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  سخنی با ش

  

  زادي یگانه منجی جاندارانآبه 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 

دارد و این رزم پاك را به ثروت مادي آلوده رزمش تجارتی برپا  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 دگربارداشتم و اگر کسی از آن مطلع نیست حال  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 

جاودانی که داراي یک قانون است و آن احترام و آزار نرساندن به دیگر جانداران، گیاهان، حیوانات 
  .است ها نانساو 

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



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

  .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 اطالعه براي ترویج و حال چه از روي سودجویی و چ. ها بر کاغذ استندادن این نگاشته

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

بهره تان سودجویی است و بر این پیشه پا فشارید بیاگر هم تنها هدف. 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 

  به امید آزادي و رهایی همه جانداران

 

  

  



  پیشگفتار

  

ــازگر راه   ــان آغــــــ ــه آزادي جهــــــ   بــــــ

  بـــه آخـــر گفـــتن و آخـــر در ایـــن جـــاه     

ــاه     ــه مــ ــانِ همــ ــل و بینــ ــاکی اصــ ــه پــ   بــ

ــاه  و درازاي ــت ایـــــن جـــ ــه عمراســـ   همـــ

  از صــــــدها بــــــار بــــــودندوبــــــاره بــــــ

ــ  ــه در دل خـــ ــه ریشـــ ــت دواربـــ   اك اســـ

  بــــــه بــــــار آمــــــد از آن دوري و در راه  

ــرام پــــــاك بــــــودن     ــرام مــــــا مــــ   مــــ

ــر   ــر عمـــ ــول هـــ ــا دراز از طـــ ــرام مـــ   مـــ

  بــــــــه آزادي ســــــــالم و والســــــــالم آن

ــل ــرام از عقــ ــان  مــ ــاکیِ جــ   و عقــــل از پــ

  

  همـــــه راهدر ســـــخن گفـــــتن بـــــه دانـــــش    

ــود راه   ــتن شـــ ــه دانســـ ــدن بـــ ــه خوانـــ   همـــ

ــن راه    ــادق در ایــ ــتن و صــ ــدق گفــ ــه صــ   بــ

ــاه    ــر شـــ ــاده از ســـ ــه فتـــ ــاجی کـــ ــه تـــ   بـــ

  بگـــــــو از نـــــــو همـــــــه تنهـــــــایی مـــــــاه 

ــاه    ــجر و مــ ــن اشــ ــکوه ایــ ــا شــ ــیم و بــ   عظــ

  ثمــــــر از آن درخــــــت و میــــــوه و مــــــاه   

ــودن   ــا آزاد بــــــ ــاغی رهــــــ ــو یــــــ   بگــــــ

  ري یـــــار بــــــودن بـــــه جمـــــع جــــــان و آ  

ــودن     ــار بــ ــیش و کــ ــه پــ ــان و بــ ــه جــ   همــ

ــودن   ــا دادار بــــــ ــان رهــــــ ــر جــــــ   برابــــــ

  



  

  

  

  

  

قدر نگریست و دانست و خواست  به طول عمر تمامیِ جانداران باید دید و دوباره دید و آن

که فریاد بود که جریان بود و جهان ساخت، از پاي ننشست و همه عمر هدف در برابر با 

هد بود و به مرامی پاك، پاك تغییر در جهان خوا، باز نایستاد که بودن ماش کرد و امید تال

  کرد جهان زشتی را یمخواه

  

  



  

  

  

  

  خرد

  

  چـــــراغ ایـــــن ره آري بودنـــــت بـــــود   

  تـــو در پـــیش و تـــو نـــوري دور دســـتان    

  

ــود    ــتن جهــــان پــــیش و بــــرت بــ   بــــه دانســ

ــود    ــب بــ ــاب، تــ ــن تــ ــد و ایــ ــی بایــ   مرامــ

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

   را به کدامین سرمنزل خواهد رساند؟ آدمیبه راستی که این علم، 

تواند باعث  آنگاه که در آن مرام و باوري وجود نداشته باشد و برایش حد و مرزي مشخص نشود، می

  چه اتفاقاتی در زندگی آدمیان شود؟

و پیشرفتمان گردد  قدر باعث تعالی تواند دو سر داشته باشد، آن ی ما میمثال هر اتفاق دیگر از زندگ

قدر ما  تواند آن که تا به امروز هم شده است و یا می طور همانکه از ذهنمان چنین برآیندي دور باشد، 

  را به قهقرا بکشاند که برایمان هیچ باقی نگذارد،

تواند که هر زشتی را پدید آورد،  می نشده و آن را به حال خود رها کنیم، وقتی براي علم مرامی قائل

اي بر  تواند ما را به سرمنزلی در نهایت برساند که دیگر هیچ انسان و یا حتی موجود زنده علم می آري



 نامه مرام ١٢

 

ن یعیاشد و اگر براي علم حد و قانونی تجهان باقی نماند، این قدرت شاید در علم وجود داشته ب

  نکنیم، باید هر روز منتظر چنین اتفاقاتی باشیم،

  تعالی و پیشرفتمان بشود این به چه معنا است؟تواند باعث  م علم مییویگ وقتی می

هاي گوناگون، پیشگیري و بسیاري  باعث پیشرفت اینیاز کند و  تواند ما را در خیل از کارها بی می

  دیگر اتفاقات مثبت زندگیِ ما شود، اما به چه قیمتی؟

در برابر این  خواهد، حاضریم قیمتی می چه را به پیشرفت  انسان ت کهاس موضوع مهم در این باب آن

ها اهمیت دارد نه راه  ها دست به چه کارهایی بزنیم و آیا برایمان تنها رسیدن به این پیشرفت پیشرفت

  دن به آن،یرس

 تالش کنیم هرگونه که ممکن است براي پیشرفت کنیم و حاضریم براي این راه آیا مرامی تعریف نمی

  ؟ولویت داردو تنها رسیدن به پیشرفت ا

 بزنیم و ها ها، هیچ مرامی قائل نشویم و بدون باور دست به این پیشرفت وقتی براي رسیدن به پیشرفت

 ها یهر روز و هر روز در این دیوانگ مطمئناً، هر کار پیش رویم در هاي خود فقط براي آمال و خواسته

و  ردیگ یفرامنمان را مام جهارسیم که این حس خودخواهی ت آنجایی می یگر بهکنیم، د پیشرفت می

را و زندگی  اي بکشاند که با مدد از همان علم و دانش به قهقرا رویم تواند ما را به بیراهه سرآخرش می

  ،ي جانداران دریغ کنیم از همه



 خرد ١٣

 

ي مهم اینجاست که  تعیین مرام و باور در این مبحث از ضرورت بسیار برخوردار است و مسئله

تا انتهاي راه هم در همان  مطمئناًها را زیر پا گذاریم،  حد ارزش رداریم و تا هراز نخست گام ب هرگونه

مسیر خواهیم ماند و به درازاي عمر بیشتر و بیشتر در این منجالب غرق خواهیم شد و بیشتر از پیش در 

  شویم کشیده می ر که سرمنزلش قهقرا و نابودي استاین مسی

و هر  ي باور اهمیت ندارد یعنی موضوع پیش رویمان به اندازه کنیم، وقتی از مرام و باور صحبت می

رعایتشان  در راه و روي کرد ها ارزش  اي باید به آن سئلهي هر م ي خاکی و درباره جایی در این کره

موضوع هیچ  بازهمزنیم، باید بدانیم که  و حال وقتی پیرامون علم و دانش حرف می همت گماشت

ن از آن علم را به پیش برد و مطمئ را مد نظر گرفت و با مدد مرام خویشتن اوت نخواهد کرد و بایدتف

  .ي جانداران است بود فرجامش به سود همه

ها به کرات از آن سخن گفتم و هر جا و به هر شکلی که توانستم آن را بیان  مرامی که در این سال

  :دیگو یمکردم، مرامی که 

حت هیچ شرایطی باعث آزار دیگران نشو و این دیگران، تمام وجه و ت به دیگران آزار نرسان، به هیچ

  اران جهان است و هیچ تفاوتی میانشان نیست، تنها جان بودنشان مهم است،دجان

کن و مرهمی برایشان باش و این مرام نه فقط ان، فریاد زده که به دیگران کمک مرامی که در این سالی

اي از آن غافل نشد  حتی براي لحظه گاه هیچاري باشد و براي علم که در تمام زندگی باید جاري و س



 نامه مرام ١٤

 

گوییم، باید دانست که علم به خودي خود یکی از بهترین اتفاقات  و حال که در باب علم سخن می

  بشري است، راه پیشرفت و زندگیِ پویا،

مان،  اما باید این مرام را در جاي جایش در نظر گرفت، باید دانست که ما براي پیشرفت و پویایی

نیستیم تا براي درمان و پیشگیري از  حاضر به زیر پاي گذاشتن، قانون آزادي نیستیم، ما حاضر

  جنگیم، ایستیم و می ها می دست به آزار دیگر جانداران بزنیم و در برابر این زشتی ،خود دردهاي

ها  ین قلع و قمع کردنها در هم بسیاري فریادها خواهند کشید که تنها راه پیشرفت ما انسان مطمئناًحال 

ها وقتی از راه آزار به دیگران محقق شود  زنیم که بهترین پیشرفت است و ما آنجا بلند فریاد می

  .پسرفت و نابودي است شمعنای

ما را به جایی خواهد رساند که  مسلماًطریقتی که بخواهد براي پیشرفت به دیگري آزار برساند 

  خواهد براي پیشرفت و پویا شدن، این راه به خون، خون می سرآخر براي نابوديِ همه تالش کنیم،

ها  آري من در جایگاهی نیستم که راهکاري جدید براي از میان برداشتن و جایگزینی این زشتی

گیري از حیوانات فالن کار را  ها را بشمارم و بگویم حال باید به جاي نمونه بدهم، تک تک این زشتی

داند چگونه و چه راهی را برگزیند و  در پیش داشته باشد خودش میه مرامی آنگاه ک آدمیبکنیم، اما 

هاي جبري را به اختیاري زیبا بدل کند، پس راه و طریقت مشخص است و مرام ما فریاد  تمام زشتی

  زند، می



 خرد ١٥

 

  به کسی آزار نرسان

ون آن را داشته حال باید راهکارهاي درست و دقیق آن را آدمیانی ارائه دهند که دانش الزم، پیرام

  باشند و نفس در مرام ما بکشند،

گنجد، باید آن را از میان برداشت  ختن بمب زشتی است و این دیگر در علم نمیگوید، سا مرام ما می

 خود نهیب زد که هر علم و دانشی اگرکه سراسرش آزار به دیگران است، باید دانست و هربار به 

معنایش ظلم و نابودي است، باید هر روز پویاتر از پیش بود تا  منجر به آزار دیگران شود، علم نیست و

  ها تالش کرد، علم را پیشبرد و براي این پویایی از آزار بر دیگران، به دورراهی جست 

اش بر دیگران آزار و  علم را به خدمت خویش گرفت تا مرهمی بر جان و درد دیگران بود نه به واسطه

  درد رساند،

سینه را ستبر کرد و فریاد بر آورد که این علم ما را براي تعالی جانداران به پیش خواهد توان  آنگاه می

  برد، به آن فخر فروخت و در راه پیشرفتش هر کاري کرد که این راه مقدس است،

فت و تعالی که باید این گوهر واال است و راهی خواهد بود براي پیشر العاده علم به خوديِ خود فوق

  .تی برسد و ما را به تعالی برساندکرد تا به سرمنزل درس نیمزپاك  را با مرامی

با  ام هر امر باري به آن رجوع کنند وجو به میان ان ر آدمیان تا هرباراي است در اختیا مرام سرلوحه

شک علم  بییرند، گام و یا ترك فعل تصمیم جسبک و سنگین کردن امر پیش رو به مرام خویش بر ان
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بخشد و باید دانست  ي ما ارزش می ري به خودي خود بی ارزش است و مرام به کردهگیو یا هر امر د

نهاد و با خواندن آزار  جهاي ما است، باید مرام را بر آن ار که علم تنها طریقتی براي رسیدن به خواسته

   .نرساندن و مدد بر دیگر جانداران این راه تطهیر و قابل اتکا کرد

سیار خُرد و رسیم که در آن ب انستن میناخودآگاه به دریایی از د وییم،گ ن میوقتی از علم و دانش سخ

در آن به پیش رویم و هر روز از  یمتوان قدر می هاي تعالی راه بسیار دارد، آن اندکیم، این دروازه

  دانیم و باید بیشتر از گذشته بخوانیم و بدانیم، گذشته بیشتر بفهمیم که چیزي نمی

شود که هنوز چیزي  دارد بیشتر مطلع می در زندگی هر چه بیشتر به این دریاي معرفت گام برمی آدمی

درنیافته و راه بسیار طوالنی در برابر دارد و چه زیبا خواهد بود آن روز که مرام آزادي در آن جاري و 

رد و به آنجایی سر دانیم، این دانستن و خواندن تو را به پیش خواهد ب ساري شود و آنگاه است که می

هاي بهتري برایش هموار کنی و این علم و  کشی تا بتوانی با مدد از آن به دیگري کمک کنی، راه می

دانش تو را براي بهتر زیستن جانداران کمک خواهد کرد و این مرام پاك تو را با گره به علم و دانش 

  خواهی خواهد رساند، به هر جا که می

قدر  گیرد گاه آن اي از دانش به خود می ها آنگاه که زیر این باران چند قطره هبا سیلی از ندانست آدمی

کشاند و چه درست خواهد بود که هر روز به دریاي  میشود که احساس کمال او را به قهقرا  غره می

ریخته و از آن دریاي بیکران در برابرش هیچ نبه تنش  بیشتر اي ت بنگرد و بداند چند قطرهآن معرف



 خرد ١٧

 

ها خواهد کرد که دریاي بیکرانش را در برابر  داند، هر روز بیشتر خویش را غرق این دانسته نمی

داند این دانستن راه به انتها نخواهد داشت و باید  باز نخواهد ایستاد، زیرا می گاه هیچخواهد دید و 

  د که سرانجام ساحل امنی به دست آورد،تر از پیش در آن خویشتن را غرق کربیش

اي راه کمی مغرور شوي خواندن و مطالعه کردن سرآخر شنا خواهد آموخت، شاید در آن ابتددریاي 

 ي از معرفت بسپاري و راه درستروي شاید راه را بیاموزي و بیشتر دل به این دریا یشتر میاما هر چه ب

  بهتر از این در برابر نبینی و بخوانی و بدانی،

که  گونه همانشتر طالبش باشی، بیشتر از آن لذت خواهی برد، قدر بی ین راه پایان نخواهد داشت و هرا

هاي پاك همین  که نخستین گام براي رسیدن به آزادي و ارزش در این سالیان بارها فریاد زدیم

دانند و  خواندن و دانستن است آن روزي آدمیان به تعالی خواهند رسید که همه باور داشته باشند، نمی

  .براي دانستن تالش کنند

توانند  براي هر چه به آن باور دارند، زمان بگذراند و پیرامونش بخوانند و بدانند، آنگاه که دانستند می

به درستی بر آن گام بگذارند و طریقتشان را انتخاب کنند، حقا تنها دلیل واپس ماندن آدمیان و این 

ي پیشرفت باید هر روز ها همین احساس دانستن کاذب و نخواندن است، برا همه سال در جا زدن آن

خواند تا یک  قدر ناي پیش گرفت وآ هر بار نگاه تازه تر فرض کرد و خویشتن را از پیش نادان
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پیرامونش هر و ننشست و باز فر بازهمها تصمیم گرفت و  موضوع را دریافت و از میان تمام خوانده

  بود، ترروز پویا

خواندن و دانستن است و این نور واال ما را به  هر طریقتی در جهان تنها راه شناختش،که به راستی 

هاي علم را به  ام آزادي در آن جاري و ساري باشد پس مشعلپویایی خواهد رساند، آنگاه که مر

هان را جروند تا  کشند، آنان به پیش می در هواي مرام آرمانی نفس میگیرند آنانی که  دست می

دیگر جانداران  زندگی بی آزار براي خویشتن و ،همانا علم استبشناسند و از این ابزار در اختیار که 

گاه به جاي نخواهند نشست و هماره براي رسیدن به آفاق و کمالش  فراهم سازند در این طریقت هیچ

   .اي از علم را در اختیار گیرند به پیش خواهند رفت تا هر قله

  

  



  

  

  

  

  خدا و ادیان

  

ــا   ــد راه مـ ــد نباشـ ــدا باشـ ــت  آن خـ ــار نیسـ   را کـ
  

  دیــن بــر دوش مــا آن بــار نیســت     آن خــدا در قلــب و 
  

ــود      ــم ب ــر ظل ــتی و ه ــدرت زش ــاي ق ــدا معن   آن خ
  

ــت      ــار چیس ــان انک ــر جه ــر ه ــرو ب ــاجش را ف ــت و ت   تخ
  
  



  

  

  

  

  

  

  خدا

این واژه که هر روز و هر ثانیه در هر کجاي زندگی به همراه ماست، هر روز میان هر کرده و نکرده 

ی قدر در زندگ یایمان را ساخته، آنوجود دارد و قوانین دن مان زندگیشنویم و در هر کجاي  آن را می

 از ما را درو هر کنش و واکنشی اي از ما اعمال نظر کند  این روزهایمان جاي گرفته که بر هر کرده

  سیطره بیندازد، مان زندگیخویش گیرد و بر تمام 

ها سنگینی کرده و طریقت دنیایمان را شکل داده است،  ي انسان اش بر زندگیِ همه خداوندي که سایه

  ها وجود نداشته باشد، این خدا موجود است، حتی اگر در آسمان
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دارد و این قصه پایانی نخواهد داشت اگر تمام عمر را  ات خدا سر طوالنی بحث پیرامون وجودي

سرانجام بر  بی بازهمصرف دانستن وجودش کنیم و یا براي ناجود بودن او دلیل و برهانی بتراشیم، 

  ي نخستین همین بنا قرار خواهیم گرفت و هیچ به پیش نخواهیم برد، پله

ی خواهی رسید و حق را به تفسیر شخصی و ها جست و خیز با مدد از ایمانت به این راست پس از سال

ات خدا نداشته و کسی  اي که کسی جز به راه ایمانش قدرت درك وجودي براي خویش معنا کرده

  بازهم فراي ایمان نتوانسته موجودیت او را رد کند،

 قدر به وجود و یا ناجودش ایمان هرچند شاید به فراخور اتفاقات ریز و درشت هر روز و هر لحظه آن

همان قصه و همان ایمان است که تو را به پیش  بازهملیک و موضوع را خاتمه یافته ببینی بیاوري 

  آغشته به ایمان خواهد شد، بازهمهایت  خواهد برد و برهان

هیچ طریقتی بر پیش رویت باز نخواهد ماند جز آنکه ایمان بیاوري، خدا موجود است و در برابرت 

  اند، خدا ناجود است، اي تو ایمان آوردهبینی که همت شمارانی بیسیل 

ارزشی بر جهان که خدا وجود دارد و یا ندارد که خدا موجود  چه کالف سردرگمی، چه تقالي بی

افکارش، فرامینش،  ،در جهان حقیقی و راستین ما او موجود است و زنده میانمان ،است در زندگیِ ما

  ،ندو قدرتمند هستقوانینش همه و همه موجود و زنده 
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در  و است ات خدا و ایمان بزرگشان به وجوديکنند  زندگی میي خاکی  میلیاردها انسان بر این کره

هزاري نوشته و دلیل و برهان که خدا ناجود است و بازهم میانمان در کنار یکی از همان برابر 

  خورد، و با او روزي می خدا آسوده نشستهدر کنار  باورمندي باوري به خدا بی داران داعیه

اي دارد که  اي وضع کرده دوباره برایمان حرف تازه گوید و دوباره قانون تازه برایمان قصه می بازهم

ها آنجا که  ها زنده است و شاید خویشتن حقیقتش در دوردست خدا وجود است و میان این سیل انسان

قدر  و مرد، شاید آن سر گذاشتصداي بلند فریادهاي گوش خراش، کودکی زیر تجاوز را شنید، 

ریخت و صداي دندان نشان داد، خون به زمین  بازهمدیوانه شد که جان خود را گرفت و شاید 

  هایش جهان را پر کرد، ي خنده مرگبارانه

دانیم  دانیم دردهاي بزرگی بر جهان داریم، می براي ما چه سود که خدا باشد یا نباشد، می ها نیالیک 

او، نه خانی به ما اضافه خواهد کرد و نه براي ساخت جهانی بهتر باید بکوشیم، وجود و عدم وجود 

  خانی از ما کم،

ها و  حرف بازهم دنیاي واقع موجود است و در فراي این جهان چه ارزش و سود که در وجودش که

میان ما آدمیان  بازهمشود و این خداست که  عملی می بازهمعقاید و آرایش میانمان جان گرفته و 

  ها هیچ ارزش نیست وجود و ناجودش موجود شده و بر آسمان
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پاسخ که اگر خدا بود چه کنیم و اگر نیست چه کنیم، اگر نیست که باید  بازهمو  سؤال بازهم اما

هاي واالیمان  نی زیبا و الیق بسازیم که همه حقِ زیستن داشته باشند، براي هدفبجنگیم و جها

  باید که تالش کنیم و از هیچ فروگذار نباشیم  بازهمفرو ننشینیم،  گاه هیچبجنگیم و 

خدا ناجود است دیگر از او هیچ نه بر این جهان و نه در جهان دیگر اثري نیست پس فقط ما هستیم و 

جنگید، باید از پا نایستاد و باید خویشتن جهان پیرامون خویش را سامان داده و دانست  تالشمان، باید

  همین جهان است و همین عزم و تالش ما و دیگر هیچ

تر در میدان باشیم براي  ز آمادهو چه ارزش از این واالتر که براي سامان بخشیدن به این جهان هر رو

شتی را از میان برداشت یشتن به خویشتن ایمان داشت و هر زرسیدن به هر آرزو و هر خواسته باید خو

جهانی دیگر برپا ابن جهان و یا آرمان جهانمان در  و اگر روزيو سرآخر جهان آرمانی را پدید آورد 

در جا نخواهیم  گاه هیچبراي پیشرفت و براي هر روز بهتر بودنش خواهیم جنگید و  ،بود براي پویایی

ها دست به گریبانیم  د که ما با جهان پیرامون با حقیقتد هیچ به درد ما نخواهد بریا نباشزد، خدا باشد 

ستاد و خواهیم جنگید، حال بیایید یو براي تعالی و آزادي تا آخرین نفس در برابر هر قدرتی خواهیم ا

ا صلب ها را برایمان نقش دهید که در برابرمان ایستاده تا آزادي جهانمان ر و تصویر خداي در آسمان

قطار با او بوده است که خیل بیشمار از آزادان در برابر هر که آزادي  کند، او خواهد دید و هر که هم

ي خون بر باورهاي خویش پا خواهند فشرد و بر  اند، تا آخرین قطره آنان را صلب کرده است ایستاده

  .ان پا فشارندآزادي هم قسم خواهند ایستاد که آنان یاغی به جهان پاي نهاده و بر طغی
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گیرد گاه  ها به تعداد بیشماران خدا نهفته است، هر کدام به فراخور خویشتن رنگ و بو می درون دل

توز، گاه آرام و مهربان گاه براي جنگ و نابودي، گاه براي شجاعت و ایثار، این  پرخاشگر و کینه

  شتتوان گذا رایش میهاي ما، هر نامی ب درون ماست وجدان نهفته درون دل

ها لقب دهی  سمانآن را به خداي واحد در آ یتوان هر چه خواستی در خلوت صدایش کن، لیک نمی

ها به طول این سالیان دراز آن خدا را از میان  و تمامیِ ما انسان دارد آور پیام که او دین دارد،

 ، با او و قانونشهاي همین پیامبران شناخته و با او و خلقیاتش با او و افکارش، با او و کردارش حرف

  ایم، آشنا شده

و چه زیبا اگر به خوبی ما را پیش برد و به  ها است ها جایش میان همان قلب آن خداي درون قلب

