زد، باید او را در آغوش کشید و به طول تمام عمر اشک ریخت و فغان کرد 

  گناه داد، طفل بی آنو جاي پدر و مادر نداشته را پر کرد و زندگی را ارزانی 



 چرا ١٩٣

 

جود خویش زندگی ارزانی داد از و آنانبر  ،را دریافت آنانپناه امان داد و  باید که به سیل حیوانات بی

صرف کرد تا دیگر حیوانی در بدبختی و مصیبت جان ندهد و زجر نبیند، سر از تن جدا نشود و در 

  اسیر نماند، یاندیو رو و زور پرستانچنگال 

معنا  آنانناي پاکی با وجود باید تمام خواهران دردمند را به آغوش کشید برایشان نجوا کرد که مع

زندگی بخشید، باید در کنار  آنانبه جان بود و با هر نفس از زندگی ، باید در کنار دردمندان شود می

ریزد خون  که در درد نداري و از بین رفتن فرزندش اشک می بضاعت یبهاي پدري دردمند و  اشک

باید هزاران هزار کار بیشمار براي  ،ي زندگی را خرج سالمت او و فرزندش کرد گریه کرد باید همه

  .ي مظلومان جهان انجام داد همه

از دوشم  گونه اینتوانستم همراهی کنم، این مسئولیت  لیکن مگر من چند نفر بودم، چند نفر را می

ه کرد کرد و زندگی را برایم سخت  ی میرفت و این طناب شرم هنوز هم بر گلویم سنگین کنار نمی

هاي مظلوم و جهان پیرامونم بر دوشم  اي که تمام حیوانات، انسان جستم تا وظیفه می ، باید که راهیبود

  طریقت را جستم، آننهاده بود را به سر منزل مقصود برسانم و سر آخر 

، راه فریادي که در عوض خود هزاران چون خود بسازم و جهان را دست در دست ها انسانراه بیداريِ 

  .در کنار هم بسازیمهمراهانم دوباره، با هم و 
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ي وجودم در گروي این هدف پاك ماند و به طول  ام شد و همه این آرمان مقدس و واالي زندگی

ام گذشت خودم را براي  در زندگی آنهایی که پس از  ام به طول تمام ثانیه هاي زندگی تمام سال

  ود،این آرمان مقدس در برابرم ب عملی کردن اهدافم هزینه کردم، تالش کردم و

جهان به بودنش افتخار کند، دوباره  که انسانی از نو بنا دارم که تبريتوانستم نه از انسان بودن  حال می

  .هاي بزرگ و کوچمان برسیم از نو همه سرآغاز شویم و به تمام خواسته

را  آنخواهد بود و به طول تمام عمر خواستم تا  ام تا زنده ، هست ووجودم در گروي این هدف بود

هایم که به طول تمام این  ها و آرمان هایم بود، نوشته بشارت آنش ببرم، بخش مهم و بزرگی از پی

اي که در برابرم بود، نشر و در  اما چالش تازهنوشتم و عمر در این هدف مقدس صرف کردم  ها سال

  در این راه مقدس بود، ها آنو همراه کردن  ها انسانبا دیگر  آنمیان گذاشتن 

هایم خواهد بود، برایش  به واقع این بخش هم اهمیت بسیاري داشت، اینجا به بار نشستن تمام تالش

به بهترین نحو باورهایم را در جهان نشر  هدفم این که ترین بزرگکه به واقع فکر کردم و راه جستم 

است که تغییرها را  را با همگان در میان بگذارم، باور قلبی و اعتقادم این آندهم و بتوانم به درستی 

به جهان خواهد بود،  آنز و بسط اکنم و این تغییر سرآغ آغازام  زاده شده آنباید از کشوري که در 

هایم در  ام تا براي پیشبرد و ساخت آرمان هاي جهان نبوده و آماده هر چند که برایم تفاوتی میان انسان