آن خداي ، برایمان ارزش ترسیم کند که میانش هیچ زشتی جاي نگیرد، دهد کردار درست سوق

ي فخر ما و جهان خواهد  مایه است، از قلب ما نشأت گرفتهوجدان که از میان ما و آن  جانمان، درون

  درونمان زنده بماند و زندگی کند، بازهمخواهیم رسید، آن خداي درون باید  خواستهشد و به هر چه 

شوند، ترسیم کنند و باز  دار آورانش میدان باید پیام ،دمیان آمبه  د،آنگاه که باز سر برآورد، فرمان دا

  .ها نیست ناخت خداي در آسمانبشناسیم که جز این طریقت راهی براي ش



 انیخدا و اد ٢٥

 

در برابرمان در درونمان بیشمارند و خواهند بود و ما را با آنان حربی نیست، حرف  لیک این خدایان 

زیند و  ها می اند و آرام با آن ها به تعدادشان زنده هاي انسان ها درون قلب و صحبت و جنگی نیست، آن

  زشتی است،  ،ار رنگ و هزار تويهز ي هزار معنی، ا از خدا، این واژهتعریف م

  قدرت است، خدا 

ي اهللا  یگانگی است، بردگی و اسارت است، پادشاهی است، استبداد است، نام این خدا در میان واژه

قدرت  کند براي ختري را تکه تکه میکه جان د مییگو یماي  از دیوانه آنجا کهخالصه نشده و 

فرمان  بار کیاي گرفته  حال رنگ تازه ،همان خداست ي خویش، او خویشتن براي خواسته

دارد که  خندد و سرآخر این زشتی و ظلمت را بیان می دهد و در آسمان می می شمارانی بی باران سنگ

  ي اوست، این خواسته

که این  دیگو یمریزد و  کند، خونشان به زمین می گاه در لباس دیگري به جان بسیاري تعرض می

  .و باز نام خدا بر زمین و آسمان بلند شده استي اوست  خواسته

پرستی و یگانگی معنایش  ، آن حس قدرتاست ی از زشتیو پیچ در پیچ يهزارتوخدا معناي 

مام اتفاقات است، آن بیند و در نوك پیکان ت واالتر از دیگران میرا خداست، خدایی که خویشتن 

  و با هر نام، خداست، حال در هر لباس شرارت و پلیدي مفهوم زشتی،
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و یک روز به رنگ پادشاهی یک روز به شکل ابري در آسمان و یک روز به روحی قدسی بر زمین 

ي این اشکال تصویري از همان خداي واحد است  ، همهکریهیک روز به شکل متجاوزي  بدطینت،

  .برد ردن امیال خویش به پیش میبرآوانه است و هر زشتی را براي گکه قدرتمند و ی

خداست، خدا بودن  است، نام... انی، خودخواهی وگه تصویر از قدرت، یچآن تصاویر و هر  ي همه

شاید خدایی از درون ما بیرون زند و جهان را به زشتی و در آتش ظلمت  هرگاه صفت است و نه نام،

که  بیگانه است آدمی هاي قلبظلم به وجدان درون  کهخدا زشتی است  خاصه نه کسی بسوزاند

گان طالب آزادي هستند و باید بدانند که آزاد بودنشان به آزاد بودن دیگران گره خورده است هم

همگان خداي بدطینت به ذات خویش را از میان بردند و از آن صفت هیچ به اه به تعلیم گشاید آن

  ،.جاي نگذاشتند

از آنان تا  زیسته است و یان آدمیان، به طول هزاران سال، در جهان در مات پیرامون ما وجودياین خدا 

ند، زیرا این دار پرست که هر زشتی روا می رتوحشی و قد ،انی پدید آورده استاین حد دیوانگ

و هر روز  خودپرستی از آنان شده است خودخواهی وصفات اعم از قدرت پرستی و ایمان به یگانی 

  ،دهند این خدا بودن را به آنان تعلیم می

ها و  پرستی ها، تمام قدرت ها، ظلم هاست، تمام کژي تمام زشتیتعریف ما از خدا به عظمت 

مایه  ها که حال درون ها، تمام این زشتی شدن  ها، تمام حقارت دادن و مالک و صاحب مایگی دون
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از  او را جنگید، باید با او برد و باید که را ساخته و ما را بیشتر از پیش به قهقرا می انیآدمبسیاري از 

  را به زشتی نکشاند،ما این زشتی را که بیش از این جهان  میان برداشت

ایم که  ایم، دانسته این ادیان، خوانده يجا يجاتعریف ما از خدا آري که از دل ادیان برون آمده و در 

 تر بدتر وکریه همه چیز را  چگونه خدا ظلم کرد و زشتی روا داشت و چگونه زشتی را به پیش برد و

کرد و سرآخر به قانون بدل ساخت، آري تمام شناخت از خدا در دل همین ادیان است، همه جا 

ایم و حال که از وجود و ناجودش بحث به میان آوردیم،  وجودش را از میان همین ادیان شناخته

آورد،  ها سر برنمی دانیم که شناختش از دل همین ادیان است، همین است که آن خداي درون قلب می

  شناختیم، را او گفتند و همه ترها پیشد داشت که توان سربرآوردن نخواه

شناسند و آن را  می را  دانیم که بیشمار ادیانی در جهان است که هر کدام به طریقتی به ما خدا حال می

و باید  بوده و خواهند بود در جهان و پیروان بیشمارشان این ادیان یتمامکشاندند، حال  مان زندگیبه 

احترام گذاشت، باید در کنارشان بود و آنان را محترم دانست و ایمانشان را مقدس  تکشان تکه ب

سان ، آنان محترم و باورهایشان به هربا باورهاي آنان نبوده و نخواهد بود گاه هیچشمرد که جنگ ما 

  که باشد محترم است،
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ن آزار برسانند، باید بدانند که اگر خود توانند به دیگرا ي هیچ باوري نمی لیک باید بدانند که به واسطه

تواند در جهان آزاد زندگی  خداوندشان هم به زمین بیاید و بخواهد به دیگري آزار برساند دیگر نمی

  کند که آزادي و قانونش را نقض کرده و الیق آزاد زیستن نیست،

ي  همه و همهم یعنی دیگران ه آنجا که به دیگران آزار نرسانند اند تا پس ادیان محترم و مقدس

  )انبات، انسان و حیوان( جانداران

هاي پر  میان تقدسگاه ،مقدسکه تا روزي که دیگران را نکشند، آزار ندهند و آنجا  اند محترمها  آن 

خواهند از  ، حال به هرچه میندیجو یم، آرامش دورمانده را در آن مکان اند عظمتشان به عبادت نشسته

که آنان  خواهد بوداین سلوك خواهند رسید و این براي همگان محترم و براي ما بیشتر محترم 

  هزاران بار باید که فریاد زد، بازهماند، لیک  باورمند و معتقد بر اصول خویش

ر رساندن ندارند، اگر د، به هیچ جانداري، حق آزایگران آزار برسانند به دنتوان نمی و اینان کس هیچ

ارزش و توخالی  بی بازهمارزش و پوچ است، اگر فرمان خداست،  بی بازهمقانون مقدسشان است 

است، باید به جهان آزاد احترام بگذارند تا محترم زندگی کنند و کسی حق روا داشتن زشتی به آنان 

  را نخواهد داشت،
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 کس چیهبریم و  ند را نقد که نه از بین میآزاري زشتی و  دهنده یی که ترویجباید بدانند آنجا 

و این  مالک جهان باشد ،تواند آزار به دیگري برساند ولو اینکه خود پروردگار و خدا در باورشان نمی

  ،محکوم به نابودي است ،آزار و دستورات او بهها  زشتی

که خدا  جودش مهم نیستوجود و نا ،خدا کرد باید دانست مرام پاکی برایشبا خود دوره  بازهمباید 

میان ما موجود است، باید دانست که باشد یا نباشد بر ما فرجی نیست که براي ما ساختن جهانی بهتر 

هر باور و هر نگاه به جهان تا  ،ادیانها،  شد اولویت است، خداي درون قلبحال در هر کجا که با

هر هر باوري هر نگاهی هر خدایی  جایی محترم است که به دیگري آزار نرساند و زشتی روا ندارد،

ی باشد و آزار برساند آن بخش از باورهایش از میان برداشته و نابود ي زشت دهنده انسانی اگر ترویج

ي  یفههیچ معنایی ندارد و احترام به قانون آزادي وظهایی  چنین زشتی ،جهان آزادي و درخواهد شد 

است هر باور هر اندازه که مقدس باشد تفاوت هر انسانی است، اگر طالب آزادي و درست زیستن 

پس  ان به آن طریقت تا این حد واال و دست نیافتنی استي باورها براي باورمند یست و همهمیانش ن

طریقتی روا اگر باید دانست که  باید که قانون آزادي و آزار نرساندن به دیگران را محترم بشمارند،

هر باوري بر  اند محترمه نابودي است، باید دانست که ادیان دار زشتی شود و آزار برساند محکوم ب

اي تحمیل و  اي باید آزادانه به دور از ذره جهان محترم است، همه حق زندگی دارند و هر باور و عقیده

ها و  د، تمام ایننهید آزادانه باورهایشان را رواج دتحقیر زندگی کند، باید آرامش داشته باشند، با
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است،  ناممکنطی از قانون آزادي ن محفوظ است، لیک باید بدانند تخحقوق برایشاتمام  صدالبته

  از آن مظلومی که از آنان ظلم دیده تر پیشنخست آزاديِ خودشان را سلب خواهد کرد حتی کمی 

زیرا که یگانه منجی عالم بشریت  خواهد بود جاري و ساري جاي جاي جهانبه  این مرام آزار ندادن

  باید که طلب دنیاي آزاد کردو از او است 

  که مرام ما است آزادي و قانون پاك میانش

  آزار نرساندن به دیگران

  .آزادگی هماره هست و قانونش پاي برجا تا ابدیت خواهد بودخدا باش و خواه نباش لیک 



  

  

  

  

  نیاز

  

  نیــــاز ایــــن مــــدخل زشــــتی هویداســــت 

ــرد و بایــــــد مــــــی   تــــــوان آن راه ره بــــ

  

  آري روي پیداســـــــتبرابـــــــر پـــــــیش    

  نیــازم را بــه پـــیش از خــویش از مــا اســـت    

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

ي این نیازها دست به اعمالی  فرا گرفته و هر لحظه به واسطه هاي فراوانین را نیازادنیاي ما آدمی

  ها خواهد شد، غاز زشتیه این نیازها بفروشیم و این آزنیم، واي از آن روز که وجود و دنیایمان را ب می

ي نیازمان دست به کاري بزنیم، آنجا که از خوبی بگذریم و دل به مرداب نیاز  به واسطه که آنگاه

ر و بیشتر به مرگ نزدیک که غرق خواهیم شد و هر روز در این مرداب زشتی بیشت حتماًبسپاریم، 

  ،خواهیم گشت

اید در این دوار نیاز به خوردن دارد، براي زندگی و حیات مجبور است به خوردن، ب آدمیآري 

گردون براي زنده ماندن غذا بخورد و این نیاز بالفطره در وجود ما است و هیچ راهی در برابرمان 

در این  قدر نیاتوان  اش تن در دهیم و سیراب شویم تا زنده بمانیم، لیک حال می نیست مگر به خواسته
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توان در این  کرد، می پاره هپارو پیش رفت که چندي بعد حتی خویشتن را درید و ز غرق شد نیا

  قدر غرق شد که پاي روي تمام احساسات گذاشت و قاتل شد منجالب آن

  توان جان به دندان گرفت و از خون نوشید که زنده بود و در این نیاز غرق شد، می

توانی به  باشی می عنصر سستکشاند و اگر تا این حد  خواهد می این نیاز ما را به جا و مکانی که می

به زمین بریزي و از جانشان تناول کنی  شمارانی بیراحتی در این منجالب غرق شوي و هر روز خون 

آن که دل به آزادي بسته است اي و از خویشتن درونت  اي، تن به خفتش داده که تو اسیر این نیاز شده

  ،اي نگذاشته باقی هیچ

  ستی،یتوانی در برابر این زشتی با اي نیازت آزار نرسانی و میتوانی واالتر از این باشی که بر میاما 

، لیک نه به هر سازي که او زده برقصی که خود راهدار و راهبانش باش، پاسخش را خواهی داد ،نیاز

ها نیستم، گر چه این نیاز ما را وادار  آزار دیگران و دریدن جان او مسیر نشان داده که من طالب، تو به

خواهم که در برابر رواج این زشتی و خشونت  من می بازهممن بودم،  بازهمه لیک به خوردن کرد

  ي با نیاز است، خواري پرهیز کنم و این مقابله بایستم، سبزخوار باشم، از جان

نباید باید در برابر نیازها ایستاد و مبارزه کرد،  مهار کردن نیاز است، سر خم نکردن و ایستادگی است،

به مرام  بازهم واهد ببرد و باید که آزادانهخ انداخت و افسار به دستش داد تا هر کجا که میسر به زیر 

  باور داشت، آرمانی خویشتن پاك
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مغلوب نیاز نشد، بازهم جهان ما را نیاز فرا گرفته و باعث چه  گاه هیچبه دیگري آزار نرساند و 

  ، است هاي بیشماري در جهانمان شده زشتی

ي انسان را به آتش کشید، چه  نقش بست، پیکره مان زندگیهاي آتشین بر  این شرارهآنگاه که شهوت 

هاي بسیاري روبرو شدیم و هربار شنیدیم و  هاي واالیی را از میانمان برداشت، هر روز با زشتی ارزش

  از براي این نیاز،گفتند 

ها را به  ، انا کشتندیکی به دیگري تجاوز کرد، زنی دریده شد، دختري تکه و پاره شد، پسري ر

  ...و واي که کودکی را  معامله نشستند

هر روز و هر روز و هر روز شنیدیم و از خویشتن شرمنده شدیم، از انسان بودن شرم کردیم و بارها 

که چرا  ایم موجوداتی بر جهان هستی شده کریهفریاد زدیم که چرا انسان زاده شدیم، چرا تا این حد 

  تا این حد زشتی در خودش اندوخته که یاراي هر زشتی رساندن به دیگران در خویش دارد آدمی

هاي بیشماري را سوزاند، نکشت که اي کاش قاتل بود  جان و تنآري همین نیاز، همین زشتی چگونه 

  را ربود، آدمیي هستیِ  و پایانی که همه

تواند  این زشتی به کجا میو و این نیاز  ها رحم نکرد واي و فریاد که به حیوان هم این اشرف زشتی

برابرمان، همان نیاز و در  بازهمبه پیش خواهد گذاشت و  آدمیرا برساند و چه سرانجامی براي  آدمی

  همان زشتی است
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هاي آتش شهوت نه فقط جان  بینیم و این سوختن در مرداب با شراره این مرداب را برابر می بازهم

   ودشان را به آتش کشیده است،جي و هکه هم مظلومان و قربانیان

باقی خواهد  تر هیکرتر و  اي زشت انسان، چهره سوزاند و هر روز از شریت را مینام ب این زشتی

  داحساس زشت چه کارها که نخواهد کر یاز و اینگذاشت و این ن

ساس قدر این اح باید با این احساس غریب جنگید، باید مبارزه کرد، شاید چندي پیش آن نلیک

د، لیک باید دانست که ش اناز شهوت بخشی از آیین و باورم زشت بود که نفرت انآیند برایم ناخوش

را در برابر این  آدمی توان ه با نسیمی مالیم و آرام مینه بر آن تندي و سوار بر آن تند بادها ک بازهم

  نیاز آسوده کرد،

ها، همان  ها، همان گفته هاست، همان آیه همان حرف بازهمزند و  آنجا که فریاد مرام به تو نهیب می

باید بداند و باید به آن نقطه از شکوه و عظمت برسد که آزار به دیگران نرساندن را  آدمیها و  قانون

بخشی از وجودش بداند، بخشی از خویشتن، این باور نباشد که خویشتنش باشد و به مبارزه با هر نیاز 

  این قانون پاك آزادي را دوره کند هر روز و هربار به درونش

که انسان از انسان بودن خجل نشود و از خویشتن نهراسد و براي پاکی تالش کند، پاك گردد این 

درگیر این نیازها از روز نخستین و در کنارش  آدمیها است،  جهان زشتی از نیازي که منجر به فاجعه

آن را به بیراهه بکشاند و هر زشتی را تواند  میشود، چه ساده  زیسته است و هرگاه با آن روبرو می
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قدر در برابرش آن زشتی به رقص آید که سرآخر او را عبد و عبید سازد، زشتی  برایش افزون کند، آن

توان این افسونگري را در خویش دارد و نیاز در برابر او است،  ارزش کند که نیاز را در برابرش بی

اگر اسیرش شوي و به راهش بمانی چندي نخواهد گذشت  برباید هکخواهد  می آدمیچیز را از  همه

ستادن هم در پاهایت نیست که او تو را به جاي خویش یکه بینی در این مرداب، غرق شده توان ا

نشانده، همان جامه را به تنت کرده که از چندي پیش برایت دوخته و آماده کرده و حال در آن 

کشاندت و هیچ از تو باقی نگذاشته تا در برابرش قد علم  واهد میخ به هر سو که دلش می، اي افتاده

و توان پریدن از  کنی، چندي نگذشته که تو اسیر در این قفس از این نیازها بال و پرت شکسته است

ات، از آن  اي، از آن روزهاي پیشین از آن وجدان و درون گذشته و از خویشتن به دور مانده تو ربوده

اي در این مرداب نیازها کمی  یچ باقی نخواهد گذاشت که اسیر و درمانده ماندهکودکی و ذاتت، ه

  کنند میاي و  بینی چه کرده بعد غرق شده می

توان دانست ما با این  توان از همان روزهاي نخستین شناخت این نیاز را، می توان دانست، می لیک می

توان باور به پاکی و  توان به هر زشتی تن نداد، می نیازها زاده شده لیک توان مقابله با آن را داریم، می

در برابر نیاز قد علم کرد و به هر سو که خواست  انگریطغمرام آزادگی را به کار بست، با همان روح 

و با سري برافراشته در برابر کژي این نیاز ایستاد، اگر قرار است بر این نیازها صحه بگذاریم  رانده نشد

  ت باید برایشان چاره بیندیشیمهس مان زندگیکه در 
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مرام پاکی به فریادمان برسد و تن به هر  بازهمبیاید،  مان ياریخودمان، باورمان، ایمانمان به  بازهم

اي بر دستان نیازهایمان  فریاد آزار نرساندن به دیگران را به کار بندیم و بازیچه بازهمخفتی ندهیم و 

  ازیم و در نیازهایمان به ظلم نپیوندیم و بانیِ ظلم نباشیم،نشویم و خودمان مسیر و طریقت برایش بس

ها را خود به دست بگیریم، گر چه نیازمندیم لیک به هر قیمت نیازمان را چاره  تمام افسار این کژي

  ایم، اش کرده با مرام پاکی چاره بازهمکنیم و  نکرده و نمی

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  جنگ با جرب

  

  اختیــــار اســــتهمــــه دنیــــا بــــه دســــتان  

ــن دوار گـــردون     ــد در ایـ ــگ آمـ ــه جنـ   بـ

  

  همــه جبــر جهــان هــیچ اســت و خــار اســت        

  کـــه جنـــگ ایـــن جهـــان هـــم اختیـــار اســـت 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

دستان به  ،و زنجیر بر پا آییم میپایان به اسارت در  دنیایمان پر است از جبر، ما گهگاه در این جبر بی

  شویم ریسمان، آستین بسته به سوي اسارتگاه جبر به پیش تاخته می

، این جبر در دلش جاي کند میایم، مثال همان نیاز که دنیایمان را زیر و رو  در این اسارت وامانده

تواند  جاري و ساري شده و این جبر می مان زندگی يجا يجاها است، در  دارد، زندانبان همان زشتی

  میریم به جبر می بازهمایم،  از ذات بکشاند، به واقع که با جبر زاده شده ما را

و به چیزي که در آن  پردازد یمبه مانند تمام اتفاقات ریز و درشت جهان که باور پاکی به واقعیات 

همان دیدگاه به با پیرامون جنگ با جبر  بازهمکاري ندارد،  دستی ندارد و به دور از دنیاي واقع است



 نامه مرام ٤٠

 

، یم اختیار زندگی را به دست خویش گیریمتوان لیک می آییم میبه جهان  جبراًما رویم،  پیش می

  .و درستی است یراستکه پروراند و باور دارد  زندگی کرد که خویشتن بر سر می گونه همانتوان  می

مان است، به دستان خود مان زندگیایم لیک توان به دست گرفتن اختیار  شاید به جبر به جهان آمده

پیش ببرد که اگر در جبر پیش رفتیم از ضعف به کسی را یاراي این نیست زندگی ما را به جبر 

ها در جبر زندگی کنیم، اما  ي همین ضعف د در کودکی به واسطهگیرد و شای خودمان سرچشمه می

و  توانیم اختیار به دست گیریم و گهگاه این جبر به ذهن و سنت بعد که کمی بزرگ شدیم می

نیستیم و ستاند و دیگر انسان  و توان حتی فکر کردن از ما می کند میهاي ما در وجودمان رخنه  آیین

  ي زندگان در جهانیم جان هم نیستیم دیگر مردگان در جامه

، این جبر به هر کنیم میمردگی  ،حال در این جبر مانده در وجودمان تکه گوشتی مرده به ظاهر زنده

گیرد که چندي پیش خویشتن  کشاند و یاراي مقاومت از ما می ما را می خواهد میسو که دلش 

  ایم، اي افتاده حال به گوشه ایم، دیگر تابی برایمان نیست، اسیر در این جبر در زندان هایش بی فروخته

اند، لیک  اید، گاه دست زوري بر دوششان است و به جبر زنده هاي در جبر دیده چند تن از انسان

هاي اخته شده مسبب این تن در دادن به جبر  از آن روزي که دیگر نه دست زور که ذهنوامصیبتا 

  شان را ندارد زدگانی است که کسی را یاراي بیداري باشد که برایش فرجی نیست و به مانند خواب



 جنگ با جرب ٤١

 

هر هایشان در بند است، هر روز فرمانی از  اند، ذهن در این زندان جبر به اسارت ابدي خود تن در داده 

  گذارند، کنند و بر این جبر تحمیلی صحه می رسد سر خم می ها می سوي که به آن

اي، توان  توان با قدرت ذهن اختیار داشت و آن کاري را کرد که خویشتن بر آن باور پیدا کرده می اما

ن آ آدمیتواند از  اختیار به مراتب فراتر از جبر است و این جنگ همه روزه میان جبر و اختیار می

برایمان رقم  ترها پیش، این حکم جبرانه از است بسازد که آرزویش دارد و یا محکوم به آن شده

و  است گري و طغیان از خویشتنمان غییاخورده و در برابرمان است، لیک اختیار در وجودمان است 

  باید خویشتن نخواهیم و سر خم نیاوریم بر این جبر به ذاتمان،

ایم، به عمق  اند و از نخستش به جبر زاده شده ایم، دست و پایمان را به غل بسته در این زندان اسیر مانده

 خواهد میآورند، به هر سو که  هاي بیشماري در این جبر و زندان سر تعظیم فرود می انساناین درد 

اند، بسیاري که  شده شان زندگیبرند و تسلیم جبر  پیش می دیگو یمکشاند، هر کاري که  ها را می آن

اي برایشان باشد و سرآخر بازهم  خاتمه بازهم جبراًطول این جبر را میان همان زندان سپري کرده تا 

و در این زندان جان دهند و باز آماده براي جبر پیش رو  شان یزندگاندر همان جبر به پایان برسد 

  جهان آخرت شوند،

هاي  تیار را برگزید، در برابر این زندان و زنجیرهاي برپا و ریسمانبه جبر به جهان آمده اخ توان یماما 

را پاره کرد زنجیرها را گسست، راه به سوي  ها ، اختیار انتخاب کرد و ریسمانبر دست، طغیان کرد



 نامه مرام ٤٢

 

و آزادي خویش برد و به اختیار زنده بود و زندگی کرد و هرگاه جبري در برابر دید که با  خویشتن

  باز نایستاد، گاه هیچاست برایش جنگید و  اصولش ناسازگار

اي به سوي نور باز کرده به آسمان آزادي پرواز کرد و جبر را از میان  از هیچ نهراسید وقتی دریچه