، این گوهر واال آزاديایران مستحق رسیدن به هر جاي جهان قدم بگذارم، اما باز هم معتقدم که مردم 
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ام نخستین ره در برابرم این خاك است و باید که باورهایم را  هستند و منی که در ایران بال و پر گرفته

است که  آنترین اصل برایم  ات این راه، مهمخویش در میان بگذارم، اما به مساومین زبا مردم سر

  نشر داده شود و همگان صداي فریادهایم را بشنوند، اه انسانباورهایم به درستی میان 

نویسم، تصمیم  از این رو بود که تصمیم گرفتم از خاك ایران خارج شوم، یعنی اکنون که این را می

در  ها انسانام براي نشر باورهایم از ایران خارج شوم و بتوانم به درستی در ابتدا این باورها را با  گرفته

  ...درگیر بودم، ماندن در ایران و نشر باورها و یا آنبا  ها سالچالشی بود که به طول میان بگذارم، این 

کردم و براي جستن طریقت مناسب زمان  فکر می آناین چالش هر روز و هر شب همراهم بود، به 

م را خارج از ایران در جایی دور و ام که باید باورهای بسیار صرف کردم و حال به این نتیجه رسیده

نشر دهم تا بتوانم براي بسط و برپایی این طریقت پاك تالش کنم، به سرعت صدایم  زدیک به ایرانن

بریده نشود و سرم زیر آب نرود و طریقتم را نابود نکنند و به راستی که حقیقت در جهان باقی خواهد 

خود را پیدا جایگاه است که مسیر  آنرا با دیگران در میان بگذاري و در  آنماند اگر به درستی 

  .خواهد کرد

ن است رابه طول تمام عمرم تمام هدفم رسیدن به این آرمان واال و بسط رهایی در جهان و میان جاندا

ارتباط برقرار کرده و طریقتم را به  ها انسانترین بخش این است که به درستی بتوانم با  و امروز مهم

بشناسانم، از همان روزهاي نخست این باور در برابرم بود که باید کاري پیشه کنم تا به سرانجام  آنان
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، حاضر نشدم بخشی از باورهایم را نشر دهم، زیرا هدفم این ین رو بود که در طول تمام عمررسد، از ا

ندم دیگر نگران از رسارا به گوش جهانیان  آنبود تا این طریقت را به سرمنزل مقصود برسانم و وقتی 

را تغییر و  ها آنتواند  ماند و هر کس می کاره می این نباشم که اگر سرم زیر آب رفت باورهایم نیمه

به این راه رساند که براي در میان مسیر راستینش را برهم زند و این فکرها بود که در ادامه مرا 

  در جهت پیشبردش تالش کنم، گذاشتن باورهایم باید که از بهترین راه استفاده کنم و خود

گاه از مرگ هراسی نداشتم که هیچ در این دنیا  در تمام این مدت جانم در گروي باورهایم بود و هیچ

ام را در راه باورهایم هزینه  ام تا زندگی واالتر از مردن به راه هدف نیست و همیشه جان به کف آماده

ي خون خواهم جنگید و جانم  اهدافم تا آخرین قطره کنم، من به این باور مقدس ایمان دارم و در راه

ام و یا هر ملت و  ایران سرزمین مادري ام، ، در طول تمام زندگیرا در این راه پاك هدیه خواهم داد

کشوري در جهان که به وجودم براي پیشبرد این باور مقدس نیازمند باشد حاضرم در رکاب این راه 

با تمام وجود حاضرم که با خونم این مسیر را سنگفرش و با جانم  بجنگم و بمانم و ،آزادي ،جاودان

  هاي این بناي پاك را بسازم، خشت

  ام خواهد بود، یم بوده و تا زندهو باورها آزاديجانم در گروي 

  .است هاي ما میسر و به عزم و تالش به امید رهایی جهان که در همین نزدیکی

  



  

  

  

  

  

  کیمیا

شوند از سوي  که با نقدي روبرو می مشکالت منتقدان دین این باشد ترین گبزرشاید یکی از 