غل و زنجیر به دست و  بازهم، مییدرآبه جبر  بازهمدر جهانی دیگر  برداشت که چندي بعدتر شاید

   ،خودخواهی و قدرتی بزرگ هاي آتش پایمان بستند، این بار به شراره

دید و پیش رفت که کسی یاراي ت و هر زنجیر و اسارتی را در نوراختیار باید که به دستان گرف بازهم

  ایستادگی با اختیار درون ما را ندارد،

جنگیم و  به جنگ با جبر در هر زمان و مکان رفته تا آخرین نفس به سالح اختیارمان می سرافرازانِما 

  .مانیم که آزادي حقی براي ما است و حق گرفتنی است میوان يا ذره

  

  

  

  



  

  

  

  

  چرخ دوار

  

ــد    بـــــراي عشـــــق و خـــــوبی یـــــار بایـــ

  اش از تــــــو تــــــأمین ببایــــــد زنــــــدگی

  

  بــــه هــــم بــــا هــــم وصــــال و طفــــل آیــــد  

ــد   ــیش بایـــ ــاه و بـــ ــق و آن رفـــ ــه عشـــ   بـــ

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

زندگی رنگ زیبایی از عشق هم خواهد داشت، آنجا که  ،خویش بودندر در این تنهایی و هماره 

، هاي قلبش، قلبت دوباره بتپد نفسی بر نفست پیش آید و تو را به زنده بودنت فرا خواند، به تپش

  .آنجا است که به عشق زنده خواهی شددوباره جان بگیرد،

و دیگري  برون آمد ،وناز تنهایی و درکرد،  بارانش بوسهباید این احساس ناب را در آغوش کشید و 

بینی و بیشتر از پیش محبت  ، حال بیشتر از پیش جهان مییک تن شد باهمرا به خویشتن دعوت کرد و 

کنی که کمک  و کمک می يورز یم، از عشق او عشق است مهر شدهسراسر  شناسی و وجودت می

از او هستند و او  جانداران را کهاي، دوست داري که دوستت دارد، دوست خواهی داشت تمام  شده

  ها، از آن



 چرخ دوار ٤٥

 

، مباحث شخصیِ انسان است و حرف زدن پیرامونش عبث است، لیک باید گفت تماماً ها نیاهرچند 

هاي بی حصر زمان است و از آن معدود  بخشد و از آن زیبایی اي می که عشق به زندگی رنگ تازه

 بازهماي به زندگی ببخشد لیک  تواند آن را به آغوش کشد و رنگ و بوي تازه می آدمیها که  زیبایی

با چه  خواهند میها است، حال  شخصی و در اختیار زندگیِ انسان کامالًباید گفت که این مبحث 

کسی عشق را تقسیم کنند و به چه کسی عشق بورزند و عشق بگیرند، مبحثی میان خویشتنشان است و 

  ی، باوري، ایمانی مربوط نیست،به هیچ قدرت

اند، حال اگر زن به زن میل داشته یا مرد به  وقتی آن دو از میل با رضاي قلبی تن به این با هم بودن داده

ي آن دو  ي زندگیِ شخصیِ هر فرد است، تنها به میل و خواسته زن و یا مرد به مرد این دایره

  )ساندنآزار نر( بی شک به بحث و باور ما گردد و برمی

وقتی آزاري میان نیست، بحثی است مختص خودشان، در پیش و میان باور خودشان حتی حرف زدن 

است، تنها راهدار همیشگی زندگی ما همانا آزادي و  ییگو گزافهپیرامون این مضامین هم دخالت و 

د و اگر رس زاري به دیگران نمیقانون پاکش آزار نرساندن به دیگران است که در این اتفاقات، آ

  ام، گفته سخندر کتاب جهان آرمانی پیرامونش  مفصالًرسد  می

و هر کس به دلیلی خواهان با ها است  اگر بازگردیم به با هم بودن که بحثی شخصی و در اختیار انسان

و صد البته کند تا زندگی خویش را در عشق بپروراند و به پیش برد  برایش تالش می و هم بودن شده



 نامه مرام ٤٦

 

، ها براي رویارویی با نیاز و تکامل آدمی بهره برد ي انسان از این احساس نهفته به دل همهتوان  که می

   .که پلی رو به کمال خواهد بودباید بیشتر بر این امر نزدیک و از آن دانست 

این حس عشق و دوست داشتن و دوست داشته شدن زیبا است و قابل احترام، با هم بودن یعنی میثاق 

شود و البته باید در چهارچوب قوانینی باشد تا  قلب دو تن براي با هم بودن گفته می و عهدي که در

ن در نظر براي خویشتنشاباید این قوانین توسط مردم  ،هر دو سمت در آینده اطمینان خاطر داشته باشند

ها و  ایده خود شروط، ،ماورایی نوع دخالتهیچ بدون و با توجه به عرف آن جوامع گرفته شود 

  اعتقادات را در این عهد و میثاق به کار بندند،

ترین  را با احساسی تازه آشنا کند که ناب آدمیتواند  دهد و می با هم بودن عشق به زندگی ارزانی می

ي عمر  کند و حال غمخوار و همراه به او خواهد داد که همه احساسات است، او را از تنهایی دور می

بهتر جهان را ببینند و براي بهتر  ،ز با هم بودن لذت برند، وجودشان ماالمال از عشقدر کنارش باشد و ا

  شدن دنیا تالش کنند،

که این توان گفت  توان به این با هم بودن از نگاه دیگري هم نگریست، می اما فراي این احساسات می

ها  که مانع بسیاري از زشتیدیدن دنیا است  جهان هستی و بهتري آدمی بر  احساس نه تنها بیدارکننده

  ،نیاز آدمی نیز بهره بردتوان از آن در برابر  هم خواهد بود و می



 چرخ دوار ٤٧

 

تواند  است و میما که نیازمان همیشه همراه  از نیاز سخن گفتیم و دانستیم تر پیشآري وقتی کمی 

نیاز است شتن بر سر برافرا با هم بودن ي را نیز در پیش فرا خواندیم،را به زشتی بکشاند، راهکار آدمی

ایم، لیک به اختیار طریقتی در  در آن اسیر شده جبراً، اگر نیاز داریم که کنیم میکه ما خویش انتخاب 

  آوریم که با عشق به نیازمان پاسخ دهیم، آن پدید می

رسانیم که با  کنیم، نه تنها آزاري به دیگران نمی آري این نیاز را مبدل به حس با هم بودن و عشق می

گفت این با هم بودن عشق را در  توان یمایم، پس  زیباتر کرده و در کنار هم جهان رابودن  هم

ها و دید بهتر به جهان است، آن احساس کمک  کند که مسبب بسیاري از زیبایی وجودمان بیدار می

  شویم، تر می کند و با شناخت از عشق به سرمنزل مقصود نزدیک کردن را در ما بیدار می

از زندگی لذت ببریم، نفس را براي  میتوان یمآن الك در خود ماندن بیرون آمده بیشتر  یی واز تنها

که نه چون اسیران در بند به  جبر و نیازمان اختیار استنفس یار به پیش بریم و با این کار در برابر 

گزینیم و این  خفت به نیازمان پاسخ دهیم و سر به زیر هر چه گفت پیش بریم که با اختیار عشق برمی

 هزاران بار گفت که بحث بازهمشود و عشق ورزیدن باید  نیاز براي ما فرصت دوست داشتن می

است براي خودشان و در خلوتشان و ها  شخصی و از آن خویشتن انسان کامالًپیرامون با هم بودن 

رفتیم تا پیرامون  به پیش می بازهمو  گفتیم میاست، لیک باید  گویی گزافهپیرامونش سخن راندن 

  بحث بعدي سخن بگوییم



 نامه مرام ٤٨

 

که این بخش مهم و بزرگی از  میدان یمکشاند،  می دمثلیتولناخودآگاه این بحث ما را به سوي 

ي جانداران  این جهان وابسته به همین اتفاق است و ذات همهزندگیِ جانداران است، بقاي ما در 

  ي حیات است، و ادامه تولیدمثلطالب 

ي  به واسطه ما به داشتن عقل واعتبار زیادي باشد زیرا ها باید داراي ارزش و  لیک این براي ما انسان

وارد  پروا است آن بیجبر در اي به جهان آورده و او را به زندگی که  انتخاب و به اختیار جان تازه

ایم، پس باید بیشتر بر آن بیندیشیم، باید در این اختیار، تمام جوانب را در نظر بگیریم، زیرا  کرده

بر زمین نبود و  گاه هیچ، او میخواست ینممسبب پیدایش آن جاندار بر زمینیم، اگر انتخاب ما نبود، اگر 

  به جهان پا گشوده است، این معنایش این است که او به جبر و با اختیار ما

اي که دارد برآورده  ي ما است، ما باید برایش هر خواسته ي زندگی خوب او به عهده پس وظیفه

کنیم، تمام وظایف او به دوش ما است، بودنش به اختیار ما است و خودش در این جبر به جهان آمده 

  و مسئولیتواند اذعان کند که تو عامل به وجود آمدن ما بودي  و هرگاه می

اي  به جهان آورده جبراًخواند که تو به اختیار او را  هر کژي و زشتی که در راه ببیند تو را عاملش می

قدر این وظیفه و مسئولیت بزرگ خواهد شد که همه  ، آنکند میو این مسئولیت ما را بیش از پیش 

  و حال باید بدانیم،  چیز دنیایش به ما وابسته است، هر زشتی و خوبی از او به خاطر ما است



 چرخ دوار ٤٩

 

احساس  گاه هیچاست که او را از عشق سیراب کنیم تا  قدر مهر و محبت نهفته آیا در وجودمان آن

  اش کشیده نشود؟ راهه زندگی و به کج کمبودي نکند

او را به محبت آشنا کنیم که وجودش را تنها عشق فرا بگیرد که توان هیچ زشتی را انجام توانیم  میآیا 

  ؟نداشته باشددادن 

  هاي ما به خاطر کمبودهایش تن به زشتی ندهد، به بیراهه نرود از کمبودها و ضعف

آن را دست کم نگیریم که  گاه هیچباید هر روز با خود این عشق داشتن به فرزند را دوره کنیم و 

همین همین عشق و محبت است و از او در آینده  ز آن کودك در راه رشد به راستی،ترین نیا اصلی

  خو خواهد ساخت زشتیک هاي ما یک آزاده و یا  ها و محبت دوستی

در زندگی با ما  گاه هیچباید ایمان داشت که وجودمان ماالمال از عشق ورزیدن است و آن کودك 

  کمبودش را حس نخواهد کرد،

  رفاه او بسیار شرط است، آري رفاه مالی او

قدر  یدن و زجر بردن نخواسته که به دنیا بیاید باید آناینکه او به جبر به جهان آمده و براي درد کش

از مال و مکنت او را سیراب کمبود چیزي را نداشته باشد و  گاه هیچجهان خوبی برایش ساخت که 

ي دولت است و حکومت که شرایط یکسان  کرد، هرچند منظور از آن اشباع ثروت نیست، حقا وظیفه

ما امروز به جهان گوییم، لیک  می بازهمبسازد که از آن گفته و و برابري در رفاه نسبی براي آدمیان 
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پدر و مادر شرایط رفاهیِ درستی براي فرزند فراهم آورده و بعد از آن  آرمانی زنده نیستیم و حال باید

  به فکر آوردن او به جهان باشند

شاید در جهانی  تر باشد و اش را تضمین کرد و در شرایط فعلی شاید خیلی سخت باید آینده زندگی

  هایی از دل مردم این مشکالت حل شود، بهتر و حکومت

قدر براي  همان نخست، آن باید از همان روز نخست دانست که او هم یک انسان است و آزاد، باید از

تواند در  در هر اتفاقی خویشتن انتخاب کند و باید دانست که او میرا ي گذاشت که طریقتش او آزاد

است و  ازدواج و همه و همه را انتخاب کند و آزاد از باور و ایمان، شغل و دین، آینده هر طریقت

  ،توان که کشید او را به حصر نمی گاه هیچ

قدر براي درست تعلیم دادنش وقت صرف کرد و دانست هر بدي در بعدها که از  باید در تمام عمر آن

علیم داد و به واقع که پدر و درست تما است، باید که هاي  کاري او سر بزند مسببش خویشتن و کم

  باید آموخت والد بودن را بعد خواست که پدر بود یا مادرر بودن سخت است و ماد

هایش از او  که آموخته آموختوري اش از خویشتن گذشت، باید او را ط باید دانست و براي آینده

  ست و بعد فرزند به جهان راند،دان اي بسازد مفید براي جانداران و باید هزاران بار آموخت و آزاده

و با دانش به این طریقت که با فکر  ها است و باید بزرگ به دوش انساني خطیر مسئولیتی  این وظیفه

دانی یا شک  و راه درست را براي تمامیِ اتفاقات درونش در نظر گرفت و آنگاه که می پاي گذاشت
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در اي و یا فکر بر آن داري که  ر کدام از معیارها را در خویش ندیدهها است، ه که در تو کاستیداري 

او از نبودن و  فرزندي به جهان نیاوري که گاه هیچات رو به پایان است  دورترها نباشی و زندگی

 ،شود، نباید به جبر و براي بقا کودك تلف کرد که به دانش و عشقنپژمرده و ناالن  هایت کاستی

  .آزاده به جهان داد



  

  

  

  

  اخالق

  

ــیش     ــر در پـ ــرور و مهـ ــاور غـ ــود بـ ــه خـ   بـ

  بـــه اخــــالق و مـــرام و جــــان مـــدد بــــود   

  

  گذشــــتن از خــــود و مغــــرور بــــر خــــویش   

ــود  ــا آزاده ره بـــــ ــاکی و قضـــــ ــه پـــــ   بـــــ

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

هر روز این  بازهمبه خود بگوییم و آن را ترك نکنیم و در کنارش  بازهمباید به مثال قانون رهایی، 

  جمله را تکرار کنیم،

  ي ظلم است گر تحمیل و تحمیل به وجود آورنده شروعدخالت 

دخالت نکردن در  آدمیدارهاي فراي قانون رهایی باید باز به خود متذکر شویم که یکی از بهترین کر

  دیگران است، زندگی

باید بدانیم که نباید دیگران را قضاوت کرد، نباید به کار دیگري دخالت کرد، حال از هر روي و هر 

تواند براي خویش تصمیم بگیرد، باید این اصل را  نامی، هرکس مختار بر زندگیِ خویش است و می
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را از  دمیآهمه در زندگی دنبال کنند، هزار تبصره برایش نتراشید و فقط دانست که تنها جایی که 

  دارد، قانون آزادي است، آزار نرساندن به دیگران کاري باز می

 زیجادیگر فراي این هر چه باشد به هیچ تن در جهان مربوط نیست و قضاوت و دخالت بر کسی 

نیست، هر کس باید مختار به خویش باشد، حتی حرف زدن پیرامون مباحثی که آزادي را از کسی 

است تا جایی که او قانون آزادي را محترم بشمرد، به کسی آزار نرساند سلب کند احمقانه و گزاف 

مختار به انجام هر کاري است و این حق براي کسی محترم شمرده نشده تا به زندگی، رفتار، باورها و 

خشکاند  ي آزادي را خواهد ا ریشهه که این دخالت هر چیز دیگري از دیگران قضاوت یا دخالت کند

اش را بیشتر از پیش  آورد و این دخالت را بیشتر و گستره اي سر برمی اي ارزش تازه وشهو هر روز از گ

و این پایان راه ارزشی را محترم بشمارد و دیگري را قضاوت کند  تواند یمخواهد کرد و هر کس 

  تواند برایش ارزشی قائل شود که فالن دخالت خوب و دیگري بد است، نیست و کسی هم نمی

ها است، کسی که از آن تخطی  کم میان ما انساناصل و آزار نرساندن به دیگران ح یک تنها بازهم

هاي بزرگ اخالقی که باید در  نکند مجاز بر هر کرده و باوري است، شاید به راستی یکی از بارزه

 يرگذاریتأثها باشد که نقش  ها و قضاوت ها تبدیل به اصل و ارزش شود همین دخالت زندگی انسان

چیزي از آن باقی  تبصره یبتخریب زندگی آدمیان بازي خواهد کرد و باید که از میان برداشته و در 

  نگذاشت که کمی دورتر به عناوین تازه دوباره سرباز نزند،



 اخالق ٥٥

 

اي  هایی که از هر تن آزاده زیبایی براي آدمیان و در برابرشان، این دروازه ي چهیدرو اما غرور این 

  خواهد ساخت،

اند، آنجا که  ي زیبایش را مخدوش کرده ازاي تاریخ تعریف زشتی بر آن نشسته و چهرهلیک به در

که غرور  اند تعریف از غرور کوچک شمردن دیگران شده و هر روز و هر روز به همگان خورانده

بینی، یعنی  داشتن یعنی کوچک شمردن و سرانجام کوچک کردن دیگران، غرور یعنی خود بزرگ

و این تعاریف زشت را به  ي کوچک انگاشتن دیگران شدن به واسطه ی بزرگتحقیر دیگري، یعن

اند و به جایش ترس و حقارت ارزانی کردند تا خویش  غرورش را ربوده آدمیغرور نسبت دادند و از 

  تر و جریح تر شوند هر روز از پیش بزرگ

زشت در خویش جاي نداده است، هیچ تن مغروري  سان نیبدتعریفی تا  ي زیبا غرور این واژه گاه چیه

اي غرور دیگري که غرور را درك کرده بر کس آنود، ي تحقیر دیگران بزرگ ش تواند به واسطه نمی

دهد تا دیگري غرورش پایمال شود که خویشتن طعم غرور را  تن نمی گاه هیچاحترام قائل است، 

  چشیده است،

شود اما دیگري را کوچک نخواهد  همین احساس واال بزرگ میبا رسد و  با این غرور به شجاعت می

به را نه به ترس و نه  انگرشیطغروح  گاه هیچ تن بزرگ شوند و مغرور، هکرد که دوست دارد هم

  هیچ بهایی نخواهد فروخت،
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از تعاریف کژ و زشت  به دوراي خواهد گرفت و این غرور راستین  با غرور رنگ تازه آدمیاخالق 

  مولد است، ،دیگران

  د،، شجاعت و طغیان به بار خواهد آماز دلش اعتماد بر خویش

دل تمام این احساسات حقا غرور مولد و مادر است، این گوهر نایاب و ناب که هر چند به درازاي  در

رشد  آدمیتاریخ تعاریف زشتی به آن نسبت دادند اما کماکان زنده و هر روز باید بیشتر از پیش میان 

  ، باید غرور را با تعریف درستش بشناسیم،و نمو کند

محترم و  میابی یدرمها را نیز  غرور آنکنیم که  باید بدانیم که ما با غرور دیگران را خرد نمی

  و از تحقیر او تحقیر خواهد شد،شمریم، آدم مغرور تاب تحقیر دیگري را ندارد  می

، حال غرور راستین ما را به خویشتن خواهد هراسیم شود، ما دیگر نمی به این غرور شجاعتمان بیدار می

به ما اعتماد خواهد داد که داریم، هر روز بیشتر از پیش  آموزد که تا چه اندازه توان ما میخواند به 

  حقیر نیستیم و قدرت هر کار در جهان را داریم،

به خویشتن و  بار نیااین غرور ناب در وجودمان بیداري به بار خواهد آورد و ما ایمان خواهیم داشت، 

هاي باور به خویش را باز خواهد  توانیم هر کاري را میسر کنیم، غرور دروازه با ایمان به خویشتن می

 آدمیداند این وجود  با غرور و ایمان به خویش تمام وجودش خودباوري است، می آدمیکرد، حال 

یک وجودش را کشتند و او را که سالیان تحقیر شده هر چند به آن القاب دادند، اشرف خواندنش، ل
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به خاك و خون کشیدند، توان چه کارها خواهد داشت، از هیچ نخواهد هراسید، شجاعت ایمانش 

ي رویارویی با هر مظالمی را خواهد  مادهخواهد شد، وجودش را ایمان به خویشتن پر خواهد کرد، آ

ماند که به طول سالیان دیده، ي در گذشته باقی نخواهد  ، دیگر آن نسان حقیر در خاك ماندهداشت

ي  به کجا رسیدند و در خواب نماندند و حال با تکیه بر خردش از این خواب هزاران ساله همنوعانش

 حال خود کسی او را تحقیر نکرده تا بخواهد دیگري را تحقیر کند، این بارتحقیر برخواهد خواست، 

تواند که  یر شدن را چشیده است، نمیها طعم تحق از آن منجالب بیرون کشیده، سالرا خویشتن 

این اعتماد به خویشتن این ایمان درونی و خودباوري که شجاعت را به بار دیگري را تحقیر کند و 

  ي جنگ و مبارزه است آورده، آماده

باید خویشتن را بیدار کرد، باید از این خواب غفلت هزاران ساله برخاست و مغرورانه با ایمان به 

  .اي هم دور ننشست عت به هر مسیري که هدف داشت رزمید و حتی لحظهخویشتن و شجا

  اما این اخالق و مرام پاکی مسلح به سالح پر قدرت مهر است، جاي جایش را مهر و محبت پوشانده،

تعریف از اخالق باید که مهر باشد، باید آغوش پر مهر مادرانه باشد، باید در آغوش کشیدن همسري 

در آغوش حیوانی گریستن و درختان را به آغوش کشیدن باشد، باید مهر را بر غمخوار باشد، باید 

  دریاي بیکران معرفت جهان آموخت
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حبت جهان را دید، آن روح از دیرباز به قلب ما زنده است، هر روز باید هر روز عاشقی کرد و با م

در کنار  مان یزندگهاي  مانترین ز داند که ناب خواند، می زند، هر روز ما را به خویشتن می فریاد می

  معشوق سپري شدن است که هر بار به شکلی در برابرمان آمده و ابراز اندام کرده است

و گاه در لباس مادري مهربان  زیبا و دلکش گاه به رقص برگ درخت در نسیم، گاه به چشمان آهویی

شدنی از ما که هر چه اجدان ایم و مهر درون ما است، جزئی و بوسه بر دستان پر مهرش، ما مهر آموخته

ها فریاد  به درون سینه بازهمبه طول هزاران سال خواسته آن را سرکوب و بخشکاند، نتوانسته و  آدمی

  زند، می

را خواهد کشاند، سرآخر این  آدمیبه چه مسیري هاي ما سرآخر  این مهر و عشق زنده درون قلب

  دوست داشتن در مرام پاکی چیست،

 اردداریخ نتوانسته آن را از میان برکس به طول ت در وجودمان، این ابدیت که هیچ آري این عشق زنده

  از این درون برون آییم، و برداشتنی نیست ما را به آنجا خواهد رساند که دیگر، فقط خویشتن نبینیم،

اي است رو به سوي ایثار و از  درست است که به خویش ایمان داریم لیک مهر به وجودمان دروازه

اش که جان است براي معشوق نگذشته،  خودگذشتگی، کدام عاشق از این واالترین ارزش زندگی

چه کسی است که ادعاي عشق کند و ایثار را نفهمیده باشد، هر کس به دل و ذهن و باور مهر را 

  است،درك کند فرجامش از خودگذشتی و درك این گوهر واال بد و دریا
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خواهی  ها، وقتی دیگري را دوست داري می داشتن چیست واالتر از این از خودگذشتگی میان دوست

پروراند برسد تا تو شاد شوي، ناخودآگاه این مهر درونت از خویشتن  او باشد، به هر چه در سر می

  شدن، نه به اسارت و ذلت و بندگی که به از جان گذشتگی و ایثار کو کوچکاهد، اما نه به تحقیر  می

  ما را به سوي از خوگذشتگی و ایثار خواهد رساند، ،هاي این مهر و عشق در مرام پاکی دروازه 

ي آدمان گشوده است، شاید به طول راهش بسیاري با تعالیم پوسیده و  ي همه هاي مهر در سینه دروازه

دور دیده و باید به پیش روي، باید  در اند اما بازهم کورسویی از آن دها ساختهزشت، سالیان س