شویم  اي به نام دین مواجه می ، یعنی وقتی ما با معقولهداران که این قرائت درستی از دین نیست دین

تفسیر و تعبیر قرائت خاصی  آنبینیم، هر سخنی تفسیر خاصی دارد،  دریاي بیکرانی در برابر خود می

  .در برابر ما است از مطلبِ

  .استباورها هاي بیشمار  و قرائت آنبحث اصلی این نوشتار پیرامون اسالم و تفسیرهاي گوناگون 
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 حتماًشوید  صحبت سر چیست، وقتی شما به عنوان یک خواننده با قرآن روبرو می قاًیدقباید ببینیم 

ها بنشیند این آیات را بخواند و پس  خواهد، یعنی عالمی دوردست ي میاید که این کالم تفسیر شنیده

دینی از جمله  دالتاش را که البته از نظر خود با تطابق دادن و راستین آزمایی با ا تفسیر شخصی آناز 

را  آناعت در برابر بدهد، چیزي که به واقع خود قرآن سنت پیغمبر و شرعیات به خورد جم تاریخ،

کند که این کالم خدا براي همگان است و به زبان ساده بیان شده،  به صراحت اذعان می نفی کرده و

هاي قطور چند جلدي تفسیر بر قرآن  این کتاب شویم و ي روبرو میهایی مجلد ولی وقتی با کتاب

و تطابقش با اسناد  آنشویم که ما هیچ از واقعیات این آیات ندانسته و شأن نزول  است شوکه می

اي  دروازه گونه ایندانیم و  و در نتیجه هیچ نمی ایم هث نبوي و فالن و بهمان را درنیافتی و احادیتاریخ

انتها، داالنی تو در تو و پیچ در پیچ که هیچ فرجامی نخواهد داشت و  شود بی داران باز می به روي دین

بلند است و  ، زیرا دیوار حاشانخواهد جست آندر هر کس که درونش وارد شود راه بازگشت 

  .توان هر معنایی به هر حدیث و آیتی داد می

ي نساء رسیدم،  سوره 34هایی پیرامون آیه  هاي یکی از عالمان دین به نکته چندي پیش میان صحبت

رد پس از نی فرمان شوهر را به گوش و جان نسپکند که اگر ز آنجایی که خدا به رسولش امر می

ح قهر کردي و اگر باز او به کارش اصرار داشت باید با او اینکه با او سخن نگفتی و به اصطال

  توانی که او را بزنی، از دستور می  خوابگی نکنی و در صورت تمرد دوباره هم
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نازل کرده تا  ها انسانخب معناي این گفتار پر واضح است و خدا این کتاب را به زبان ساده براي عوام 

اذن به زدن زنان آید که خداوند  بر می گونه اینباشد و در معناي این آیه  شان یزندگراهنمایی به طول 

  داده است،

اما در کمال ناباوري با آیتی از خدا مواجه بودم که تفسیر عجیبی از چنین واژگان داشت و زدن را 

ر کاهی که شاید با پ ها انسانزدن مرسوم میان  آندانست بدین معنا که شاید زدن از نظرش نه  زدن نمی

  آید پیش می سؤالزش کردن است، اما او را نوا

سخت بود که نیاز داشت هزار چهارصد سال بعد توسط کسی که آیا گفتن این واژگان براي خدا 

  تعالیم او و مکتبش را دیده بیان شود؟

  ها را خود به زبان بیاورد؟ توانست این آیا خدا نمی

  دارد؟ است که شیخ فاضل بیان می گونه اینزدن معنایش  الناس این آیا در میان عوام آنو فراتر از 

گوید دست  و یا خاطرم هست که با چیزي فراتر از این مواجه شدم که منظور خدا از آنجایی که می

منظور دست جسمانی و دنیوي او نیست، مفهوم این سخن بریدن دست روح او  ،دزدان را ببرید

  !!!است
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ي  توانسته کلمه حد ادراك ما زمینیان نیست و خود خدا هم نمیاین را چگونه تفسیر کرده که در 

توانسته  عالم دانا می آنقدر سخت بوده که فقط  شاید گفتنش آنروح را به زبان محمد جاري کند، 

  .ادا کند گونه اینرا  آنپس از هزار چهارصد سال 

  ها بریدند در اشتباه بودند؟ آیا به طول تاریخ مسلمانانی که، دست

فریب باز هم سعی  هاي دل ن حرفاي تازه است که این نوگرایان دینی باز کرده و با گفت دریچه این

اند و هر روز واژگان  الناس دارند که به طول هزاران سال افسار به دست اینان داده در اغواگري بر عوام

  .اي خواهد داد و تفاسیر معناي تازه

  است ها آنشاید منظور خداوند از سر بریدن و به خاري کشتن کافران همان کشتن روح 

خواهد که بتوانیم  را نداشته و از ما زمینیان می ها آنخویشتن قدرت کشتن روح آیا به واقع پروردگار 

  بینیم بکشیم؟ روح کسی را که حتی نمی

  هاي به زمین ریخته را که خواهد داد؟ همه خون آنپاسخ 

اد دپایان و تو در تو ما را به چه راهی سوق خواهد  زبان آورد و این مجمل بی ها را به چرا خدا باید این

دست و پنجه نرم  آناین دردي است که به طول سالیان دراز با  ،و سفسطه کردن یبیفر عوامبه جز 

  .کرده و خواهیم کرد
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  ت؟به واقع آیا این بازي با کلمات و تفاسیر براي فریب نیس

  ؟داشته است هاي دیگران و نیاز به این همه تفسیر و گفتن هایش را واضح نگفته ا خدا صحبتآی

وا مصیبتا، از این همه شاعر و عارف که تا سرحد جنون ما را در این وانفسا گرفتار کردند، آنجا که به 

ماند که در  نمی يبخشند و دیگر براي این اباطیل هیچ منطقی به جا هاي عرفانی می کالم خدا جنبه

تر و ناهموارتر و دور تر  پایان ها ما را به داالنی بی برابرش قد علم کنیم و به سخن آییم، این دروازه

  خواهد برد،

  تفسیر اینان از تاریخ چه خواهد بود؟

  آنجا که به فرمان پیامبر کشتند آیا آنجا هم روح بود، جسمی در میان نبود؟

  ها خون نبود و خونی از روح بود؟ ها و غزوه نگدر تمام جهاي ریخته  آیا خون

داند با این کیمیاگران چه کند، به راستی که کیمیاگران حقیقیِ  شود و دیگر نمی آدمی محصور می

  آورند اند که از خاك طال برون می این دنیا همین شاعران و عارفان و نواندیشان دینی

  است؟ریختن زشتی  آیا به باورشان کشتن و بریدن و خون

آالیش بوده و تزویري میانش  پرده و بی کنند، او که کالمش بی اگر این است چرا خدا را طاهر می

  ،است جاي نداشته و پیامبر خاتمش به طول تمام عمر به این اوامر صحه گذاشته و عمل کرده
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  آیا زمان این نرسیده که اینان دیگر دل و دنیایشان نفروشند؟

یغما و همه و همه زشتی  ند کشتن، خون ریختن، جهاد، غارت،ر باور داراگر ایمانشان سست شده، اگ

برند، از خاك  ، به جاي کیمیاگري دست به طال نمیکنند ینم بري ننگین زِ تن  است چرا این جامه

سخنی از خدا به  هرگاهطلب گوهر واال دارند، این درد هزاران ساله از دیربازي گریبان ما را گرفته و 

بافند و بیچاره  گویند و می شوند، وحی دارند، خودشان می تازه می د، هزاران نفر محمدآی میان می

آالیش که باید با دریایی از تزویر و ریا بجنگند، دیگر در  انی که دیگر نه با همان سخنان بیآدمی

  کنند، برابرشان هیچ حرف قابل وثوقی نیست و کیمیاگران با آالتی نامرئی سخن تازه می

باختگان هر روز به رنگی در آمده  دارند و این رنگ خوانند و دیگران را از خواندن باز می یخود م