  دوست داشتن را بشناسی، باید از مکتب جانداران درس عاشقی بیاموزي،

 همنوعیابد، دیگر برایش فرزند بودن  را درمی همنوعشببینیم چگونه مادري از همین حیوانات جان 

هیچ قید و شرطی از خویش  اهد داشت که عشق را دریافته و بیبودن و هیچ تقسیم دیگري معنا نخو

  گذشته است

چه کارهایی در جهان داریم و حال که با  دانیم توان مان خویشتن رسیده و میحال که با غرورمان به ای

  نگریم، ایم، حال به جهان بهتر از پیش می ایم و درك کرده چیز را شناخته مهر و عشق از ایثار همه

درد است و ما باید برایش کاري کنیم، حال  پر جهان دانیم که ایم، حال می دریافته را حال درد

جهان بهتري  است تا با کمک ات این اخالق بر ما کمک رساندن به دیگران ایم تمام وجودي فهمیده

  بسازیم،
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اهد دانیم که از کمک ما دیگري نجات خو بهره نخواهد بود، حال می دانیم این آمدن بی حال می

یافت، حال دیگر در مرام پاکی چه کس خواهد بود، چه کس باور به آزادي خواهد داشت که کمک 

  به دیگران را اصلی دور از خویش بداند و این اصل را بنیان باور اخالق نپندارد

داند تمام اخالقیاتش دست به دست هم داده تا سرآخر از او جان دیگري بسازد که براي  حال می

قدرتمند کند، این نهاي اخالق در وجود ما ریشه دوانده و با غرور  میها تالش  ر جانکمک به دیگ

به مهر پیش رفته و بر آسمان تاخته است و ایثار شاخ  یمان به خویشتن از خاك سر برافراشته،و با ا شده

  و برگش را ساخته و حال، روز ثمره دادنش رسیده است که کمک به دیگران است،

باورمندان به آزادي در کمک به دیگران ثمره خواهد داشت، اخالق پاکی به ما  درخت اخالق ما

  آموخته که قدرت چه کارهایی در جهان خواهیم داشت،

خود را تا آن مرتبه خرد و  گاه هیچبارومند به پاکی و آیین رهایی به خویشتن باور و ایمان دارد و 

ود، او به این آیین پاك باور آورده، شأن و حقیر نخواهد دید که به چیزي براي بهبودش متوسل ش

چیزي استفاده کند تا روانش را از که  تن به خفت نخواهد داد گاه هیچشناسد و  منزلت خویش را می

تواند خویشتن را در اختیار بگیرد و هر  او میداند قدرت اختیار در وجود است  تسکین دهد او می

  میان برداردات خویش از  ي وجودي مشکلی را به واسطه



 اخالق ٦١

 

را از  آدمیمحتاج چیز دیگري براي خویشتن نشود، هر ماده و نوشیدنی و تفکر مسموم که  گاه هیچ

خویشتن دور بیندازد و او و روانش را بیمار و افسون کند در باور آزادگان عبث و بیهوده خواهد بود، 

د شد و این مسیر پاك را خزان جانشان خواهر خواهد کرد و موجب وها را از مسیر راستین به د آن

  آلوده به زشتی خواهد ساخت،

خویش را به  گاه هیچقدر قوي خواهند بود که  با شناخت خویش باور به خود آن آزادگان به درون و

ها  دامان این ذلت نیندازند و به این زشتی آلوده نکنند و با تمام توان در پی از میان برداشتن این زشتی

  زشتی و حقارت برایشان ساخته است،در بود کرده و زندگی سراسر باشند که آدمیان را نا

ها به هر نام و تحت هر لقا با  گردان دانند که استفاده از روان باورمندان به پاکی و طریقت آزادي می

  دگیِ آنان چه خواهد کرد،زن

 خواهد آوردموجودي حقیر و عبد پدید  اش تغییر جهان بود خواستهور که روزي مغر این زشتی از آن

که این فرومایگی میان باور پاکی جاي نخواهد داشت و دوري  و باز به ستایش و بندگی خواهد نشاند

ها  اصلی میان تمام آزادگان است و نجات آدمیان در بند این اسارت ،از افیون به هر شکل و نام

خویشتن را در جان آنان زنده  ایمان به دوباره نند،ااي به دوش پاکان تا آنان را به زندگی بازگرد وظیفه

  ي این ظلم را برکنند، کنند و ریشه
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ویند و به باور ج پاکان از هر باوري که آنان را به فروماندن و در جاي ماندن رهنمود کند دوري می

و نه به جنس زمین از   یگردان روانفرو نخواهند نشست نه به  گاه هیچیمان دارند، خویش به خویشتن ا

که آنان را در خود و آرام بنشاند و طغیان از آنان برباید و آنان را عبد و  از جنس آسمان گردانی روان

  بنده سازد،

ها است،  جانشان شور و طغیان است، به خویشتن باور دارند و اراده بخشی از وجود آن ي آزادگان همه

رند که به خویشتن استوار زشتی دور بمانند، اراده داتا از هر  کند میاي که آنان را مرد همان اراده

و به یاري از آن از  کنند میباشند و تنها از خویش مدد بجویند، آري آزادگان اراده را در خود بیدار 

  گذارند دیگري هم به آن آلوده شود، هر زشتی دور مانده نمی

ت که از کنند، به قدرت همین اراده اس به مدد از اراده است که هر آمال در ذهن را به واقع بدل می

ها روي آورد را به  و هر زشتی که بر آن گذارند یمگذرند و همه و همه را به پشت سر  ها می زشتی

  اند، سادگی از میان برداشته

دانند که باید در راستاي راهشان استوار  پاکان و آزادگان، باورمندان به طریقت رهایی و پاکی، می

ند و به مدد از اراده از هر سنگالخی عبور کنند و باشند و هر روز براي خویشتن اراده ترسیم کن

  .ها است چیز در اختیار آن سازند که همه قدرتمندترشان را هر روز از پیش محکم و  اراده

  



 اخالق ٦٣

 

ایمان به خویشتن راه و طریقتی براي رسیدن به آزادي و ساختن جهان است و ما پاکان جهان براي 

ن ایمان داریم و براي رسیدن به هر آرمان و آرزو تنها ساختن جهان بیش از هر چیز دیگري به خویشت

  جنگیم با امید براي رسیدن به آرزوهایمان میزنیم   هایمان چنگ می  به خویش و تالش

  .ها به تالش ما در همین نزدیکی خواهد بود که جهان زیبایی

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  وطن

  

  عشـــق مـــادر وطـــن عشـــق اســـت و والـــد

ــالی   ــاور تعـ ــه ایـــن بـ ــت بـ ــان اسـ ــر جهـ   بـ

  

ــان و دل و عشــــق اســــت    ــاور وطــــن جــ   بــ

  همــــه دنیـــــا وطـــــن جـــــان بـــــود آخـــــر 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

اي خاکی باز کردیم و جهان را دیدیم و نخست بر خاکی که بر آن زاده شدیم  چشم برجهان در کره

  به جهان سالم کردیم،

ي دنیا  هاي بیکرانش، جهان را شناختیم همه و جان گرفتیم در زیبایی در میان آن خاك پر و بال

ي کشوري که در آن زاده  برایمان همان ذره از خاکی شد که به ما بال و پر داد، این خاك به گستره

آن خاك را مادر  هر و دیاري که در آن جان گرفتیم کوچک و بزرگ شد،شدیم و گاه به وسعت ش

مادري مهربان و دلسوز برایمان بود، به ما جان داد قدرت داد تا در خاکش خویش دانستیم که حقا 

تر شویم، در طبیعت بیکرانش نفس بکشیم و زندگی کنیم، درس زندگی و  پیش رویم و بالغ و بالغ

د، سراسر ده و هست که زادگاهمان بوو پاك بو بها گرانعشق به ما آموخت، این خاك برایمان 

  به وجود ما است، بخش جانکه مادر ما است که جانمان مهر به او شد 
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شد که این خاك پاك به ما  داشتیم، وجودمان ماالمال از غرور می در خاکش گام برمی که آنگاه

، این میهن پاك زادگاه ما و بخشی از جانمان شد، با تمام وجود دوستش است زندگی ارزانی داده

  دریغش بودیم و هستیم، هاي بی باییدیون زیداشته و داریم که جان از آن بردیم و م

آن طبیعت گران بخشی از وجود ما است از آن ما است و عاشقش هستیم، گذشتگانش پدران و 

اند و  ها هویت ما را تشکیل داده مادران ما بوده و به وجودشان افتخار کرده که از نوادگان آنانیم، آن

ها بخشی از وجود  شناسیم، آن ها را بیشتر می آن ورزیم، با مردمش بیشتر خو گرفته و ها مهر می بر آن

اند و این وطن را دوست  ي خویش شده ي مردمش مثال خانواده ما هستند، بخشی از دارایی ما، همه

ي تالشمان سربلندي وطن و  م بود و همهار نخواهیاش از هیچ فروگذ داریم و براي پیشبرد و تعالی

  .زادگاهمان است

 در وجود ما است، و زادگاهباور پاکی و مرام آزادگی است، این عشق به وطن ها بخشی از  تمام این

رنگ و بو  کم کمي اشکال ما آنجاست که این حب به وطن  ، اما نقطهباید که برایش تالش کرد

به  کم کماز گذشته گردد که  تندخوترقدر سوار بر تندبادها به پیش رود و هر روز  عوض کند، آن

ترسناك و خطرناك است که  ،ي پرستیدن که در کنار هر باوري ، این واژهبدل شود یپرست وطن

  ،تعصب خواهد بود و ما را به قهقرا خواهد رساند نباید که بیدار شود روشنگر



 وطن ٦٧

 

قدر خشک خواهد شد که به گرمایی  با پرستش است که انسان روي به قهقرا گام بر خواهد داشت آن

ها  یز را خاکستر کند، این پرستیدن شروع تمام دردها و رنجچ از آسمان به سرعت آتش بگیرد و همه

به پرستیدن وطن بدل نخواهد  گاه هیچاست، حب وطن بخشی از وجود ما است لیک باید دانست که 

چیز دنیایمان را به آتش  در برابر این نگاه خشک و متعصبانه باید ایستاد که این نگاه خشک همهشد، 

  ا خواهد رساند و توان هر زشتی را خواهد داشتا به قهقرکشید و به سرعت ما رخواهد 

و در این  ریزند اند، خون به زمین می فتادهپرستی شمشیر به دست گرفته به جان دیگران ا به وطن

کشند، دیگر حب و عشق در کار نیست  شوند و جهان را به آتش می تعصب کورکورانه غرق می

ي این پرستش حاضري هر زشتی به  سراسر تعصب و خشکی است، پرستیدن خاکی است که به واسطه

  دیگران روا داري،

همان یکتایی، همان داستان قدرت تکراري دیگر جهان را نخواهی دید، همه دنیا همان چند  بازهم

تا وطنت، مرادت، خدایت به آسایش  یکش یمي دنیا را به آتش  وجب خاك خویش خواهد شد، همه

برسد، دیگر آسایش دیگري و جهان برایت چه سود که جهانت همان چند متر خاك خویش است، 

تر شود، براي وطن جان قائل شدي وطن جان ندارد،  تر و تنگ د این دایره تنگتوان هر روز می

طنت ي و جهان جان است، لیکن به واسطهي  ي جهان طبیعت است، همه طبیعتش جان دارد که همه

  نباید که بتوانی جهان را به آتش بکشی و در این منجالب خود و دیگران را غرق کنی
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اي و جانت را مدیونش هستی در  تعالیِ خاکی که در آن به دنیا آمده باید براي شکوفایی و پیشرفت و

گام نخست تالش کنی و هر باور و ایمانی را، هر پیشرفت و پیروزي را براي خاکت بدانی و بخواهی، 

نه به هر قیمتی، به قیمت آزار دادن به دیگران،  بازهماول سعی کنی آنجا را به پیشرفت برسانی، لیک 

خاك خودت کوچک و حقیر دانی، باید جهان ي  شتن جهان را بخواهی و دنیا را به اندازهنه براي خوی

راضی به آزار دیگران نشوي، گاه هیچهایش بنگري و  جان را به وسعت  

توانی دیگران را قربانی  نمی گاه هیچحال از هر روي براي پیشرفت وطن خویش خاك و زادگاه، 

خواهی پیشرفت را  اه، مادر تو است، تو به او دین داري و میکنی، درست است این وطن، این زادگ

  در گام نخست در آن خاك ببینی و دینت را به آن ادا کنی لیک نه به هر قیمتی،

ها  ، جانایم دوست داشتن خاك به معناي ابدي بودن این ماجرا نیست که ما با جانمان وطن ساخته

ن سرایی توانیم با افکار و باورهایما ربان ما است، میسازند و هر جاي دنیا همان مادر مه وطن می

توان هر بار جهان خویش را تغییر داد، از نو  ، میما و جهان ما باشد متعلق به بسازیم که مادر ما شود و

تواند دستاري به دستان ما  نمی یپرست وطننگاه خشک  گاه هیچساخت به پیش برد و از هیچ نهراسید، 

رفت و فروکش کردن این احساس کمک ت جهان را از ما بستاند و باعث پسیشرفباشد تا پویایی و پ

  .کردن و تغییر بر جهان شود



 وطن ٦٩

 

فهمی این مادر به وسعت جهان است، به بزرگیِ دنیا  نگري می با مرام پاکی به جهان می بازهمحال که 

بخشیده، زیبا است است، سراسر این خاك به تو حق زندگی داده است، تو را پرورانده و جان به تو 

هاي درون آن محترم و طبیعتش در همه جاي دنیا زیبا است و ستودنی، هر جاي دنیا  سرتاسرش، جان

ي ما است، باید به سراسر جهان فکر کنی و هیچ مرزي  مثال خاك مادریت است که طبیعت مادر همه

هم نیست که شاید در  برداشتن مرزها و زندگی در کنار گاه هیچما بر آن ننگاري هر چند منظور 

  .اتفاقی افتاد نیچن همدورترها 

تر در آسودگی و به دور از تحمیل  مرزها باشند تا جانداران راحت ها و باورها باید به تفاوت انسان 

اي از خاك بر جهان نخواهد شد، این عشق به  زندگی کنند، این عشق ورزیدن به وطن خالصه در ذره

  این زمین بزرگ خواهد بود به تمام جانداران در آن يجا يجا

اي از خاك جهان نیست که خاك دنیا قابل  این عشق ورزیدن، این تالش براي بهبود و پیشرفت به ذره

احترام است همه جا مادر ما است تمام جهان وطن است و به بزرگیِ جهان باید فریاد زد، براي 

نخست براي  ر کرد که در میان مرام پاکی بایدتکرا بازهمباید اش جنگید و از هیچ نهراسید و  تعالی

پیشرفت وطن خویش تالش کرد لیک با قانون آزادي نه به قیمت آزار دیگران، براي این پویایی 

   شان همنوع ما، ها همه ي جان تالش کرد که جهان سراسرش وطن است و همه

  جانان ما نه فراتر از آن هم
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جهان وطن و مادر ما است تمام جانداران  سراجنگیم که سر تمام جهان مییم براي کن ما تالش می 

  .جانان ما هستند و وطن جهان و جان است جهان هم

به کنار هر چه فریاد زدیم باز باید باورمندان به پاکی با خویش بخوانند که وطن را باید ساخت باید 

  ه به آن ایمان داریم ساختنی استچباور و هر طن، پدید آورد و بر آن عشق ورزید که جهان، و

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  ه

  

  هــــا گــــر بــــه دل هنــــر شــــور اســــت و روشــــن
  

ــیش ران   ــان را پـــــــ ــاره دل جهـــــــ ــا دوبـــــــ   هـــــــ
  

ــت در راه  ــد اســــــــ ــر را آن هنرمنــــــــ   هنــــــــ
  

ــی  ــاد از دل آن بــــــ ــه فریــــــ ــان کــــــ ــا زبــــــ   هــــــ
  

  



  

  

  

  

  

  

  ه

ي رو  ، این دریچهاین رشد و نمو آدمیتها، این خلق و آفرینش ما،  این زیبایی بزرگ زندگیِ ما انسان

  به سوي پویایی و این آرامش بخش به جان و دنیاي ما

توان گفت این اتفاق  ي انسانی را واکاوي کرد، می توان به هنر از هر سوي نگاه کرد و این پدیده می

اي خلق  تازه توان با ذهن خالق و فکري توانا چیز میان آدمیان، به مثال دیگر تولیدات بشري است، می

کرد و به جهان عرضه کرد و سرآخر مثل دیگر تولیدات بشر امروز از آن کسب و کاري فراهم آورد 

است و  آدمیاي گیرد زیرا در اختیار  و ثروتی اندوخت که کسی یاراي این را ندارد که بر آن خرده

توي هزار پاره، سر دراز و خواهد استفاده کند، این راه تو در  تار است از این هنرش هر طور که میمخ

اي از آن داد و نگاه جدیدي  توان تفسیر تازه انتها است، هر روز می پایانی دارد و تعریف از هنر بی بی
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توان همه  بر آن افزود، اما سرآخر به این خواهیم رسید که هنر خلق کردن و آفریدن است، می

اي  نرش هر بهرهکس یاراي آن دارد که از هید و هر بگوییم فرجام هنر به خلق خواهد رس القول متفق

  گیرد،بخواهد  میکه 

و هنرمند در باب معناي کلی آن نداریم و ارزش سخن گفتن هنر هیچ حرف و سخنی در باب تعریف 

 بیشترپایانش باید که براي اصحابش محفوظ بماند تا هر روز به سرمستیِ  هم ندارد و تعاریف بی

اي ببخشند، لیک  پیش بکشند و به آن هزارتوي معناي و تفسیرهاي تازه اي مبحث تازهبیفزایند و باز 

  بحث ما در باب هنر و هنرمند پیرامون مرام پاکی است

انگاریم، هر چند که با تعاریف دیگران هیچ در  کنیم و هنرمند را چگونه می ما هنر را چگونه معنا می

 شمریم پنداریم و محترم می نمی را زشتیان از آنکاري هرجی نیست و هیچ نزاع نیست و بر آنان هیچ 

  لیک باید بگوییم ،که اختیار براي ما محترم و با ارزش است

گوییم خاموشی و بیداري آنان به اختیار خودشان است و هر تعریفی بر هنر نزد ما  هرچند که می 

  مجالی براي ورود به این عناوین نداشته و نخواهیم داشت، گاه هیچمحترم است و 

داند هنر این خلق کردن، این  پندارد، می می يروشنگرزند هنر را، هنر را راه  اما باور پاکی فریاد می 

ي  وجوه پر تمایز آدمیان با دیگر جانداران است، این راه روشنی و نور زندگیِ ما است، این نقطه
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است و به هر  آدمی ترین دستاورد بزرگو نهاي  یِ آدمیان است، این زیباي جاودان،روشن تمام زندگ

  است،منزل و در هر بعدش که باشد محترم 

اي براي فریاد است، تنها راهی  است، دریچه روشنگريلیک این هنر در باور ما فقط و فقط مفهوم 

  ،است براي بیدار کردن و به خود آوردن آدمیان

استفاده  آدمیه برد، باید توانست از این اتفاق بزرگ ها بهر ورد در راه بیداريِ انسانباید از این دستا

کرد تا دیگران را بیدار کرد و به خویش خواند، باید هنر را مقدس شمرد و براي پیشبرد اهداف از آن 

  بهره جست،

دستاورد بزرگی خطاب نخواهد شد مگر به آزادي  گاه هیچاین هنر به ذات و درونش مقدس نیست و 

بندد و  شنوي، طریقت زیبایی در برابرت نقش می آنجا که در دل هنر فریاد میو روشنگري بدل شود، 

خواند، آنگاه برایت این هنر مقدس و هنرمندان چون  آدمیان را به خویشتن به پویایی و تعالی فرا می

  ها خواهند بود، قدیسه

اي بیداري و بزرگ ها، بر این طریقت بر جهان ما راه بیداريِ آدمیان است، راهی براي رشد دادن آن

  شدگان، فریادان و خاموش ها، براي بلوغ و فریاد ساختن از بی کردن آن

  ،را ماندگان توان بیدار کرد سیل خاموش به قدرت این هنر می

  ها جهان بهتري ساخت، نیکی عرضه داد و در طلب نیکی بنشست، توان براي آن می
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  و از آنان نیکی برداشت کرد هدیه داد زمینیان را توان نیکی خیز به بذر هنر می به مانند زمینی حاصل

گاه به بذر مهر آنان را عاشق کرد، گاه به  گام برداشت، است به هر محصولی که خویشتن در طلب او

ها را بیدار کرد و گاه به بذر شور آنان را به آزادگی فرا خواند و حال اینکه این بذر هنر  آنبذر دانش 

اش را دید و لذت برد که چگونه فریادهاي  توان ثمره مین بارور شده، میبه آمالمان آغشته و در ز

  زنند، اند و آزاد فریاد می اند، عاشق شده مانده در میان هنر به بار نشسته است، چگونه جماعتی فهمیده

اگر ما بخواهیم و  ،، این تقدس بزرگ به جهانمان قدرت بسیار خواهد داشتفریادهاي میان هنر

  و احترام قائل شویم برایش ارزش

گشاید و  می و در برابرمان آمالماناي به  تی است که دریچهفریاد مرام پاکی همانا پیوستن به طریق 

از این راه مقدس براي  حال هنرمند را باید بیدار گردانید، آنکه به طریقت هنر آمده، به پیش آمده تا

خواهد آدمیان را از خواب بیدار  بسازد، میخواهد جهان بهتري  ال و آرزوها مدد برد، میپیشبرد آم

  .او هنرمند و گام به راه پاکی هنر برداشته است کند و به خویشتن بخواند،

 ،ایم که به قدرت تالش، نگاهش اي بیدارگر نامیده ي هنرمند بیداريِ آدمیان است، او را قدیسه وظیفه

  ر چه به آن باورمند است،آموزد ه کند و به آنان می ذهنش و دستانش آدمیان بیدار می

  آموزد درست زیستن و عاشق بودن را، هنرمند زبان خاموش میلیاردها انسان است، می
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ي خطیري بر دوش او است، چه قدر سخت است در این  شنود و چه وظیفه بیند و می به جاي همه می

باید  ها نیاود، نه بیشتر از طریقت گام نهادن، باید پاسدار خون و فریاد هزاران که هیچ میلیاردها انسان ب

  نهایت جاندار و این خاك زیر پاي بود، پاسبان فریاد بی

ي  ، زبان محو شده و زبان بریدهها است زبان نداشته ي باید هنرمند بداند که زبان و فریاد در گلو مانده

بفهمد چه  داند چه باید کرد، حال اگر داند چگونه باید فریاد بر آورد، می ها است، می نهایت بی

کند و حال  ي خطیري بر دوش او است، از این طریقت پاکی که در برابرش است پاسبانی می وظیفه

  هایی خواهد شد، داند این ارزش واال که در اختیار او است راهگشاي چه دروازه می

تن پیشرفاي باشد براي پیشبرد و  حال باید تمام تالش و زندگی را به کار بندد تا در این تقدس، قدیسه

در ، باید از این جایگاه به درستی استفاده کند و بداند که و بخیزاند خیزدجهان، هنرمند بیدارگر باید ب

  ،این راه قدسی که وارد شده باید که پاسبان طریقت باشد

ر شد شعور شد و سرآخر ود، باید جوش شد خروش شد، شوي میلیاردها تن ب د در گلو ماندهباید فریا

  به فریاد در آورد خواب ماندگان رافریاد شد و 

ها را در نوردید و به پیش رفت، اگر خواست  دروازه ،تعریف نظم و قانون به دل هنر را شکست هر

د که ارزش واالیی در دل هنر آن روشن گري و بیدارگري هنر و تمام نظمش را تعریف کن  رهدوبا

  است نه هیچ نظم و قانون الصاقی به آن
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ست دریا است، دریایی صدا شور است شعور و فریاد ا باور آزادي و مرام پاکی، یک حال هنرمند میان

  آدمیان، براي معرفت

  زبانان، فریادي است از گلوي بی

  شعوري است بر جهان و شوري است براي تغییر

  .مرام آزادي هماره در میادین جنگ است و روزي جهان را تغییر خواهد داددر و هنرمند پاك 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  برابری