اي از الوهیت خواهند کرد، این درد هزاران ساله را باید به کناري زد، این اباطیل بافته میان  تفسیر تازه

  ها را باید به کناري زد، اشعار دور دست

ه باید خویشتن به خواندن رفت و دانست که هر چه میان تاریخ و نه با آالیش، نه با ریسمان دیگران ک

خویشتن است، دیگر نیازي به قرائت ندارد، بارها همان خدا گفته و  گرِ انیبقرآن و حدیث آمده خود 

ها متفاوت  است، چه قدر این قرائت آدمیانآیات روشنی براي بشارت  ها نیاپیامبرش فریاد زده که 

  شود، می
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برد، طیب و طاهر است، معلوم نیست که چه در  عارفی تمام زندگی را به سختی پیش میآنجایی که 

مجنون شده و از جهان و جهانیان به دور است، این صوفیِ دیوانه تا به کجا  سان نیااین میان دیده که 

بافد و  میسراید،  پایان به درازاي تمام عمر مانده است، حال شعر می خواهد برود و در این داالن بی می

هاي ریز و درشت خوانده و بافته است،  اش داستان شبانه رؤیايگوید، در  داند از چه می خواند، نمی می

و دوباره کیمیا کند این خاك دیرین را به طال و گوهري  ها گره خواهد داد هایش را به این گفته دیده

دا که از میان وجدان درون خویشتن تقدیم خواهد کرد و این قرائت نه از میان گفتارهاي خ آدمیانبه 

  است،

ه و شناخته و حال به ها را دید یابد لیک این روح همینشاید مصداق کوچکی از آیات خدا درونش ب

از میان  سر آخرها جنگیده و توجیه کرده، برایش دلیل تراشیده و  درازاي تمام عمر با دیگر شنیده

 به میان آید سر آخررا طال کرد و  آن و این کیمیاگر پیر سالیانی به خاکی دست زد، است برداشته

  را طال انگاشته آناین خاك است شاید چشمان تو  ي و چنین گوید کهخریدار

  اما آیا این همه قرائت ریز و درشت از اسالم واقع نیست؟

  ست؟آیا به طول سالیان دراز در تاریخ بشري این همه حکومت واقع نی

  حقیقت اسالم نیست؟ آنآیا امروز ایران و قانون جزاي اسالمی 

  اند؟ خردي محکوم دانشی و کم و اینان به کم
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  آیا عربستان امروز هم مسلمان نیست و از دین خارج شده؟

  دانند خدا چه گفته؟ هم نمی ها آنآیا 

  شدند، ، شاید اینها همه اسیر شیطان لعیندانند آري شاید نمی

  داعشیان مرتد و کافرند؟آیا داعشی و 

  شوند کافرند؟ برند و از مرگ دیگران شادمان می که با قساوت تمام سر می آنانآیا 

زنند  کافران را آتش میاي از آتش خویشتن و  د و با جامهکنن که مرتدان و کافران را قتال می آنانآیا 

  اند؟ هاند؟ و خدا را خوب نشناخت مسلمان نیستند؟ تسلیم نشده

در برزخی اسیر مانده و به فردا در جهنم خواهند  آناز اسالم راستین فاصله گرفته دور از  ها آن

  سوخت؟

  آري، این هم نگاهی است،

درستی رعایت  مسلمان نبودند، شریعت خدا را به هم ها آناما آیا کمی دورتر عباسیان و امویان 

  خدا را خراب کردند، جهان را به زشتی بردند؟ آنشدند، اصالت  باز نهیبوزنکردند، پادشاهانی 

  دار نیستند؟ هم از اسالم خارج شده و دین ها آنآیا 
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ي  که از صحابه ها آنتوان به خلفاي راشدین نگاه کرد، آیا  توان به کمی دورتر سرك کشید، نمی نمی