  

ــت    ــان اس ــان جه ــان ج ــه یکس ــان و ب ــه ج   هم

ــان    برابــــر هــــر نفــــس هــــر جــــان و اینســ

  

  یکی یک جـان و جـان یـک پـیش جـان اسـت        

  جهــان جــان و یکــی ایــن جــام جــان اســت      

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

که وجود  طور همانباید دید، باید دیدگان را به دور از تعصب به سوي جهان باز کرد، باید جهان را 

ي خاکی  دارد دید و دانست که جهان پیرامون ما را جان فرا گرفته، تنها موضوع داراي ارزش در کره

  ها است، حقا که جان است، چیزي که جهان را تشکیل داده و جهان ما را ساخته همین جان

ید جهان کند و با اش تالش می خواهد، زنده است، براي زندگی کشد، رفاه می جان است که درد می

ي خاکی از جان  از تعصب دید و شناخت و به معرفت رسید و فهمید که سراسر این کره به دوررا 

ورزد، گرسنه  شود، عشق می تشکیل شده، اگر در جهان انسانی وجود دارد و در زندگی عاشق می

ق ، مثالش عاشکنند میهاي بیشمار دیگري نیز زندگی  کند، همسانش جان شود و پیشرفت می می

شوند و دوست دارند پیشرفت و تعالی کنند، وجود هر دویشان را همین جان فرا  شوند، گرسنه می می

  .جان است شان زندگیترین گوهر  گرفته و با ارزش
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باید دید و شناخت و به مفهوم جان پی برد، هر روز با خویش دوره کرد که چیزي واالتر از این 

واالترین ارزش  بازهمید ها با تمام افکار و عقا ترین انسان هارزش زندگی را فرا نگرفته، حتی پیچید

  د،ناست و چیزي فراتر از آن در اختیار ندار ها جان آن شان زندگی

پس باید هر روز تکرار کرد که واالترین ارزش جهان جان است و کسی یاراي این ندارد که به هر 

  بشمارد،تر به دیگران  تر و با ارزش واسطه جان کسی را محترم

  ،کنیم میهمه یکسان و برابر در این جان بر جهان زندگی 

ي انسانی  منطق برتري طلبانه بازهمشود که  می آغازهمه به جان با هم در جهان برابریم، مشکل از آنجا 

به میان بیاید و باز شروع به قسم کردن جان کند، براي موجودي ارزش قائل شود و دیگري را 

قدر پیش رود که سرآخر خویشتن به واالترین مقام دست یابد و دیگر  آنارزش خطاب کند،  بی

  د،نتر و حقیرتر شو جانداران کوچک

تر  تر و تنگ ي این قسم کردن را هر روز تنگ شود، حال دایره ختم نمی جا نیهماما این قسم کردن به 

اي وضع  تازه ند و هر روز ارزش و قانواهد رسانخواهد کرد و به میان همنوعان خویش هم خو

  هاي ساخته به ذهنش را میان آدمیان نشر دهد، تا ارزش کند می

توان در انتظار  از آن گام نخست راه به خطا برداشته شده و نابرابري آغاز گشته است، حال هر روز می

ي  اي تازه بود، شاید یک روز به جنسیت میان همنوعش تفاوت قائل شود، یک روز به واسطه فاجعه
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اي بر  رود و هر روز ظلم تازه ي مملکت، این تبعیض میان جانداران پیش می یک روز به واسطهدین و 

تر خواهد کرد که سرآخر  قدر به پیش خواهد رفت و دایره را تنگ جهان پدیدار خواهد شد، آن

  و دیگران را الیق به مرگ و پست خطاب کند،خویش بر آنجا بماند 

ه روي بشر باز شد، باید منتظر عواقبی بدتر از این هم بود که هاي این زشتی ب آنگاه که دروازه

که هست نگاه  گونه هماني تفاوت و تبعیض باز شده، باید آن دروازه را بست، باید به جهان  دروازه

ترین ارزش  است و مهم اي از خویش برایش نتراشید و دانست که سراسر جهان جان  کرد، ارزش تازه

  ن است،جهان جان بودن جاندارا

هاي بسیاري  بینی، آدمیان قوانین بیشمار و ارزش شوي و می تر انسانی وارد می اما وقتی به جهان پیچیده

 بازهمها هم چاره کنی تا  شوي که براي این قوانین و ارزش اند، آنجا متوجه می براي خود وضع کرده

  به همان حماقت دورترها گرفتار نشوي،

هستیم و برابر و اي که همه جان  ود، تو در طول این زندگی فهمیدهلیک دیگر برایت سخت نخواهد ب

  ي موجودات برابر است، ما نیست و نخواهد بود، انسان هم با همههیچ تفاوتی میان 

دانی که همه جان داریم و هر  گیري است تو می ، اگر ارزشی در حال شکلکنی اگر قانونی وضع می

 گاه هیچارزشی براي همه یکسان خواهد بود، هر قانون به همه یکسان است، تفاوت میان آدمیان 

دار و  بندي در میان نیست، دیگر زنی نیست و مردي دین موضوعیت نخواهد پیدا کرد، دیگر طبقه
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که انسان با  گونه همانچیز برابرند،  و همه در همه اند جانیی نیست که همه دین، ثروتمند و گدا بی

  دیگر جانداران برابر است که ارزش واحد میان همگان، همان جان است،

تري دارد و باید قانون وضع کند، جوامع بیشتري تشکیل دهد و براي  حال که انسان جهان پیچیده

داند همه  ، میاست ي دیگرانداند که جان است، همتا ، میی استپیشرفت نیازمند نظم و قانون مدون

اندازد و نه زبان و نه  برابر و یکسانیم که میانمان هیچ تفاوتی نیست نه رنگمان میانمان فاصله و تغییر می

  اي بوي برابري خواهد داد هیچ، در جهان مشترك و همه در جان برابریم و حال هر گفته

زندگی آنان دخالت کند، چه  که دیگران را قضاوت کند و در شتچه کسی چنین اجازه خواهد دا

اي به بار بیاورد و هر روز در ذهن  یاراي این دارد که آدمیان را قسمت کند، هر روز قسمت تازه کسی

  هاي مختلف تعیین کند، اي براي قسمت بیمار خویش فرجام تازه

زند، چه  انیگرا جنس همو بر دهان یک روز حق زن را پایمال کند و یک روز عصا به دست گیرد 

تر در  کسی چنین حقی دارد، وقتی نگاه ما یکسان و برابر است، وقتی با هم به قدرتی فراتر و بزرگ

  .اي براي فرمانروایی خویش بسازیم هر روز بخش تازه اندیشیم که بخواهیم به مانند او ها نمی دوردست

کسی یاراي آن نخواهد داشت که به ارزش خویش حال همه از یک جان آمده و بر آن مشترکیم و 

د که اش مضحک و تلف کردن وقت خواهد بو قضاوت کند، حتی حرف زدن دربارهدیگران را 
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تا این حد به خویشتن اجازه دهد تا همگان را قضاوت کند، هر روز به زندگیِ دیگري دخالت  آدمی

  ،کندتحمیل  آنانهاي خویش را به زندگی  کند و آمال و خواسته

حتی فکر به این حماقت هم دیوانگی است، چه کسی ارزش تعیین کرده، افکار پوسیده را به کناري 

  تواند ارزشی را تصدیق و یا تکذیب کند، بیفکنید و خودتان به قضاوت بنشینید، چه کسی می

ها باشد چه  ها و عملی کردن آن باز براي تعیین ارزش آدمیزِ چه روي، از چه علت و آنگاه که دست 

  د،اتفاقی خواهد افتا

  اي از گوشه و کنار بیرون نخواهد زد؟ آیا هر روز ارزش تازه

ا که کسی را یاراي ه ي جانداران، جاندار بودن است و جان آن تنها ارزش ثابت و قابل وثوق میان همه

محترم و قابل  هم باورانها فقط براي خویشتن و  و ارزش اند کسانیجان  برهم زدنش نیست که همه بر

  وثوق است،

برچسب و انگ بر یکدیگر رود که هر روز و هر جا شاهد  این فکر مریض و دیوانه تا جایی پیش می

  دهد، ند نسبت میدا و بر او هر بدي و زشتی که می دهد شویم، آنجا که انسان حیوان را خطاب می می

شتابد که خویشتن را محق دانسته و این  ده و به جنگ و کشتن و آزار آن میآنجا که صاحب حق ش 

اري از دیوانگان حق پنداشته و در راستاي عذاب و آزار هیچ مشي خیل بی رزش بیمارش را به واسطها

  کوتاه نخواهد آمد،
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رسوایی  پندارد و این طبل می زند، او را نجس و خودش را طاهر میباز انسان به انسانی دیگر انگ 

اي سر  گوشه و کنار ارزش تازهآورد و هر روز از هر  وارش به صدا در می خویش را با خشونت دیوانه

  اي در جهان خواهیم بود، و هر روز شاهد دیوانگی تازهآورده  بر 

هاي فراوان و هر روز که برابري  هر روز انگی تازه و ارزشی تازه و باز دیوانگیِ بسیار، هر روز تبعیض

  ماند، شود، هیچ از آن باقی نمی تر می اش کوچک و کوچک رهدای

دهد و آن نژاد خویش را محق به  یک روز آن دایره فقط خون از نژاد خاص را در خود جاي می

آنگاه که خویشتن از روز نخست این  ،رفتتوان گ ارد و چه خرده بر آنان میپند کشتن دیگري می

  ایم، این قسم قسم کردن جانداران زده ها را قبول کرده و دست به گذاري ارزش

ند، مگر به آور ها هم همان قدرت را پدید می ا بوده آني کالمی از قدرتی مافوق م حال اگر به واسطه

  ،ندبر ها هم همین تعداد را پیش می نکمیت تعداد باورمندان باشد که آ

  ،خواهد شدتر  ه بزرگ و بزرگاي بود و هر روز این فاجع توان هر روز شاهد دیوانگی تازه سرآخر می

باید بدانیم که وجود ما به آن جان درونمان خوش و با ارزش است و کسی یاراي برهم زدن این قانون 

  را نخواهد داشت که حقیقت جهان همین است،
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 و ها انسان ي را، این برابريِ میان حیوانات،زند این برابر باور پاکی و مرام آزادي در ما فریاد می

ها را به زبان  بندي که این طبقه دین و همه و همه را ، با دین و بیگرا جنس هم، زن و مرد، گیاهان

  هم عبث و دیوانگی استآوردن 

دنیا برابر و  چیز ما به همهدانیم همه یکسان و برابریم،  که میی باقی نخواهد ماند، آنگاه هیچ قسمت

  ،یکسانیم

جان و جهان برابریم و هیچ تفاوت میانمان نیست و حال که در جهان انسان بودن طریقت ما است در 

کس حق انتخابی  جاري و ساري باشد، هیچ مان زندگی يجا يجاباید بدانیم که این تساوي باید در 

ا هم ب و ماچیز  همهها نخواهد داشت، همه یکسان در  انگیگذاري و این دیو براي قسم کردن و ارزش

  برابریم،

تواند  تواند خویش را واالتر بداند که همه برابرند، کسی نمی رفاه براي همه یکسان است، کسی نمی

  برابري را از میان ببرد که همه به جان و جهان برابرند

ي  بگو باور پاکمان را، مرام زیبایمان را که همه جانیم و جهان جان است و این جان برابر همه بازهمو 

  .ات یکسان و برابر استموجود



  

  

  

  

  زر

  

  همــه یکســان بــه جــان اســت     بگــو جــانِ 

ــه دادار    ــن بــــ ــر تــــ ــار او هــــ   ازاي کــــ

  

ــک     ــا و یــ ــه یکتــ ــت  همــ ــان اســ   راه و یکــ

ــاهش را عیــــان اســــت    یکــــی یکســــان رفــ

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

درشتی در سان ارزش به زندگی انسانی شده و عامل چه اتفاقات ریز و  ارزش تا چه این تکه کاغذ بی

  دنیاي ما است،

شناسند، از آن دانسته تبعاتش را  یقین دارم این تکه کاغذ را آدمیان بیشتر از هر چیز دیگري در دنیا می

  ها نیست، بحث دوري براي آن وجودیتش گاه هیچاند و  ارها در ذهن شمردههم ب

آینده تا چه حد باعث تواند در  دانست در آن روزهاي نخستین که همین تکه کاغذ می چه کس می

گردد و همه  ات این تکه کاغذ بازنمی در زندگیِ انسانی شود، مشکل به وجودي و تبعیض بدبختی

 حل راهها است، حال اگر بخواهیم در آینده به  دانیم که این هم راه و طریقتی براي زندگی انسان می

مظالم تا در کنارش تمام  ف کنیمحذ مان زندگیاي برسیم که این تکه کاغذ کثیف را از  تازه
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این خاستگاه از میان رود که جاي شادي و مسرت خواهد داشت، لیک براي این  گرفته از سرچشمه

اي ارائه دهند تا راه جدیدي  اتفاق نیاز است تا عالمان این علوم گرد هم جمع بیایند و راهکارهاي تازه

  ت برابري را فراهم آوریم،پیش رویمان باشد و از شر این زشتی رهایی یابیم و موجبا

که تقسیم  ات این تکه کاغذ و وارد شدن آن به زندگی ما نیست دانیم که مشکل وجودي می بازهماما 

به ري در جهان شده است، باید دانست که مرام پاکی باور ي آن باعث بروز مظالم بیشما النهناعاد

  ،ن داردبرابري و مساوات در تمام اشکال و همه جاي زندگیِ جاندارا

که مستوجب بسیاري از دردهاي دنیاي انسانی شده شاید یکی از  هاي بزرگ یکی از آن ظلم

است همین تکه کاغذ کثیف و  مشاهدهجهان قابل  يجا يجاها که در  ترین ظلم آشکارترین و ملموس

  یی کشاندهها ها و سختی ها و رنج کجا آدمیان را رسانده، به چه قتل باشد که تا اش تقسیم ناعادالنه

ها از بین خواهد  اگر راهی پیش گیریم که این تکه کاغذ عادالنه میان مردم تقسیم شود، خیل از ظلم

کنیم که میان مردم و در جوامع کار تقسیم شده و براي به حرکت در  رفت، ما در جهانی زندگی می

تري را پیش  ی راحتهاي این زندگیِ اجتماعی انسان باید که کار کند تا زندگیِ جمع آوردن چرخ

ها است،  ي پویا مستلزم کار جمعیِ انسان دانیم یک جامعه گیرد، همه با این عناوین آشنا هستیم و می

  کنند، هاي خود را آغاز می گذاري ها بازهم ارزش شود که انسان لیکن داستان از آنجا آغاز می
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ید دستمزد بیشتري دریافت کنند و فالن تر است و از این رو با کنند که فالن شغل با ارزش باور پیدا می

شروع گر  ها يگذار ارزششغل ارزش کمتري دارد و باید دستمزد کمتري دریافت کند، این 

  جوامع بشري است،ها در  ها و بسیاري از زشتی تبعیض میان انسانمشکالت و 

رده این را گذاري ک کنند و سرآخر ارزش بندي می آنجا است که با معیارهاي شخصی خودشان طبقه

است بهاي  سازتر پولها به کارهایی که  کنند، از سویی دیگر انسان بدل می غیر قابل عدول به اصلی

کند باید درآمد بیشتري هم  شرکت می سازتر پولدهند و باور دارند کسی که در کار  بیشتري می

را ها  و مثال امروز اصل اصلیِ زندگی انسان شود می کسب کند و این تبدیل به رقابت در زندگی

بینیم و همیشه برایمان قابل لمس است، آدمیان بیشتر  می ي دنیا، چیزي که در همه جادهد تشکیل می

  از هر چیزي در سراسر جهان در پی درآمد بیشتر براي رفاه بیشتر هستند،

اي نیست و باید که در چنین  هها خرد ی به حساب آید که بر آنشاید از دید برخی این اصل بزرگ

سازند، لیک این نوع باورها به سرعت از میان برداشته  شرایطی زندگی کنند و ارزش را آدمیان می

ي آنان سوار و قدرتمندتر  خواهد شد، زیرا این جماعت، نیازمند قشري ضعیف هستند که بر گرده

نی کسی حاضر نیست تا نقش این شوند، باید دانست که در فرداي جهان و ساخته شدن جهان آرما

ها ناخودآگاه با به وجود آمدن جهان آزاد از میان  را بازي کند و این نگاه دنیا ضعیفان و بارکشان

  برداشته خواهد شد،
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ي این تکه کاغذ کثیف دستمزد  شاید یکی دیگر از مشکالت براي تقسیم ناعادالنه ها نیاو اما در کنار 

ي کارها با دستمزدي یکسان عملی شود  بخواهی فکر کنی که همه  یندهدر آکارها باشد، شاید اگر 

ها باعث این نظم داشتن  ها، خیلی کارها را انجام ندهند و حال در دنیاي امروز همین ارزش خیلی

فکري عالمان این علوم دارد، باید  ي اول که این اتفاقات نیاز به هم جوامع بشري است، در وهله

فهماند که  ئه شود، لیکن نگاه ساده به این موضوع در همان گام نخست میراهکارهاي درست ارا

سب نکردن تخصص و د نخست باید تخصصش را کسب کند، ککسی که به هر کاري عالقه دار

ها در جامعه پوشش پیدا کند، اما حال خارج از تمام  ي شغل تواند باعث این شود که همه ضعف می

اي در دنیاست که  ي تازه باز شده دارد این دروازهبه مرام پاکی که فریاد  میبازگردها باید که  این گفته

  اي پیرامون این باور پاك پدید آورند، هاي تازه آیندگان بدانند، بفهمند و بخوانند، هر روز پویاتر راه

یان پول و منابع را عادالنه م گوید که باید خواند و می زند، آزادگان را فرا می پاکی فریاد می مرام

ها تعیین کند،  تقسیم کرد، باید دانست که کسی در جایگاهی نیست که ارزشی براي کار انسان آدمیان

  ارزش بخواند، کاري را با ارزش فرض کند و دیگري را بی

آن نانوایی که در گرماي تابستان در برابر تنور نانوایی هر روز از بامدادي که همگان در خوابند شروع 

گذرد تا آدمیان نان بخورند و زنده بمانند در آن گرماي  ها از جانش می ساعتکند و  به کار می

شود چه تفاوتی در برابر آن پزشکی دارد که جان آدمیان را  سوزد و جانش آب می فرسا می طاقت

ي کارهاي جامعه با  گذاري را دارد، باید فریاد زد که همه دهد، چه کس لیاقت این ارزش نجات می
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آورند و  ها دانش و مهارتشان به هر کدام روي می است و وابسته به عالیق انسان ارزش و محترم

تقسیم  سرآخر در حد رفع احتیاجات و زندگی در رفاه و آرامش باید از آن ثروت عادالنه میانشان

  ، نه کسی فراتر و نه کسی کمترکرد

حقا مستوجب تالش بسیاري  ي نانی بدود که نشین شود نه کسی در قهقرا و در پی لقمه نه کسی کاخ

قت پاك را به زودي اند و این طری از آیندگان است که باور به مرام پاکی دارند و دل به آزادي سپرده

  کنند از رفاه در زندگی لذت ببرند، همه یکسان در ازاي کاري که می خواهند برد وپیش  بر جهان

تا  زند و این مرام پاك همیشه فریاد می کند تالش و منابع باید جهان آزادگان در تقسیم عادالنه ثروت

  .پدید آورد و این مرام پاکی است مردم عمومیکسان و ثروتی در اختیار  اي پویا با درآمدهاي جامعه

  قید و شرط در تمامی اتفاقات و زندگیِ جانداران باور به برابري بی

  

  

  

  



  

  

  

  

  پاکی

  

ــاکی جــــان و ذهــــن مــــا پــــاك    همــــه پــ

ــر   ــان تغییــــ ــاره جهــــ ــان را دوبــــ   و انســــ

  

ــی     ــت بـ ــا جنـــگ اسـ ــاي مـ ــه دنیـ ــاك همـ   بـ

  بــــه نــــو بایــــد بســــازیم جــــان مــــا پــــاك

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  ایم هاي جهان آدمیان که انسانی از نو ساخته از تمام زشتی  جانمان پاك و جهانمان پاك است، پاك

ذهن و حال دنیا و دل و جانمان پاك از تمام   پاك ،تن ایم و پاك  را دوباره از اول بنا کرده آدمی

این باور و مرام آزادي است، آزادي است که جان و و باید که ایستاد و شادمان بود،  ها است زشتی

  وجود را تا بدینسان پاك و منزه و قدسی کرده است،

فاسد را به کناري زد و  جان داد، آن کالبد پوسیده و ها آري باید که انسان را از نو ساخت، باید به آن

تواند جانمان را از تمام  روح را به پرواز در آورد و دانست که طریقت پاك بر جهان بیدار است، می

را دوباره سرآغاز کرد، باید پاك جان شد،  آدمیها پاك سازد و دوباره از نو بنیان کند، باید  زشتی
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ها باید پاك و عاري  ام زشتیظالم جهان، از تمباید وجودمان را پاکی فرا گیرد و پاك شویم از تمام م

  شویم و دوباره از نو سرآغاز شویم،

  هاي پر از جهل و جنون هاي بشري، از این همه زشتی به طول هزاران سال، از این سال از قتلپاك 

ایم، سر به زیر افکندیم که  ما به طول این سالیان، هزاران بار از خویشتن از انسان بودن خجل شده

ترین کردارها از  که زشت ایم نسانیم که چرا در این جهان هستی میان تمام جانداران، انسان زاده شدها

یم، از ها شادمان شو که تجاوز کنیم و خون بنوشیم و از تمام کرده که بکشیم و غارت کنیم ما سر بزند

کستر شدیم، آنچه وعده این انسان بودن شرم کردیم و بارها و بارها به طول عمر و زندگی مردیم و خا

داده بودند دیوانگان، همان جهنم را میان زمین و در دل همین آدمان تجربه کردیم، با دردشان درد 

  دانستیم که نیستیم و بیشماریم کشیدیم، هر روز سوختیم و خاکستر شدیم، لیک می

ها را به منجالب کشانده، اما توان برخواستن  آن ،اند و تعالیم زشتی دانستیم این آدمیان آلوده شده می

  خواهد بود

هاي هزاران ساله نهیب زند، باید نجوا کند و فریاد زند و  باید از نو بنا شود دوباره به آن خویشتن آدمی

برخیزد، حال روز رسیدن به خویشتن است، باید پاك شویم در این مرام پاکی غوطه بخوریم، پاك از 

  ،دور شویم و دوباره متولد شویم ها تمام زشتی

  ها خواهیم بود، یو غارت و ظلم ما پاك از این زشت ما پاك خواهیم بود از کشتن و تجاوز
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و در برابرش فریاد زد، باید از پاي  برخاستباید از تمام مظالم دوري کرد نه فقط دوري که باید 

  فس در این راه پاك رزمید،اي از مسیر راستین دور نشد و تا آخرین ن ننشست و حتی لحظه

  باور ما باور پاك زیستن است

که پاك بودن و پاك ماندن است، ما به پاکی ایمان داریم که راه رهایی ما است، ما پاك خواهیم بود 

  در راه تحققش، از همه چیز دنیایمان خواهیم گذشت، به قوانین آزادي باور داشته و

  ما باورمندان به پاکی بوده و هستیم،

میان هر کتاب و گفته از دهان هر  هرگاهو ایم، دلمان لرزیده  قلبمان سالیان سال، این نجوا را شنیده به

  را شنیده بودیم، ا به آن باختیم که فریاد درونمانکس که شنیدیم دنیایمان ر

به دنبال فریادهاي درون خویش بودیم و به هر  زیچ همهو  جا همهها در میان  به طول تمام این سال

  زدیم تا شاید کسی فریادي از گلوي ما سر دهد، ریسمانی چنگ می

  از فریاد مانده در گلوي ما چیزي بگوید،

  وار و صوفیانه به دنبالش رفتیم، اي از کالم مسیح شنیدیم و دیوانه این فریادها را در گوشه بار کی
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بوده، کسی همراهمان است، این فریادها را بودا گفت ما را سرمست کرد که فریادمان به جهان  بار کی

اي دیدیم و  درد تازه هرروزاي شنیدیم،  چیز تازه هرروزبه این صداها نزدیک شدیم  که آنگاهلیک 

  جهان دور شدیم، زیچ همهحوصله از آن از  گاه برخی چشم بسته در آن غرق شدیم و گاه بی

را بگوید، کسی از این فریادها  هایمان به دنبال کورسویی بودیم تا کسی فریاد پاکیِ درون قلب بازهم

  اي به جانمان التیام بخشیم، زدیم تا ذره چیزي حتی اگر شده نجوایی کند و به هر ریسمان چنگ می

چند بار فکر کردیم کسی مثالمان نیست، ما در این جهان تنها مانده و باز براي همتا جستن به هر در و 

  و باز ناامیدتر از پیش بازگشتیم، فتیمبه سویش ر دیواري کوفتیم، هر صدایی را شنیدیم

ز جان خواهیم م و براي طریقتش ااست، پاکیِ که به آن ایمان داری لیک امروز فریاد پاکی اندورن ما

از  عملی شود ي آن به واسطه هایمان در جهان اهداف و آرمان ،اهایرؤ، آرزوها گذشت تا تمام آمال،

  .بخشی از وجود ما است ،خویشتن ما است

هاي خودمان  این فریاد پاکی از میان حنجره این باردیگر منتظر صداي نجوایی از دیگري نباشیم که 

  گوییم، داریم از ایمانمان میزنیم از پاکیِ که به آن باور  بلند و رسا شنیده خواهد شد، ما فریاد می

زار نرساندن و پاك ی ما غرق نشدن در لذات است، آلوده نکردن خویشتن به نیاز است، باور به آپاک

گري است، ما یاغی  بودن است، ظلم نکردن و خاموش نماندن است، فریاد است، اعتراض است، یاغی
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جنگیم، جان ما در گروي باورهایمان است و براي تحققش میان هر  ، ما براي حقمان میمیانگریطغو 

  میدان و به هر دنیایی خواهیم جنگید،

  اعت است،این پاکی معناي شج

  ایستادن و رزمیدن است، ت ما فریاد ما است،شجاع

هاي زندگی در تار و پودمان نقش بسته و حال دیگر نه به دنبال نجوایی از  باور پاکی به طول تمام سال

  .اي که فریاد بر گلوهاي خویشتنمان است گوشه

این فریاد  ایم، ي ماست، ما آمده برخواستیم و آماده حق باز پس گرفتن و در میدان جنگ بودن پیشه

  پاکی است، پاکی و عاري بودن از تمام مظالم هستی است،

گذارد دیگري به دیگري آزار  رساند و نمی این مرام، مرامی است که آزار نمی ،این فریاد ،این باور

  ها و جهان را پاك خواهد ساخت از تمام زشتی برساند

حال جنگ در لیک  اید اید و تنها مانده پاك اندیشان، به طول هزاران سال سوخته اي پاك باوران، اي

ادگی پیش روي ما است باید برابرش از همه چیز دنیا گذشت بر ما است، حال نشر پاکی و این آزبرا

  ترین آرمانمان، آزادي و آزادگی است، که مقدس
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ندن، اي ما، یعنی در برابر ظلم ایستادن، یعنی حق مظلوم را از ظالم ست پاکیِ ما یعنی، جنگ و مبارزه

  ، این پاکی از وجود ما استماننپاکی ما یعنی فریاد و طغیا

دارد بجنگد و هیچ از پاي  تا به هر جهان با هر کسی که زشتی روا می این لشگر پاك آماده است

  .و انسان و انسانیت را از نو بنا کنند رییتغاند که جهان  باوران آمده ننشیند که پاك

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  طبیعت

  

ــاد    ــت فریـ ــق اسـ ــان و دل عشـ ــت جـ   طبیعـ

  پـــــدر مـــــادر همــــــه دنیـــــا طبیعــــــت   

  

ــواره     ــه و گهـــــ ــت خانـــــ ــا طبیعـــــ   ي مـــــ

  هـــــا بـــــه جـــــانش پاســـــداران جـــــان و دل

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  ها، این مام و مادر ما، این تقدس پاك، ي جان ، این گهوارهبخش جانطبیعت این جانِ 

  بر وجود ما است، بخش جانبه راستی که 

دارد،  خرد و در ازایش به ما زندگی ارزانی می سخاوتمندانه دردهاي ما را به جان میطبیعت چگونه 

کس ضرري نرسانده و وجودشان سراسر  حقا بهترین موجودات درختان هستند که در زندگی، به هیچ

  دهند، رحمت است، درختانی که جان طبیعت را پوشانده و هماره به ما نفس ارزانی می

ها، همین دامان طبیعت است، به هر جاي دنیا که  ي ما انسان راستی که میهن همهطبیعت جان است، به 

بینی و این گوهر حیات هیچ حد و مرزي ندارد و سراسر جهان را در خویش  نگاه ببري، طبیعت را می

  هد،د ها می هدیه آدمیاش به  زیبایی گسترانیده و از
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  بخشد و پاسدار جان ما است، نفس به ما می

 ها ني جا به همه بخش جاني ما آدمیان است، میهن تمام جانداران است،  ي همه  طبیعت میهن و خانه

ها  جویند، این میهن پاك نه فقط براي انسان ي جانداران از وجود او براي زندگی بهره می همهاست و 

نی ا رحمت ارزااشتی به مد هیچ چشم باي خود جاي داده و بیي زی ي جانداران را در گستره که همه

زند و با مرگ این  جان خویش می ي طبیعت که نه به که تیشه به ریشه آدمیدارد، واي بر این  می

ي ابدي هماره از همین  د، مهر و خانهبدان نکهیا یبستاند،  ز خویش میجهان و جان ا ،ي زندگی هوارهگ

  طبیعت زیبا است

توان هیچ حد و  تمام زندگی ما است، نمی این طبیعت ناب سرزمین ما است، میهن ما است، وطن و

 چیه یبنی داده، مرزي برایش تصور کرد و در جاي جایش سخاوتمندانه به جانداران زندگی ارزا

زندگی ما است، باید این میهن پاك را در آغوش گرفت و به حال خویش و  چشم داشتی، حافظ

سرمستانه فریاد،  بازهمزنند و  خویش میي  انسان بودن گریست که چگونه این دیوانگان تیشه به ریشه

  دهند، اشرف مخلوق بودن سرمی

زندگی ما است، این  بخش جاناین طبیعت پاك به راستی که مادر تمام جانداران است، این طبیعت 

مادر مهربان به طول سالیان دراز ما را به آغوشش جاي داده و دلسوزانه ما را پرورانده است، به هر چیز 

  انداز است، اش همیشه بر گوشمان طنین ایم، برایمان فراهم کرده و الالیی مهربانی از داشتهدر جهان نی



 نامه مرام ١٠٢

 

هاي  رقص در برگ درود، آنگاه که با پیش می لبه خلوت طبیعت و میان جنگ آدمیآنگاه که 

جهند و صداي  ي بکر، حیواناتی آرام می اندازد و میان این خانه و افراي طبیعت می درختان مغرور

از خویشتن  آدمیرسد، جوي آبی زیبا و روان در حال گذر است، آنجاست که  ندگان به گوش میپر

  دهد، هایش فرا می کند و گوش به ناله رها شده، در آغوش این مادر مهربان، خویشتن را رها می

جان بخشیده و هماره جانش بوده و امروز، اگر هست، اگر  آدمیچگونه به درازاي هزاران سال به 

ي مهر این مادر بزرگوار است که پاسخ تمام مهرش را به  کشد و زنده است، به واسطه وز نفس میهن

، اما آن گذارد یمشود و سر به خاك  بازهم از خویشتن خجل می آدمیاند، آنگاه  ظلم و زشتی داده

ورزد، بازهم درختی که شاخ و برگش به  مهابا به فرزندانش عشق می بی بازهممادر زیبا و مهربان 

دارد که این مادران  بخشد و زندگی ارزانی می دست دیوانگان شکسته شده، آتش زده شده، نفس می

اند  تهوجودشان عشق و رحمت است، به مانند مادران راستین دنیایمان که از همه چیز دنیایشان گذش

  گی کنیم،که ما باشیم و زند

به زندگیِ ما، سراسر جان است،  بخش جانراستین تمام جانداران، این این مادر مهربان، این وطن 

، زنده است لیک نه مانند ما کند میي ما جان دارد و زندگی  ي وجودش جان است و به مانند همه همه

دارد، اما  رزانی میبخشد و زندگی ا شود و جان می با وجودش موجب آزار و ظلم به دیگران نمی او

  اول خویشتنش جان است،
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قدر با ارزش که با  ها، آن تر از ما انسان جانی عزیز و ارزشمند و محترم و بزرگوار، خیلی بزرگ

باید  بازهماست،  قدر گران بها گرانایم، این طبیعت، این جان  وجودش ما زنده و در نبودش ما مرده

آزار نرساند و مرام رم، باید کسی در جهان به جان دیگري بدانیم او مثال ما جان است و جانش محت

آزاري رساند  کس چیهکه نباید به  کند میپاکی به دل هزاران بار فریاد زده و قانون آزادي را بازگو 

  ،بود باید مرهمی بر دردهایش باشیم، این مادر مهربان را باید که پاسدار بود و بر دردهایش درمان

ها شاید بگوییم شما آزار  فراوان از انسان هاي ه دنیاي امروزمان با این زشتیهرچند که با نگاهی ب

خواست،  پا گوید باید به است که می يآزادو مدد رساندنتان پیشکش لیک این فریاد مرام  نرسانید

به باید پاسدار جان این مادر مهربان بود، باید هر روز با خویش مرور کرد که ضربه به طبیعت، ضربه 

است، حتی اگر به جان جانداران هم ارزشی قائل نشدند باید براي  شتن است، ضربه به زندگیخوی

  به خویشتن باشند، بخش جانخویشتن ارزش قائل شوند و پاسدار طبیعت 

هر روز با کندن این درختان زیبا، با آتش زدنشان، با هزاران زشتی دیگر، روزي از زندگیِ خویش 

قدر عذاب  ، این مادر مهربان را آنکنیم میرا به مرگ و نابودي نزدیک کاهیم و بیشتر خودمان  می

این تا برایمان دل بسوزاند و در آغوشمان گیرد که باز ما را ببخشاید،  دهیم که سرآخر زنده نیست می

  ي ما هم خواهیم مرد میرد و با مرگش همه می بار
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دنیایمان  بخش جانزند جان طبیعت را، این مادر مهربان را، این  مرام پاکی و باور به آزادي، فریاد می

را که ما پاسدار وجود نازنین تو هستیم، ما آمده تا دوباره احیایت کنیم، دوباره در کنارت زندگی 

دریغ  قدردان زحمات بیکنیم، تو مهربان و زیبایی، تو میهن و وطن مایی، تو مادر و پدر مایی و ما 

رسانیم به جان خویش، به جانت که جان ما است و جانت که  توایم، با تمام وجود مددت می

  به حیات ما است، بخش جان

جوییم،  گذاریم و در میان درختان افرایت، زندگی را می ، سر به آغوشت میمییآ یمخلوتت به  بازهم

 کنیم میشویم، دوباره تو را احیا  ویم، مرهم دردهایت میش و دوباره زنده و احیا می مییجو یمنفس را 

  بخشیم که عمري به ما جان بخشیدي و پاسدارمان بودي، و به تو جان می

  .طبیعت اي مادر مهربان، سربازان پاکی پاسدار جان واالیت خواهند بود

  

  

  

  



  

  

  

  

  حیسان

  

  بگـــو حیـــوان همـــه جـــان اســـت و عشـــق اســـت 
  

ــم  ــو هـــ ــا او   بگـــ ــاي مـــ ــت پـــ ــق اســـ ــور عشـــ   شـــ
  

ــدار  ــانی را پدیـــــ ــا هـــــــم جهـــــ ــو بـــــ   بگـــــ
  

ــت    ــق اســ ــور عشــ ــان را شــ ــا و جــ ــان یکتــ ــه جــ   کــ
  

  



  

  

  

  

  

  

  .است ها و مظهري براي عشق و آموختن ي انسان حیوان، این جان با ارزش دنیا، همتاي همه

و  اند مهربانها تا چه سان زیبا و  ایم آن ایم، دیده در کنار حیوان زیسته و آن را از نو سرآغاز کرده

ورزند و پاسبان یکدیگرند، آلوده به  آالیش است، چگونه به هم عشق می دنیایشان چه قدر پاك و بی

  شان رجوع کنند، هاي ذهنی بندي به طبقهاند تا براي هر کار  نشدهدنیاي پرفریب انسانی 

ها  از آن گاه هیچو ورزند، چگونه پاسخ خوبیِ تو را به خوبی خواهند داد  و عشق می اند عاشقچقدر  

بینی، در آغوش  را می شان زندگیپاسخی به زشتی نخواهی گرفت، آنگاه که به کنارشان زیسته 

بینی مادر  بینی، می و عاشق بودنشان را می دنیورزبینی، عشق  ها را می کشیدن و تیمار کردن جان

را  برخاستنشو بزرگ شدن و  گذارد یمگذرد، لقمه نانی به دهان او  چگونه از دنیایش براي فرزند می

  .و تو را چگونه عاشق خواهد کرد نشیند، واي که دنیایش چقدر زیبا و عاشقانه است به نظاره می
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دانی او مادر است و حال  ، نمیجانی را کشد می آغوشو چگونه او آرام به  ینینش یمبه کنارش 

 گذرد یمش را بپروراند، از جان دهد تا جان ي جانش به او می فرزندش کجاست، فرزندي که از شیره

  و در برابر هر خطر وجودش را پاسدار و پاسبان است،

آموزد و دنیا  ها به زندگی مهر می زیستن به کنار این عشق زیبا، چقدر شاعرانه است، چقدر بودن با آن

  ندیده است، هرگزخورد که این عشق را  می يا غبطهچه 

مادر بودن و مادر  ،، در آغوشش بازهم دوباره بچگیکشد یمآنگاه که کودکی، حیوانی را به آغوش 

ورزد و  ها در برابرت عشق می شدن را تجربه خواهد کرد، آنگاه که کوچکی به بزرگی بیکران آسمان

به دریاي عشق به آغوشت بوسه بارانت کرده،  اي و او آموزد، حال تو در آغوشش مانده تو را عشق می

است و بزرگ، کوچک است لیک دل به دریا و زیبا عشق  ایر یب ، با وفا است و پاك،يا آمده

  که عاشق زندگی است است فهمانده و او هاي بودنش ها و لحظه ثانیه تک تکآموزد در  می

رش واي که این حیوان تا چه سان عشق است و آموزگار درس عاشقی و چه واالتر از دیدنش در کنا

  آموختن،و خواندن  ماندن و هر روز به مکتبش عشق

د کرد و ي عمر را براي آزادي هزینه خواه آموزي درس آزادگی را که چگونه همه در کنارشان می

  د،ر مرگ به جان خریده که آزاد بمانند و هک یی پرواز میچگونه به آسمان رها
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دارند و هر تن را به عشقشان شرمسار و خجل  پروا عشق ارزانی می آموزي که چه بی ها عشق می از آن

ها  ، این مکتب حیوان چه درسکنند میو به همگان کمک  گذرند یمچگونه از خویشتن اند،  دهکر

آنان نه به  هاي آدمیان نتوان که معنایشان کرد، نوشتنخواهد داد که به طول هزاران سال با گفتن و 

 ن استشا دهند و مکتبشان میان زندگی و رفتار روزمره گفتار که به طول عمر به کردارشان درس می

اند، واالیند و باید هر روز هر ساعت در  و مهربان و مددگر، جان انگریطغکه اینان آزاد و پر عشق 

  .مکتبشان درس آموخت و زندگی کردن فرا گرفت

جنگند، چگونه به عشق پایبندند، چگونه از فراغ یار از نبودش  باید دید چگونه براي آزادي خویش می

ریزند و  مانند و اشک می رین نفس میتا آخ میرند سوزند و می قشان میبه وفاي عهد مانده از درد عش

دهند و وجودشان  هماره سوداي آزادي سر می بازهمشوند، چگونه در زندان و حصر  خاکستر می

به آدمیان درس آزادگی  بازهمو  جنگند یم بازهمطغیان است، ترس به دل ندارند و به آرزوي آزادي 

  بخشند، می

اند و وجودشان مهر و محبت است،  ورزند که عاشق تو شده دریغ مهر می چگونه این مهربانان، به تو بی

به تو  گونه نیاداشتی نخواهند داشت و براي چیزي از تو  دارند، چشم اگر این عشق را به تو روا می

که خویشتن ها را گفت و هر روز در طلب عشق پاك نشست  این آدمیوابسته نشدند، هزاران بار 

خویش را دوست بدارد و حیوان بی درس و مکتب عاشق و خویشتن را دوست داشت و باید که 
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به مکتب حیوان بنشیند و بیاموزد که این درس پایان ندارد و از این جان ي عمر  به درازاي همه آدمی

  واال باید که آموخت،

تو را نادیده گرفتند و این دیو رویان اشرف شده از دیوانگی در غرور  بازهماي جان با ارزش مهربان 

  تر کشیدند که خویشتن باال روند، واهی خویش نشستند، هر روز تو را پایین و پایین

  ،ایم ها را هم دیده و آن دانیم ایم، اي واي که دردهایت را می ایم، همه را شنیده همه را دیده

تواند جان را  کسی نمیحق تعیین ارزش براي جان تو را نخواهد داشت، اي جان با ارزش و واال کسی 

ي جانداران همان  مقدم بر جان دیگري ببیند و تو اي جان با ارزش و واال همیشه با ارزشی و میان همه

اندازه محترمی که انسان جان خویش را با ارزش پنداشته است و کسی یاراي کم ارزش کردنت 

ي  تو همان جان واالي تو است و احترام بر این جان بایدي به دوش همه نخواهد داشت که ارزش

  ها است، انسان

دنیایت را تیره و تار کردند و در این اي حیوان زیبا و مهربان، به درازاي عمر گرانت، این دیو رویان 

اي و  دهکردند و تو بردبارانه تاب آوررزش بودن جانشان هر چه خواستند بینی با ا توهم خویش بزرگ

  حال این پایان جنون آدمیان است

پندارد جانش زیبا و خوش است، تو برابر و یکسان  ن میتو جان داري، همان قدر خوش و زیبا که انسا

، به جان انسانی و تو واالیی و با ارزش، این احترام به جان تو باید است، احترام به قانون آزادي است
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تواند خویشتن را فراتر از دیگري بخواند و با آن  نمی کس چیهباید که جان همه را محترم شمرد، 

  هاي کوه برساند، غرور کذب و دروغین، خود را به قله

اي تنها عشق زندگی ام، اي قسم پاك جهانم،  ها، حیوان اي جان مهربان و آزاده به طول تمام این سال 

  دادیم، ها را شکنجه تیبها گرانو جان  ه تو روا کردیمب اه و دورانم، ظلم

  تر از خویشی دانم و برایم محترم خجلم از انسان بودنم و ارزش جان واالیت را می

  ي پاکان و آزادگان خواهند جنگید جنگم و همه ات می لیک براي آزادي

رسانیم و هیچ  ما سبزخواریم، ما باورمندان به مرام پاکی سبزخواریم و به جان واالي تو آسیب نمی

 کس چیهبزند،  بیآسکند و تو را به درد بنشاند و به جانت  پاره پارهت را تواند، جان کس نمی

  خون بخورد و گوشت و جان حیوان را بدرد که خود را سیر، حمله کند تواند به جان دیگري نمی

ما سبزخواریم، این ما باید که جهان باشد، این باید قانون باشد و حق و حقیقت در جهان که قانون 

ایم سبزخواري را، ایستادن در برابر دریدن را و آزار  ایم، فریاد زده ان بار فریاد زدهآزادي را هزار

  نرساندن را

اش اصل اصیل  که به طول وجود آزادي به موازات پیدایش، ماندن و جاودانگی این فریادي است

  ي آزادي است، معنا آزادي است آزادي است، این قانون هسته
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اند،  اند و آزادي از میان برده اي و باز نابخردان به تو تعدي کرده ظلوم ماندهم بازهمتو  بها گرانتو جان 

ها اصلی براي باورمندان به پاکی است، این  ها و ترویج این زشتی خواري، دریدن جان مبارزه با گوشت

ساخت، باید همگان سبزخوار و دور از کشتار جان باشیم که  سان نیبداصلی است که جهان را باید 

  ادي سرآغاز شود،آز

ام تا قسم به جان پاکت این  ام، لیک آمده ي دردهایت را دیده و خوانده دانم، همه اي جان بزرگ می

اي برپا دارم، دریاي ظلم آدمیان به طول این سالیان به جان واالي  ها را از ریشه برکنم و جهان تازه ملظ

از نخست به انتهایش بگوییم، شاید حتی  قدر زیاد که اگر بخواهیم ، آنبود و بیکران عظیمحیوان 

به دیوانگیِ دورترها از آن  شده مسخدانیم، این انسان  عمرمان هم به نوشتن کفاف ندهد، لکن می

، هر ثانیه که از جهانمان هرروزدر حق حیوانات کرده و هاي بیکرانی  واپسین روزهاي دنیا چه ظلم

  کند آنان را شکنجه و آزار می بازهم گذرد یم

اي فرو ننشست که  ید همه جان فریاد شد، باید جنگید و حتی ثانیه، باورمندان به مرام پاکی، باآزادگان

اند، نه فقط سبزخوار  در عذاب و شکنجه هم جانانمانجان در عذاب است، در شکنجه و مرگ است، 

  شان به ما استبود و نه فقط به حیوان عشق ورزید که باید سر و پا پاسبان آنان بود که آنان امید

و  اند جانها هدیه دهند که  ، باید آدمیان زندگی به آنیپرست ویدرها کرد از چنگال این باید آنان را 

  ي آزادي در میان ما، واژه معنا گرو آموزگار عشق و  اند عشقهمتاي ما که 
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  ها را رها داریم از چنگال زشتی هم جانمانباید از دل و جان گذشت که این جان واال 

باید سرتا پا شور بود، باید جان بود و جان دمید، باید رزمید و برایشان حق خواست و قانون طلب کرد 

و  اند جانها جبران کرد که  و پاسدار جانشان بود، باید این ظلم روا شده به آنان را با آزاديِ به آن

  ما، يهمپا

  نخواهیم بود اگر آزادي را بشکنیم و از میان برداریم آزادکه 

ها را از اسارت برهانیم، باید تمام این جانداران پاك را، کشتنشان را،  اگر طالب رهایی باشیم باید آن

که  مثال کشتن جان خویش بپنداریم و انسان از نو بنا کنیم که خویشتن را جان بداند و حیوان را جان

  زبانان است پاسدار جان این بی

جان و جانِ آنان محترم مثال   اي که همه و جهان تازه نیده شودباشد که فریاد آنان از گلوي ما ش

  از هر زشتی و آزار به دوراي را بنا کنیم  اریم و جهان تازهخویش بپند

  

  

  



  

  

  

  

  عقل

  

ــردن   ــیش بــ ــد پــ ــان توانــ ــل انســ ــه عقــ   بــ

  بـــــه عقـــــل و قـــــدرتش دنیـــــاي تغییـــــر 

  

ــر    ــان بـــــیش بـــ ــر و انســـ ــان تغییـــ   دنجهـــ

  هــــا پــــیش بــــردن    همــــه دنیــــا و جــــان  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  که توان هر کار را خواهد داشت، آدمیي پرقدرت  عقل، این قوه

  هاي جهان تنها تفاوت ما با دیگر جان

تواند، مخرب جهان پیرامون ما  تواند راهبر براي سعادت و کامیابی جهان باشد و از آن سو می عقل می

قل تا چه حد زیاد و عظیم است، این گردد و مصیبت به بار بیاورد، باید دانست و شناخت که قدرت ع

تواند اگر به درستی شناخته شود و از آن درست استفاده شود جهان را تا چه اندازه زیبا و باعث  قوه می

  چه اتفاقات نیکی در جهان پیرامون ما شود،

تش ي مهم و منحصر به فرد، این قوت نهفته درون ما توان هر کار را خواهد داشت و باید قدر این قوه