  بزرگ پیامبر اسالم بودند هم دین را نشناختند؟

  مسلمان نبودند؟

ها بریدند، سنگسار کردند و به دیگر کشورها حمله بردند، کشتند  کشتند و دست را نکافرا آنگاه که

  زمان مسلمان نبودند؟ آنو اسیر کردند، کنیز گرفتند، آیا در 

  د؟ئت راستین و درستی از اسالم نداشتنهم قرا ها آنآیا 

پیدایشش  به در اسالم وباز هم باید به دورتر رفت، به اصل و بنیان رسید و به خاتم انبیا و دوران ص

ي این باور بود، رفت و خواند، تک تک کتب تاریخی را ورق  که خود پدیدآورنده کس آنشتافت، 

 و خلدون طبري خواند، به میان قرآن یهقیبزد، میان صحیح بخاري و اصول کافی وقت صرف کرد و 

سالت را خواند و دید و ر و فرجام حکومت و آغازها،  نزول ي زندگیِ پیامبر، شأن رفت، تمام سیره

  شناخت و به پایان گفت،

  گذراند، برد، چگونه یهودیان را از زیر تیغ می چگونه حمله می

رزند خوانده به نکاح کند و زن ف رحم نمی ساله ششبرد، به دختر  گیرد، کنیز می زند، زن می شالق می

  ریزد میخون آورد و زن شوهردار اسیر شده به چنگ آورده و باز هم  در می
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  آیا او هم مسلمان نبود؟

  اسالم را نشناخت؟ شاید او هم قرائت درستی از این دین بزرگ نداشت

  و شاید باید به خود خداوند عزوجل رجوع کرد که چه راه پیش روي ما است

  آیا شما هم پیامبر تازه به جهان هستید، وحی به شما نازل شده؟

  اید؟ خاتم انبیا بودن محمد را رد کرده

اهللا، پیش بیایید، ادعاي پیامبري کنید وگرنه راه شناخت خدا میان کتب الهی  است، بسم گونه اینگر ا

  او است

انجیل و تورات و قرآن ورق بزنید، بخوانید و بدانید، از میان کشتارهاي موسی رد شوید همه را به 

 مکاشفات یوحنا د، بهآتش بکشید، کودکان و زنان و مردان و حیوانات و حتی انبات را معدوم کنی

ها را در میان شکم مادران بدرید،  برسید و در میانش زنده شوید حمله کنید، بسوزانید، بکشید، نطفه

ي خدا را بشنوید، قیامت است، قیامتی به پا است، بکشید و کشته شوید، باز هم  صداي شیپور حمله

نیز داشته باشید، کافران را به خاري ، ک، زنان را بزنید، زن بستنانیدگیرید پیش روید و قرآن به دست

ارید، هر چه هاي دار به پا د ها را درآورید، اعدام کنید و جوخه بکشید و سر ببرید، به قصاص چشم

  ؟دییگو یمها چه  پایان این خواهید بکنید، به می
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ال خواهید، دیگر هیچ به جاي نمانده کیمیاگران، دیگر هیچ طریقتی پیش رویتان نیست، ح چه می

  زمان جامه دریدن است،

  شوید، پیش آیید و بگویید، بشنوید، آغازباید که نو شوید، 

همه و همه در برابرتان  ها انسانآري حال زمان سر برآوردن است، دیگر خاموش نمانید، این میدان و 

  حال به میدان بیایید در برابر همگان با صداي بلند اذعان کنید، ،اند گوشسر تا پا 

به تن دوباره  بزرگ و با جالل ي خرقهبا این امر کنید و توانید خدایی کنید، خدا شوید و  حال می

  حاال طال را کیمیا کنید، ،بگویید و ببافید، کیمیا کنید نه خاك را

این میدان پیش رویتان، ادعاي خدایی کنید، نهراسید، از خویشتن به در آیید، یا خدا شوید یا جهان را 

  پیش برید

  .میاي خاك که طال به دست گیرید و به راهش جان دهیدینه با تکیه و ک
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