ي تمایزي که باعث شده تا امروز انسان تا این اندازه بر جهان هستی  را به درستی شناخت، این نقطه
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ي تمایز با دیگر جانداران است، اما چه سود  حکومت کند و قدرت بالمنازع جهان شود، همین نقطه

  ست،ها و حتی خود انسان استفاده شده ا ي جان که اکثر مواقع از این قدرت به ضرر همه

ي تمایز با دیگر جانداران بر جان ما  ما عقل داریم و آن قدرت بزرگ توان هر کاري را دارد و نقطه

و تنها پیشرفت خویش از آن  یطلب توسعه، یطلب قدرتشده است، اما از دیرباز براي آزار به دیگران، 

این قهقرا بیشتر به اي پدید آورده و جهان  ي همین عقل هر روز زشتی تازه بهره جستیم، به واسطه

  ایم، کشانده

گري را بیشتر در خویش  ي تعالیم نادرست و اشتباه، خوي وحشی در طول این سالیان به واسطه

گري غوطه خورده و هر روز  پرورانده و حال نه از روي غریزه که با مدد از قدرت عقل در این وحشی

  ایم، اي براي رواج این زشتی برگزیده اسباب تازه

از تعالیم  بتایوامص، اما است ایم رسانده خواستهبه هر چه  ن عقل به قدري باال بوده که ما راقدرت ای

براي تخریب و نابودي از آن  غالباًایم که  زشت که نه از عقل براي کارهاي مفید و درست بهره برده

از آن به چه توان با مدد  ایم، باید قدرت واالي این عقل را شناخت و دانست که می استفاده کرده

اي به رویمان  کند و دریچه هاي رفیع در جهان رسید، این شناخت ما را بیشتر با قدرت عقل آشنا می قله

توانیم، هر کاري که در سر  باز خواهد کرد تا به خویشتن ایمان بیاوریم و باور داشته باشیم که می

  داریم را روزي عملی کنیم،
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ت باید راه و طریقت درست را بشناسیم، باید به تعریف و دانیم عقل چه قدرت بزرگی اس وقتی می

برسیم، باید تعالیم درستی پیشه رو داشته باشیم تا آن را به خدمت خویش در آوریم، ما  ی همسانارزش

ي قدرتمند باید در خدمت ما و اهدافمان در آید، باید از آن مدد  ي عقل نیستیم و این قوه اسیر و بنده

اك را به جهان پیش ببریم، باید راه درست را تشخیص داد و شناخت، باید به آن بگیریم تا اهداف پ

  درجه از معرفت رسید و تعالیم درست را در برابر گذاشت تا عقل را به خدمت درآورد،

تواند از عقل  شناخت قدرت عقل در جهان به همراه داشتن مسیر درست و تعالیم پاك در کنار هم می

قدرتی پدید آورد براي درست کردن و آبادي جهان، باید از قدرت عقل برخوردار باشیم و از آن 

عات ست پیرامون تمام موضودر يها حل راهمدد بجوییم باید آن را به خدمت خویش در آوریم تا به 

هر موضوعی رود، با درك به جنگ  واند به درستی موضوعات را بشناسد وت م، عقلی که میدست یابی

 حل راهتا ما مشکل پیش رو را حل کنیم و تمام توان پیش رود با باید استدالل بیاورد و منطق بتراشد، 

  اي برایش دریابیم، تازه

پایان جهان را ببینند حال با سالح  دردهاي بی وقتی جمعی از باورمندان به پاکی وجود داشته باشند و

براي مشکالت دریابند و هر روز پیرامونش به  حل راهتوانند هزاران  بزرگ در دستانشان، عقل، می

درستی از دلش برگزینند تا مشکالت از میان برداشته شود، باید به عقل به  حل راهبحث بنشینند و 

ي  است، این قوه جانانکه در خدمت اهداف پاك گریست فرصت و سالح ن ،دیدگاه یک قدرت
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، این سرباز در وجود ما باید ما را مینیبرگزهاي درست را  حل راهقدرتمند باید به خدمت ما در بیاید تا 

  در راه رسیدن به اهداف کمک کند و تعلیم درست بدهد

ر دل کرد تا قدرتمندانه هه فرصتی برا ب آنزند که باید از عقل به درستی بهره برد،  پاکی، فریاد می

را به راهی  و سرآخر ما میابی دست از میان بردن و مرتفع کردنشی براي حل راهمشکلی را بشناسیم و به 

  را از نو سرآغاز کنیم، آدمیغییر دهیم و بکشاند که جهان را ت

مسئول به تمام  آدمیي همین عقل  توانیم در جهان کارهاي مفید بکنیم و به واسطه به قدرت عقل می 

جانداران زمین است، باید که جهان را تغییر داد، باید که دنیاي بهتري ساخت، عقل است که ما را در 

آنان پاسداري مسئول و باید که از  قدر گرانان دارد، در برابر طبیعت این ج برابر حیوانات مسئول می

ارب خویش به جیند و تگر سخن بگویکدی باویند بج حل راهتوانند فکر کنند و  نمیها که  از آن کنیم،

تا به جایشان فکر کنیم و براي  بر آنان مسئولیمبه آنان مدد برسانیم ما ما یکدیگر منتقل کنند باید که 

  زندگی بهترشان بکوشیم،

ي عقل، ساختن جهانی بهتر است، هماره پویا بودن و پیشرفت است، باید  ترین وظیفه به راستی بزرگ

را به راه درست اي پیش گرفت، از عقل ابزاري ساخت تا ما  تازه حل راهت و هر روز به درستی شناخ

ها را با عقلمان به  اي برسیم تا آن تازه حل راههر روز به  کردن و آبادي جهان کمک کند و از جان

  آزمون بگذاریم و سرآخر بهترین راه را برگزینیم



 نامه مرام ١١٨

 

ي  رچه براي بهتر کردن دنیا، براي رهایی همهاي برسانیم که وجودش یکپا را به پله آدمیباید 

بینیم و از آن ادراك  ي خطیر به دوش ما است که جهان را می جانداران از چنگال ظلم شود این وظیفه

ي همین تفاوت است  ي جانداران پاسبان باشیم و به واسطه داریم، با مدد از این قوه باید به جان همه

  رود یا مین دنکرد بهترانتظار  آدمیکه از 

 وجود آمد ما بهتعالیم زشت و همین قدرت نهفته اندرون  ي ماندن در جهالت و حماقت به واسطه

خواهیم تا هر روز به فکر تغییر جهان باشد و هر ظلم کوچک و بزرگی را از جهان  از او می لیکن حال

  پاك کند و برایش مرهمی بجوید،

و باید  دهد دارد و مرام پاکی فریاد تغییر جهان سر می این باور پاك هماره میان باورهاي آزادي جاي

  .را بنیان کرد ما به عقل با تعلیم دوباره جهان و انسان را خواهیم ساخت آدمیاز نو 

  

  

  

  



  

  

  

  

  امید

  

ــاد    ــود فریــ ــانم بــ ــانم جهــ ــدف جــ   هــ

ــت     ــد اسـ ــرو در آن امیـ ــانم گـ ــه جـ   همـ

  

ــان داد      ــن جهـــ ــان و ایـــ ــر نســـ ــه تغییـــ   بـــ

ــم رو  ــان هــ ــا جهــ ــد مــ ــت امیــ ــپید اســ   ســ

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

ی بزرگ رسیده آزادگان به قدرت عقل و شناخت و دیدن جهان پیش رو در تمام این سالیان به هدف

  ها است، از نو ساختن انسانکه تغییر جهان است و 

 ایم که هدفی واال در پیش روي داریم، ایمان به تغییر جهان در تار با مرام پاکی به جایگاهی رسیدهما 

  دانیم تغییر این جهان به همین نزدیکی است، و پود ما تفسیر شده و می

ي انسان و ساختن جهانی آزاد  دانند که واالترین اتفاق در جهانشان بنیان دوباره باورمندان به پاکی می

دانیم تغییر جهان  ها است، وجودمان هدف شده است و به این هدف واال ایمان داریم، می و بدو از ظلم

ایم،  ها به دستان ما صورت خواهد گرفت و این هدف همیشه پیش روي ما است، ما جهان را شناختهتن



 دیام ١٢١

 

ایم، همه عمر در برابرش قد علم کردیم، اما نه فقط براي خویشتن نه فقط از  هاي دنیا را دیده زشتی

  شود بلکه در برابر تمام جانداران مسئولیم، هایی که به ما روا می میان برداشتن ظلم

ي تار و پود ما جاي گرفته  هدف ما نه خویشتن که جهان پیرامون ما است، این هدف واال در ذره ذره

  ي عملی کردن این تغییر در جهانیم، و ما آماده

دارد، هدف مفهوم زندگیِ هر  چه چیز واالتر از هدف در زندگیِ انسانی که هدف انسان را زنده می

باید هدف داشته باشد اگر طالب زندگی  آدمیندگی است، به هدف پویا در ز آدمیو  انسان است

و حال پاکان جهان باورمندان به مرام آزادي وجودشان هدف است، هدفشان مشخص است و  است

شماري  کشند، براي عملی کردن هدف بزرگشان لحظه اند به سوداي این هدف نفس می اگر زنده

  کنند می

ان آرمانی است، پیش روي ما است، هر روز و هر ثانیه به این هدف واال و مقدس که همانا ساختن جه

ه، پدید آمدن این جهان هانی عاري از ظلم و زشتی پدید آوردبینیم که ج نگریم، می ها می دور دست

دوباره از نو سرآغاز شده،  آدمیایم،  هاي ما آدمیان بوده و جهان زیبایی را ساخته ي تالش به واسطه

  است پندارد و همتاي دیگر جانداران جهان است که خویشتن را جان می اي حال دیگر انسان تازه



 نامه مرام ١٢٢

 

ي  همه است ما پاسدار حقوق جانانش بالد که حافظ و پاسبان جان دیگر هم حال به خویشتن می

، قانونی که فریاد ظلم نکردن و آزار ایم نونش را از دل آزادي بر گرفتهجانداران جهان شده و قا

  دهد، سر میجانداران جهان را نرساندن به دیگران 

، کنند میبرند و سر از تن جدا ن بینیم که دیگر هیچ جانداري را به کشتارگاه نمی حال جهانی را می

کند و براي ماندگاري و ابدیت این  اسارت از میان برداشته شده، کسی با تحمیل دیگري زندگی نمی

  گذرند، آزادي زیبا از جانشان می

کنند، هر روز این  ر روز این فرداي دست نیافتنی را براي خویشتن ترسیم میآزادگان هر روز و ه

افتد همه پویا براي  اي که می دهند، هر اتفاق تازه سازند و به آن بال و پر می جهان زیبا و آرمانی را می

  اند، در خلوت زنده ایرؤو هر روز آزادگان به این  اند رفع مشکل به پا خواسته در میدان جنگ

بینند و جان  را می صادقِ يایرؤاین  و واقعو هر روز در مجاز  اند بسته دلنیا کان جهان به این دپا

  ي امید در جهان ما است ، این روزنهرندیگ یم

این ساختن جهان آرمانی، این هدف بزرگ و زیبا، امید دنیاي ما است، امید ارزش واالیی در جهان 

ه نگه را زند آدمیکند، امید  به هدف بزرگش قدرتمندتر میاست که همیشه او را براي رسیدن  آدمی

براي آزادگان دور  رممکنیغکه  رممکنیغو  ایرؤدر کند، این واقع انگاشتن  می او را بارور دارد و می

  از مرام پاکی است یجدانشدن یاز واقع است هر اتفاق در این جهان را واقع دیدن اصل



 دیام ١٢٣

 

است، اگر ما بخواهیم، اگر ما برایش تالش کنیم، اگر اتفاقی در این جهان شدنی  دانیم که هر همه می

را با خود  ها نیاان بار و هزارواقع خواهد شد  کنیم یفشان جانهدف داشته باشیم و پر امید به راهش 

  که قدرت ما تا چه اندازه بزرگ و مقدس است، دانیم دوره کرده و می

ي ما براي پیش بردن  ي محرکه به ذرات جان ما زنده است، این قوه قدرت هر کاري را داریم و امید

هراسیم که به امید مسلح شدیم، امید بخشی از وجود ما است، هر  اهدافمان در جهان است، از هیچ نمی

نگریم، به کودکانی که قرار  می رو آوریم و به آن روزهاي پیش دم و هر لحظه رویایمان را پیش می

هایی که قرار نیست در اسارت زجر بکشند و  زشتی را تجربه نکنند، به حیوان است دیگر روزگار

نسوزند و به انسانی که براي اولین بار  آدمیسرآخر سر از تنشان بریده شود، به درختانی که به طمع 

  طعم آزادي را بچشد،

کنیم، امید از ما  می بیشتر از پیش بیدارکنیم و امید وجودمان را  را در ذهن مرور می صادقِ يایرؤاین 

د داشت، وجودمان ابدي ما را از هم نخواهاي دور کردن  کس یاراي لحظه است و ما از امیدیم و هیچ

  اي که به دست خویشتنمان روي خواهد داد دیگر غیرممکنی وجود نخواهد داشت است و در آینده

از  بازهمنیم، به این راه پاك جانمان را فدیه کدانیم، حتی اگر جان در وجودمان نباشد حتی اگر  می

به پایان نخواهد رسید، ما در  گاه هیچرویند و این مسیر آزادي  خونمان پاکان و آزادگان دیگري می



 نامه مرام ١٢٤

 

دانیم که راه پاکان تنها  هر اتفاق امید به وجودمان زنده خواهد شد اگر به بند و اسارت در بیاییم، می

  به جهان بیفتد، حقیقت دنیا است و تنها اتفاقی است که باید

بدل شود، در این مسیر آزادگان  واقع به ایرؤایم تا روزي جهان پاك از  ي دنیا گذشته ما از همه

به جهان پاي خواهند گذاشت و هر روز با تمام جان در راه این هدف مقدس خواهند  يشمار یب

وز فریاد ما را نشنیدند، کردن ما را نخواهد داشت، اگر امر دیناامکس، یاراي  ، هیچگاه هیچجنگید و 

از میان نخواهد رفت، دوباره سرباز خواهد  گاه هیچاگر تحقیر شدیم و اگر از میانمان برداشتند، حق 

  کرد، دوباره برون خواهد آمد، شاید در دورترها لیک پایانی نخواهد داشت،

سید و دوباره دوباره این فریاد بر زبان دیگري از گلوي دیگري در جاي دیگري به گوش خواهد ر

خاموش  گاه هیچصداي خوش آزادي را خواهیم شنید، حتی اگر نباشیم و زیر خاك مانده باشیم، 

  و پرشورتر بیشتر از پیش به خویشتن قوت خواهیم داد، پرنورترنخواهیم شد، هر روز 

  .هم به آن فکر نکردیم ایرؤقدر نزدیک است که حتی در میان  روز آزادي جانداران آن

  

  



  

  

  

  

  اتحاد

  

  همــــه بــــا هــــم یکــــی بایــــد شــــدن راه 

ــه آزادتــــن  ــع و همــ ــن جمــ ــه ایــ ــا بــ   هــ

  

  بــــــه قــــــدرت اتحــــــاد دنیــــــاي زیبــــــا  

ــردا     ــیش فـ ــی پـ ــه راهـ ــم بـ ــا هـ ــم بـ ــه هـ   بـ

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

دانیم تنها راه رهایی و  جه به شناختمان از دنیا، هدفی یکسان در پیش داریم و میها با تو ما انسان

  ما در گروي رسیدن به این هدف واال ساختن جهانی بهتر است،درست زیستن 

چه کسی میان آدمیان است که باور به جهانی آزاد نداشته باشد، دلش در گروي رسیدن به آرامش 

 آدمینباشد و نخواهد همه در آسایش و آزادي زندگی کنند، این ارزش به طول تمام سالیان زندگیِ 

آرام و آزادي  زندگیِ تا نقش بسته استاریخ به درون قلب همگان در جهان شکل گرفته و در طول ت

از مسیر اصلی ي تعلیم زشت و افکار نابجا دنیا به بیراهه کشیده شده و  داشته باشند، حال که به واسطه

ها وجودمان در گروي رسیدن به آزادي  ي ما انسان بحث جدایی است لیکن همه  رهایی درو مانده

  است،



 اتحاد ١٢٧

 

دانیم تنها طریقت در برابرمان همین است،  ایم، می شناسیم و به مسیرش چشم دوخته را میقانون آن  ما

ي  هایمان برسیم و جهان بهتري بسازیم و براي ابدیت از ساخته توانیم به آمال و خواسته از این رو می

  دست خویش از تالشمان لذت ببریم

کوشیم و باید که راه  هانی بهتر میي ما یکسان است، همه به سوداي ساختن ج هدف در پیش همه

درستش را بشناسیم، باید به آزادي ایمان بیاوریم و پاسدار قانون پاکش در جهان باشیم که آزادي با 

  احترام به قانونش میسر است،

ها دلشان براي  ي انسان چه کسی است که چیزي فراتر از جهانی آزاد و زندگی با آرامش بخواهد، همه

کنند در راستاي رسیدن به همین هدف  تپد و هر تالشی که می هانی اینسان زیبا میبه دست آوردن ج

و راه برابرمان هموار اصلی دور سازد  تواند ما را از این مسیر است، دیگر هیچ تعلیم نادرستی نمیواال 

  ها و قابل روئیت است با مفهوم و هدفی یکسان در برابر تمام انسان

باور داریم و هر روز  ي ما در وجودمان به این ارزش واال هیم، همهخوا ر میدانیم که جهانی بهت ما می

  کنیم، در دل هزاران بار به چنین ارزش واالیی فکر می

خواهیم که آن را نبینیم، حال  بینیم و همه می خوبی از دید همه یکسان و برابر است، درد دیگران را می

کند و شرم دارد  ها گریه می کند، یکی ساعت سکوت می ندد وب نها در برابر این مظالم چشم مییکی ت

وابسته به تعالیم او است، شاید کسی باشد  ها نیاي  خواهد به پاخیزد و فریاد بزند که همه و دیگري می



 نامه مرام ١٢٨

 

قدر شستشوي ذهنی داده شده است  که در برابر این مظالم شادمان شود که او هم به طول سالیان آن

ي ما در برابر مظالم اگر فارغ از تعلیممان قرار گیریم ساکت  انده که همهکه هیچ از خویشتن باقی نم

  .و براي بهبودش تالش خواهیم کرد نخواهیم بود

ها به چشم تک تکمان زشت است و در برابرش نگاه به  ها نفرت داریم و این زشتی همه از زشتی

  وها است،ي ما خوبی و رسیدن به آمال و آرز خوبی و جهانی بهتر در نظر همه

و زندگی خوب هستیم، همه  ها در دنیایمان یکسان است و همه طالب آزادي تمامیِ تعاریف و ارزش

شویم، دوست نداریم  کند آشفته می بینیم که دست دراز کرده و در فقر جان می دکی میوقتی کو

جایش بذر خوبی و  ي این مظالم را بیرون بکشیم و به خواهیم ریشه دیگر این مظالم را ببینیم و گاه می

  آرامش و آزادي بکاریم،

ایم، حتی اگر  هدفمان یکی است و دیدمان یکی، خوبی را خوبی تفسیر و زشت را زشت تفسیر کرده

بگیریم و با نگاهی به دور از تعصب و جهل به جهان پیرامون  فاصله مان ياجداداي از باورهاي  لحظه

اي بهبود دنیا فریاد خواهیم زد تا دیگر ظلمی نباشد و عقیده خواهیم شد و بر بنگریم، همه و همه هم

کنیم حال با هر  تالش میبراي یک آرمان که جهانی آزاد و آرام پدید آید در ناخودآگاه و خودآگاه 

اي که درونمان شکل گرفته، آنگاه که آزادي را بشناسیم هدفی یکسان را  باور و اعتقادي، با هر عقیده



 اتحاد ١٢٩

 

دانیم که آزادي چیست،  تا متحد شویم و با هم و در کنار هم باشیم، ما میدر پیش رو خواهیم داشت 

  قراریم تاب و بی راهش چیست و چگونه به آن دست خواهیم یافت و همه به رسیدن بر آن بی

ها که شاید ما را از  مام باورها، عقاید و مسلکفروگذار نخواهیم بود، حال فراي تما در آن راه از هیچ 

ي ما است، رسیدن به آزادي هدف مشترك  تر کند، جهان آرمانی جانِ زندگیِ همههم دور و دور

  ي ابناي بشر یکسان خواهد کرد ي ما است و این راه را براي همه همه

رسیدن به ي جانداران است،  این هدفی براي دسته یا گروهی خاص نیست، این جهانی براي همه

ها به آزادي  ي جان ان و گیاهان و حیوانات و همه و همهي آدم ها است، همه ي انسان آزادي براي همه

  خواهد بود، خواهند رسید و هدف مشترکی براي ما

ایم رسیدن به جهانی است که همه در آن آزاد و آرام باشند و جهانی  راهی که همه آرزویش را کرده

دارد بالشک همه و  ي ما آباد و درست شود فراي باورهایی که قسط ویرانیِ جهان را که به دست همه

  اند، ي باورها در این راه با ما مشترك همه

گرایانه فاصله گرفت که آزادي به قلبش چنین عقاید پوچی را جاي نخواهد  هاي تحمیل باید از نگاه

ها  گنجد که زیبایی آزادي در تفاوت در قاموس آزادي نمی گاه هیچرنگ کردن آدمیان  داد، یک

  است
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و  آزادي ما به دنبال جهانی  به کنار هم بایستیم که هدفمان یکی است، همه باید متحد شویم، باید

ي اتصال و اشتراك ما است، این اتحاد ما را خواهد  ایم، این نقطه آرامیم و دل به آباديِ دنیا زده

  ساخت و این اتحاد راهگشاي جهان پیرامون ما است

پرورانیم برسیم و این راه آزادي  هر آنچه در دل می توانیم به ها در کنار هم و با هم می ي ما انسان همه

و بیشتر از آن همه جانداران جهان ها  قتی براي تمام انسانجهان در اختیار باوري خاص نیست که طری

  .است

رسیدن به دنیاي آزاد و رها مستلزم اتحاد است، پس باید به کنار هم بیاییم و دست دوستی به روي 

ها گره خورد هر اتفاقی در جهان عملی و ممکن  که دست اتحاد میان انسان همدیگر بگشاییم، آن روز

خواهد آدمیان در کنار هم متحد جهان بهتري  خواهد بود، مرام پاکی براي اتحاد پیش آمده و می

بسازند و دنیا را به سرمنزل مقصود که همانا آزادي است برسانند و همه یکسان از آزادي واال لذت 

اتصال ما به این اتحاد همانا رسیدن به این جهان آزاد است و تنها قانون بینمان، قانون  ي ببرند، نقطه

در کنار هم  آزادآزادي است، باید کنار هم بود، باید با هم فریاد زد و جهان را تغییر داد تا همه 

  .کنندزندگی کنیم، براي ساختن جهان بهتر که در آن همگان آزاد و آرام براي آبادي دنیا تالش 

  .پس پیش بیایید و دست اتحاد بگشایید که جهان را دگرگون خواهیم کرد



  

  

  

  

  طغیان

  

  بـــه طغیـــان و بـــه شـــور و عشـــق فریـــاد     

ــن راه   ــرار ایــ ــس تکــ ــر نفــ ــالش و هــ   تــ

  

  بـــــه تغییـــــر جهـــــان و قلـــــب مـــــا شـــــاد  

ــان آزاد از داد ــرانجامش جهــــــــــ   ســــــــــ

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

آزادي را حس طغیان فرا گرفته و ما با این احساس واال چشم به ي باورمندان به پاکی و  وجود همه

  را فراگرفته مان زندگی یم، حس غروري که از نخست همه وجودا جهان گشوده

اند، این حس از همان روزهاي نخستین در وجود  باورمندان به طریقت آزادي هماره در شور و طغیان

رد و خویشتن را براي بزرگی دیگري تحقیر آوریم و سجده نخواهیم ک ما است، ما سر خم نمی

  کنیم نمی

، در برابر هیچ ظلمی سر میپرشورو  انگریطغکند که ما  این احساس ناب و زیبا در وجودمان بیداد می

ان را به سکوت پاسخ نخواهیم داد که به جنگ و رویارویی تقابل به زیر نخواهیم انداخت و زور دیگر

هایی براي پیش رفتن به زرهی براي دفاع  هاي نخستین به چکمه گامخواهیم کرد، وجود ما از همان 



 انیطغ ١٣٣

 

فرو ننشینیم، حق خویش را خویشتن  گاه هیچکردن و شمشیري براي فریاد و اعتراض آذین شده تا 

  ،میبازستان

ایم، حال هر چه قدر  ایم و هرگاه ظلمی را دیده فریاد برآورده ما دست به دعا به دیگري چشم ندوخته

جاي نخواهد داشت که  و قدرتی در برابر این باور میستیا یبازنم بازهمباشد بزرگ  برابرمانقدرت در 

  یاب است،از میان برداشته شدن این گوهر ناباك ما از نابودي آزادي است، 

ما همواره این احساس پاك درونمان را بیدار کرده و به فریادهاي درونمان پاسخ خواهیم داد، اگر 

حس طغیان و شور درونمان در برابر ظلم و زشتی به صدا در آمد با فراغ بال به او پاسخ خواهیم داد و 

  شور خواهیم شد،سراپا 

دعوت به این شور هرکس به دنیا را هم  ا باید که بیدار کرد، باید هم خویشتن واین طغیان درون ر

از پاي ننشست، شاید که بهترین بیداري این  گاه هیچکنی، باید بیدارگر این حس شجاعت بود و 

پیش اي  دیگران نه حرف زدن که عمل کردن باشد و آنگاه که به دل هزاران نفر آزاده اس میاناحس

  و سراسر جانشان فریاد خواهد شد، کردندریادش هزاران نفر شجاعت پیشه د به فز رفت و فریاد 

وجود ما است و باید که به فریادهایش پاسخ داد و آن را بیدار کرد او بیدار است  يانگریطغاین حس  

ها و  و به بیداریش ما را بیدار خواهد کرد و حال به بیداريِ جان و وجودمان، هزاران که نه میلیون

  خواند،خواهد حق طلبی فرا  و به کند را بیدار می آدمیمیلیاردها 
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را فرا خواند و به آن بال و پر داد، باید این احساس پاك را بیدار کرد، باید آن را به  يانگریطغباید 

تعلیم فرا خواند تا چگونه به میدان بیاید و از خویش و دنیاي پیرامونش دفاع کند و در دل میلیاردها 

ي ما یکسان است و هر گاه فریادي  د که درون وجود همهانسان دیگر نیز این احساس ناب را بیدار کر

  گذریم، به او پاسخ نداده و از کنارش میدهد  سر می

قدر تعالیم  اند، وقتی آن اند و از خویشتن دورمان کرده قدر ما را به دنیاي پوچی غرق کرده وقتی آن

ادهاي طغیان درون را اند دیگر فری پوسیده و منفعالنه به طول هزاران سال به گوشمان خوانده

  ،شنویم نمی

آوریم و  گردیم، دیگر به طغیان درونمان ایمان نمی وقتی مسخ شده در پی ناجی از جهان غیب می

خواهد چراغ راه پر فراز و نشیب  خواهیم جست، اما باور پاکی می را ي عزلت بازهم خاموش گوشه

د و از هر نامالیمات و شوید و دیگر آدمیان را به پیش فرا بخوانید تا با این احساس زیبا آشنا شون

  د،ظلمی بکاهن

براي ست و ما باید هر روز و هر روز زندگیِ ما آزادگان به هدفی واال و امیدي سرشار پر از تالش ا

و یک جان تالش بود  کدلیو  دیستیبازنااي  جهان تالش کنیم، باید ذره کوتاه و بلند خویش در هدف

  که تالش معنا گر رسیدن به اهداف واالي ما است،
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را آرزو و هر  ییایرؤرا به امید بدل کرد، هر  يدینااماي را کرده و هر  توان هر نکرده به راه تالش می

توانیم فرو ننشینیم و باز نایستیم که رسیدن به  ما به قدرت تالشمان میآرزویی را به واقع بدل کرد 

  آمال و اهدافمان در گروي فرو ننشستن ما است،

توان با عزم و کوشش هر قدرتی را به زمین افکند، ما براي  اي فرو نشست و کوتاه آمد که می نباید ذره

یم بود، هر آرزو و آرمان امروز و یا فرداها از هیچ فروگذار نخواه کنیم و ساختن جهانی بهتر تالش می

نیافتنی به قدرت تالش، نزدیک و در اختیار  دور و دست زیهر چرا تالش و طغیان به بار خواهد آورد، 

  است،

هایمان  تالش  ، امروز روز تالش براي آزادي است، به حس طغیان درونمان به قدرتانگرانیطغاي 

  در اختیار ما است، هر چیزي در این جهان ممکن است،ایمان بیاوریم و بدانیم هر کاري 

هاي واال تنها به تالش خویشتنتان وابسته است، مرام پاکی و باور به آزادي  بدانید رسیدن به خواسته

نشوید که به تالشمان جهان  دیناام گاه هیچبه آن گوش فرا دهید و  ،شما را انگریطغزند روح  فریاد می

  را تغییر خواهیم داد

همیشه و همیشه به راهی خواهیم بود تا  انگریطغي روح  خواهیم کرد و به واسطه را از نو بنیان دمیآ

  را به شور دعوت کنیم انگرشانیطغدیگران را از این خواب بیدار و روح 
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توانی  ها رسیدن به آمال و آرزو خواهد بود، می نباید از تالش غافل شد، باید دانست که پایان تالش

هر خواسته و  مت بگماري و از تالش باز نایستی و با تالشرا به دست آوري آنگاه که هیز هر چ

  .ري به دست خواهی آوردآرمانی که در سر دا

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  آزار نرساندن

  

  بـــه آزار دگـــر او خـــویش کشـــت اســـت 

ــاد    ــت فریـ ــرد اسـ ــو کـ ــه تـ ــه آزاري بـ   کـ

  

  جهـــان را کـــام ظلمـــا پـــیش بـــرد اســـت        

ــویش در   ــرآخر خ ــت  س ــرد اس ــویش م   آن خ

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

ي آزادي، این قانون درون باور پاکی که اصل آزادي را به همراه  آزار نرساندن، این ستون و پایه

  .خواهد داشت

ایم، باید  هاي اصلی باور به آزادي چنگ زده کنیم، به واقع به پایه وقتی از آزار نرساندن صحبت می

  تا پس از آن امید به آزادي ببندیم، آزار نرساندن داشته باشیم ازادراك درستی 

هاي آزار نرساندن استوار است و باید که در ابتدا این اصل جدا نشدنی را  آزادي این راه پاك بر پایه

  اي به آزادي نزدیک شد و حال باید بدانیم منظورمان از آزار نرساندن چیست رعایت کرد تا ذره

بسیاري به ادراك درستی از آن خواهند رسید و در همان ابتداي  مسلماًار نرساندن، گوییم آز وقتی می

  شمرند که براي همه ادراکش ساده است، هاي زیادي برمی کار عناوین و مصداق
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اگر  مسلماًدانند هر نوع آزار فیزیکی که در برابر ما باشد به مفهوم آزار رساندن است،  همه می مسلماً

کشد او را آزار داده  ب و شتم کند به او آزار رسانده است، وقتی کسی را میکسی دیگري را ضر

  د،نکن است، تجاوز و بسیاري دیگر از این مصادیق آزار فیزیکی را بیان می

لیکن این آزار تنها به همین راه ختم نخواهد شد و آزار ابناي دیگري هم دارد، مثل آزار روانی و آزار 

  کالمی

دروغ، دشنام از مصادیق آزار کالمی است، لیکن  ،کالمی مشخص است، تهمتمصداق آزار  بازهم

هاي  زنیم به یاد ارزش شاید درك آزار روانی براي برخی سخت باشد، وقتی از آزار روانی حرف می

ي پایبندي به آن، آزار ببینند و برخی با  افتیم که شاید برخی به واسطه ساخته شده به دست بشر می

  دیگران آن را آزار به خویش تصور کننددیدن و تخطیِ 

 گذارد یممثل حجاب که براي هر دو سمت مصداقی از آزار است، هم کسی که به زور آن را بر سر 

  شود، دیگران مورد آزار واقع می ي رعایت نکردن که به واسطه یکس آن و هم

کند، اما باید باز  را نفی می باور آزادي و مرام پاکی هر نوع آزاري را مردود و قانون آزادي این زشتی

  در آزار نرساندن ریز شد واینبار دانست که منظور ما از این هر کس کیست

منظور ما آزار نرساندن به جان است، یعنی هر کس در جهان پیرامون ما صاحب جان باشد، حال دگر 

جود ندارد که ما و يقسم بندگیرد، هیچ  ي موجودات دنیا را فرا می پس از این شناختن که جان همه
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هم   ها جدا کنیم و در این سیل از حماقت غوطه بخوریم که انسان گیاهان و حیوانات را از انسان

  خودش به هزاران قسم بدل خواهد شد،

نژاد از نژاد و زبان از  بار کیکودك از والد و  بار کیزن از مرد تفکیک پیدا خواهد کرد،  بار کی

تر خواهد شد و دست آخر ما به جهانی انسانی  تر و تنگ هر روز تنگکه این دایره  اال آخرزبان و 

حق خویش خواهد پنداشت و خودش به همه آزار  منحصراًخواهیم رسید که این آزار نرساندن را 

پایان خواهد  تواند ارزش دیگري را نفی کند و این کالف سر دراز و بی خواهد رساند و کسی نمی

  داشت،

ي موجودات است که  آزار رساند منظورمان جان همه کس چیهگوییم نباید به  وقتی در باور پاکی می

  ي آزار رساندن متفاوت خواهد شد، حال به فراخور هر کدام دسته

 یگر ارتباطی به حیوان و گیاه نداردو د ها است و در ارتباط با دنیاي آنها  براي انسان آزار کالمی مثالً

ي موجودات و جانداران  اران برابر است، به اسارت کشیدن همهي جاند اما آزار فیزیکی میان همه

  ت و پشت کردن به قانون پاك و رسیدن به این واالگوهرنقص آزادي اس

تفاوتی نخواهد داشت، چون جان  ،یا حیوان بالغی را و حال اگر کودك انسانی را به اسارت بگیریم

  یکی است و قانون در برابر همه یکسان است،

  بسیار گفت و شنید تا بیشتر بر آن پی برد، که باید ار و تعریفش،پیرامون آز
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توان به  دیگران است و می احترام به قانون آزادي و آزار نرساندن بههاي جهان  بر تمام زشتی حل راه

که آزادگان به تمام عمر آن را رعایت کردند و این قانون در  گونه همانن را رعایت کرد، راحتی آ

  جزا عملی خواهد شد،تعلیم و سراسر جهان با 

آزار زبانی و کالمی هم شاید بعدها موضوع قابل چالشی باشد که فالن حرف کسی آزار به دیگران 

  د،هاي فراوان کر باید پیرامونش بحث است و دیگران آن را نقد بدانند که

دیگر نیازي  و دش خواهد این مناقشات هر روز کمتر و کمتر ید،رسدانیم وقتی جهان به آزادي  یاما م

است اما قابل حل خواهد بود مثال دیگر اتفاقات دنیا و  آزارچه گر، آزارها نیست و این  به جنجال

  بیشتر در آینده حل و فصل خواهد شد، بازهم

ا که آدمیان بتوانند در میان آرمانی نهفته است، آنج اما آزار روانی که راهکارش تنها میان جهان

ست در از آزار رساندن و آزار دیدن زندگی کنند و ما باورمندان به پاکی د به دوررهاي خویش باو

هاي جهان را از  فراهم آوردن جهان آرمانی کوشا باشیم که بسیاري از ظلم ها باید به دست تمام انسان

  میان برخواهد داشت،

هاي دنیا است، بخشی جدا نشدنی از دل آزادي  ي جان مهبر دیگر جانداران که منظور ه رساندنآزار ن

ي آدمیان و هر کس در خیال و  و مرام پاکی است، این حقیقتی است واضح و روشن روبروي همه

  تصورات به این اصل پاك میان آزادي معتقد است
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این را ارزش بخواند که این ما را به قانون تواند حرف از آزار دیگري به میان آورد و  کسی نمی

باز خواهد برد، باید بدانیم تنها راه رسیدن به کامیابی رعایت قانون آزادي است، قانونی داد از بیداد  بی

  ها به جهان آزار نرساندن به دیگران است، تنها راه موفقیت ما انسان

و دوري از باور ذاتی و  وثوقفت غیر قابل شتر بگشاییم، هرچند معرباید این معرفت را براي خویش بی

  دانیم و همه این ارزش را بزرگ و جاودان می درون ما نیست

کسی طالب رنج کشیدن خویش و اطرافیانش نیست و باید این نگاه را به وسعت جهان پیش برد، 

عذاب جهان را هم الیق این  هاي ي جان داند همه زار دیدن نمیکه خویشتن را الیق آ گونه همان

هاي جهان به  ه جاننپندارد، آدمیان باید بدانند که آزادي معنایش، قانون درونش است، آزار نرساندن ب

  هاي دنیا جان ي همه و همه

  ما است براي تنها راه سعادت و پیشرويو این  

ي خاکی اگر آزاري به دیگري نرسانیم، دیگر آزار و ظلمی در جهان باقی  ما هر کدام در این کره

ها برابري را  شناسند، آن دانند آزار نرساندن چیست و آن را می نخواهد ماند، آزادگان و پاکان، می

اند و به آن ایمان دارند و با تمام جان در راه آزار نرساندن به دیگران  اند، جان را شناخته درك کرده

  ار رسانده باشدتواند خویش را آزاده خطاب کند که به دیگري آز دارند و کسی نمی گام برمی



 آزار نرساندن ١٤٣

 

ي آدمیان را به این راه و طریقت پاك دعوت و جهان را به منزلگاهی رساند که سرآخر تنها  باید همه

ان دیگران باشد و این ي جانداران آزار نرساندن به ج قانون مشترك دنیا، تنها قانون واحد در میان همه

  هاناي به دوش تمام پاکان ج جنگ همیشه در جهان ما است و وظیفه

باید به خویش گفت و دانست که با آزار به دیگران کمی دورتر کسی ما را هم آزار خواهد داد و 

عزیزانمان به این طریقت خودساخته خواهند سوخت و ما به آتش این زشتی هیزم نهادیم و سرآخر 

  ایم خویشتن را به آن سوزانده

  .ن محقق خواهد شدی، تنها با نرساندن آزار به دیگرانبودن آزار، ظلم و زشت

آزادگان بدانید و به دیگران بیاموزید که سرآخر جهان را به مدد از همین ارزش واال آزاد خواهیم 

  .خواهیم ساخت مانیاهایرؤکرد و جهانی واالتر از 

  

  

  

  



  

  

  

  

  آزادی

  

  بـــــه آزادي رهـــــایی کـــــس نیامـــــد    

  بــــــه آزادي جهــــــان زیباســــــت از داد

  

ــد     ــیش بایـــــ ــانون آن را پـــــ ــر قـــــ   مگـــــ

  جهـــــــــــــان آزاد، آزاد بـــــــــــــاد از داد 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  ،جهاني  ترین واژه زادي، این مقدسآ

  ما، همتاي دنیاي این عشق بی

  این باور بزرگ و عظیم،

  و آرمان ما، ایرؤاین آرزو و آمال و 

  این بزرگی جهان،

  ي هزار معنی به دهان انسان که در خویشتن یک معنا دارد، این واژه

  رهایی،
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  شدن از تمام قید و بندها، پیش رفتن به هرجایی که بر آن باور داشته باشیآزاد 

  و این دریاي بیکران از آرامش

  آزادي را به طول هزاران سال معنی کردند و برایش هزاران معنا ساختند،

  توان آن را معنا بخشید باید میانش بود، آزادي قابل تعریف نیست، با واژگان نمی اما به راستی

  فهمید آزادي چیستزیست تا  میانش

  آیا حس طغیان درون قلب ما است؟

  آیا فریاد و اعتراض و آرامش است؟

  آیا رسیدن به آمال و آرزوها است؟

  ها است؟ آیا عشق به جهان حیوان و جان

  ي مقدس گذاشت؟ توان بر این واژه چه تعریفی می

  اخت؟توان این بزرگی را معنا بخشید و آن را شن با چه واژگانی می

باید به این دریاي مواج پاي گذاشت، باید شجاعانه به میان آب زد تا شنا کردن آموخت و آنگاه 

  توان آزادي و آزادگی را درك کرد، می
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هاي ما است، آزادي  هاي ما است، آزادي پاکی قلب و وجود و ذهن آزادي شجاعت درون قلب

  ها و باورهاي پوسیده است جنگ با قدرت و تمام خرافه

  زادي علم و دانش و دانستن است،آ

  آزادي جنگ با جبر و ایستادگی است،

  آزادي مقابله با نیاز و هواي نفس خویشتن است،

  آزادي عشق است، اخالق است، غرور و کمک کردن است

  و فریاد اعتماد به خویشتن و خودباوري است،

  آزادي عقل است،

  آزادي برابري است،

  آزادي اتحاد و یکپارچگی است،

  زادي امید است و جنگ و طغیان،آ

  پایان وجود ما است، آزادي معناي بی

  آزادي باور و مرام پاکی است،
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که باید به راهش میان واژگان معنا نشده و نخواهد شد  آزادي لمس کردنی و فهمیدنی است، آزادي

  است،ها  اي کوتاه ننشست، رسیدن به آزادي به معناي رسیدن به تمام خواسته جنگید و ذره

هایمان به واقع بدل خواهد شد و آزادي در نزدیکی و به کنار  با رسیدن به آزادي تمام آمال و آرمان 

  ما است

باید برایش جنگید و روز رسیدن به آزادي را که همه برابر و یکسان خواهند بود همه جان و در کنار 

  .و برایش جشن خواهیم گرفت هم زیسته و به فکر آبادانی خواهیم بود در سر پروراند

ي عمل به این  ر خواهیم کرد، جامهاله در قلب مردمان را بیداهزاران س يایرؤتا رسیدن به آزادي این 

  اند خواهیم رسید یال آدمان خواهیم پوشاند و به هر آنچه هزاران سال آرزو کردهدنیاي در خ

در برابر قدرت و زشتی خونش ریخته  دهیسربردیگر انسانی به ظلم نابود نخواهد شد، دیگر حیوانی 

  نخواهد شد و زجر نخواهد کشید،

  ها به پیش نخواهد بود و زشتی از بین خواهد رفت، دیگر ترویج زشتی

  ي باورهاي پوسیده را با قدرت خویش از میان بر خواهد داشت، آزادي که بیاید همه

  آن روز روز رسیدن آزادي به دنیایمان خواهد بود،

  درون ذهنمان خواهد بود، ياهایرؤاي آزاد، ترسیم تمام ترسیم دنی
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خواهیم از جهان دور باشد و دیگر نخواهد بود  ترسیم هر زیبایی که به آن باور داریم، هر زشتی که می

  که جهانی آزاد خواهیم ساخت،

اه در مان در رسیدن به جهان آزاد میسر خواهد شد و این ر آزادي و رها شدن از دردهاي هزاران ساله

  پیش روي ما است،

  آزادي به ما و تالشمان وابسته و در پیش است

هاي جهان  ي جان اما آزادي میسر نخواهد شد مگر با پایبند بودن به قانونش، باید به دیگران به همه

  احترام گذاشت تا آزادي از پشت این حجاب هزاران ساله بیرون آید،

  آدمیان دور مانده،هزاران سال به پستویی رفته و از نگاه ما 

  اند، خجل و شرمسار است که هر بار به معنی و باوري زشت آن را به سخره گرفته

  اند، از او نردبان ساخته و به انحصار خویش درآورنده

  اند هر روز معنایش را به دل جانداران کشته و به قفس برده

او را به یغما  آدمیدر آمده و  وصفتانیدبند این هم به  ، در این هزاران سال خویشتنزیبایی ما ،آزادي

  در اسارت خویش همه را حتی آزادي را هم به اسارت کشانده است بازهمبرده است و هر بار 

  زندگی میان باور خویش هستید،اگر به دل سوداي جهانی آرام دارید، اگر طالب 
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  خواهید دنیایی آباد و زیبا داشته باشد می اگر

  اید، هر چه از این جهان طلب کرده اید پروراندهدر سر اگر هر سودا و آرزویی و  

  در میان آزادي نهفته است، اهایرؤبدانید تنها راه رسیدن به این 

  مان آزادي است، تنها راه رهایی

  آزادي در رهایی و رهایی به دنیاي آزاد،

ها همه و همه به دست  ها و قدرت ها، ظلم زشتی این جهان پیرامون ما است، تمام حل راهآزادي تنها 

  آزادي و طریقت پاکش حل شدنی است

  رسیدن به آزادي است، جهان ما نیازمند ،آزادگان و پاکان

اید همه را بیدار کرد، دنیاي آزاد برایشان ما جانمان و دنیایمان در گروي این جهان آزاد خواهد بود، ب

  بزرگی در جهان ما است حل راهواال و چه  ترسیم کرد و بدانند آزادي چه گوهر

ي وجودمان امید به پیش  ما با هدفی قرص و محکم و در برابرمان ایمانی عظیم به راه پاکمان و همه

حفظ خواهیم کرد و  واال گوهربه این  مان زندگیتا زمان رسیدن خواهیم رفت و هر روز امیدمان را 

به راهمان تالش کنیم  بازهمي جانمان امید شود و  ا همهجهانی در پیش رویمان ترسیم خواهیم کرد ت

  فرو ننشینیم و در راه این هدف مقدس بجنگیم گاه هیچو بجنگیم و 
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هاي ما، به اتحاد ما، به جنگ و  آزاد خواهد شد، دنیاي آزاد در پیش روي ما است، به تالش ،جهان

طغیان و شور ما، رسیدن به جهان آزاد بایدي است که جهان بارها و بارها به ما خوانده است و مسیرش 

  را رو به سویمان نشان داده،

دم برداریم که جهان در طلب آزادي پاسخ دهیم و به راه این پاکی مطلق ق باید به این نجواها

  کند، شماري می لحظه

  ها هستند، پاك باوران و آزادگان، نه از جهانی دیگر و نه موجوداتی دیگر که همین انسان

  ها بوده آور قدرتی در دور دست ها را برگزیده و نه پیام نه کسی آن

  اند، نه نژاد خاصی دارند به دنیا آمده گونه نیانه به ذات 

  ،اند گونه نیاي خونشان  به واسطه و نه

  هاي جهان هستند، ها و همین جان ها نیست که همین انسان هیچ تفاوت میان آن

  همه از دل همین دنیا و میان ما زیستند، همه مثال ما در کنار ما بوده و هستند،

  هایی و ایمانش به پاکی است،اي خواهد بود که باورش ر ن آزادههر کس در خویشت

  ارد که جهان قابل تغییر است و خویشتن عامل این تغییر،باور د

  انی را براي جانداران بسازد آرام و زیبا،سته تا جهحال به پا خوا
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  جهانی که هر روز پویاتر از دیروز باشد،

  ،اند شدهکه دوباره زاده ي آدمیان هستند  همه آزادگان،

ساخته خواهد شد و هر  ما کی به عزمو است و در همین نزدیدر پیش ر مانو جهان آزاد جنگیم می

  روز پویاتر به پیش خواهد رفت

  حال زمان بیداري و برخواستن است،

  ي خون خواهم جنگید به آزادي ایمان دارم و به راهش تا آخرین قطره

  .به عزم ما جهان آزاد خواهد شدو  

  

  

  

  



  

ــاد    ــان شـ ــام جهـ ــن جـ ــی آزاده و آزاد ایـ ــر تنـ   هـ
  

  تــــــــن جــــــــام و جهــــــــان داداز مــــــــن آن آزاده 
  

  خـــــــود بــــــــاد  قـــــــدر آزادي بـــــــه آزاديِ  
  

ــس زاد    ــن نفــــ ــر تــــ ــان آزاد و از هــــ ــن جهــــ   ایــــ
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