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 ١٣٩٩/٢٠٢٠  انتشارسال 

  سایت رسمی جهان آرمانی وب  انتشارات

  رسانی عمومی منترش شده است این اثر به صورت رایگان و برای اطالع

  امی حقوق این اثر در انحصار مؤلف است
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  سخنی با ش

  

  زادي یگانه منجی جاندارانآبه نام 

اي به چشم چنین نگاشته یمها غاز کتابآدانم تا در سربر خود وظیفه می
  .بخورد و همگان را از این درخواست باخبر سازم

واسطه آن برخی را به  نیما شهسواري، دست به نگاشتن کتبی زد تا به
خود بخواند، قشري را به آزادگی دعوت کند، موجبات آگاهی برخی 

  .افکارش را نشر دهد چنین ینگردد و ا

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

هدف و آرمان، من از کسی پوشیده نیست و براي دانستن آن نیاز به 
داشتم و  یانب سخن را ساده و روشنهماره تحقیق گسترده نباشد، زیرا که 

  .اگر کسی از آن مطلع نیست حال دگربار بازگو شود

انسان و یا  عیسی، ،یهوه بیکران خداوند، اهللا، يها بپا خواستم تا برابر ظلم
ت و هدف را هماره باقدرت تالقی داده است، یهر نام دیگري که غا



رهایی جاودانی که . سازم فریاد برآورم و آزادي همه جانداران را فراهم
ار نرساندن به دیگر جانداران، داراي یک قانون است و آن احترام و آز

  .ها است گیاهان، حیوانات و انسان

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

توان راه گذشتگان را در پیش د از علم و فناوري امروزي، میدبا م
چون گذشته براي نشر کتب از کاغذ استفاده نکرد، زیرا نگرفت و دگر 

که این کاغذ از تن واالي درختان زیبا غارت شود و موجبات مرگ این 
  .جاندار و تخریب طبیعت را حادث گردد

هایم را بر کاغذ، جان درخت نشر ندادم و تنها نگاشته گاه یچمن خود ه
حال . ها بر کاغذ استام از ناشران کتب نشر ندادن این نگاشتهخواسته

  .یرسان چه از روي سودجویی و چه براي ترویج و اطالع

گیري از فناوري در برابر مرگ و تخریب درختان توان با بهرهامروز می
این جانداران واال ایستادگی کرد، پس اگر شما خود را مبلغ افکار 

به قتل  گاه یچنگاشته نیز ه مدد از اینشک بیدانید که بیآزادگی می
اگر هم تنها هدفتان سودجویی است و بر این . طبیعت دست نخواهید زد



توانید از فناوري عام درختان می بهره از کشتار و قتلپیشه پا فشارید بی
حق و  بهره گیرید تا کردارتان از دید من و دیگر آزاد اندیشان به

  .گردد یمتکر قابل

  یی همه جاندارانبه امید آزادي و رها

 
  

  

  

  

  



  سالم: دیا

  بودي؟ کجا سالم،: لوگ

  امروز هم طبق معمول از صبح سر کار بودم، تو چی کار کردي؟: دیا

  دیر اومدي؟ قدر ایندونم سر کار بودي، چرا امروز  می: لوگ

تو راه برگشتن، یک گربه دیدم، فکر کنم ماشین بهش زده بود تا : دیا

  ببرمش دکتر طول کشید، تو چی کار کردي؟

لینیک هیچی بابا، منم از صبح سر کار بودم، برش داشتی بردي ک: لوگ

  تو این وضعیت؟

  وضعیتی نیست، شام چیزي خوردي؟: دیا

جواب نده، تو این وضعیت این  سؤالرو با  سؤالداداشِ من، : لوگ

  کنی؟ ها چیه برامون درست می برنامه



 دیالوگ ٨

 

  ي خاصی خاصیه و نه برنامهنه وضعیت : دیا

هاي  من و تو سر این قضیه هزار بار کهآقا این بار اولت نیست : لوگ

  خواي تمومش کنی؟ الکی با هم بحثمون شده، کی می

  کنم خودم خرج کردم و از سهم خودم کم می کهچیزي نشده : دیا

از صبح رفتی تا این موقع شب  میگمخودم و خودت نداره، من : لوگ

، هر روز هر روز نمیشه که به این گربه و اون سگ کمک جون کندي

نن، به من ک  آدم دارن تو این دنیا زندگی می بابا جان این همه اصالًکرد، 

  تو چه آخه؟

اگر قرار باشه، همه از کنارشون راحت بگذرن که دیگه  برادر: دیا

  مونه هیچی از هیچکی باقی نمی



 دیالوگ ٩

 

ي خاص و عام،  کردي مسخرهگذرن، ول کن ما رو  نه اینکه نمی: لوگ

 ي همراته، دیگه همه ذاري بیرون، یک کاسه شیر نه میصبح پاتو از خو

  هاي اینجا فهمیدن یه چیزیت میشه بچه

ها خوب منم بد روزگار، به زندگی خودت برس، من باشه آقا، شما: دیا

ي توضیح چیزي رو ندارم که واسه شما مسخره و  حال و حوصله

  داره خنده

که نگفتم تو مشکلی داري، من حرفم اینه که این کارات من : لوگ

گی معنی نداره، تو چی کار داري به سگ و گربه، بچسب به زند

  خودت

  توضیح بدي زندگی خودم یعنی چی؟ دقیقاًزندگیِ خودم؟ میشه : دیا

  آره، زندگی خودت، درست، کارت، آیندت: لوگ



 دیالوگ ١٠

 

همونجوري که تو  چیز دنیا تو همین خودم که خالصه نمیشه، همه: دیا

اگر تو از کنار  اآلنهم واست خیلی چیزا مهمه منم برام همینجوریه، 

 اصالًدیدي یک آدم افتاده کنار خیابون، یا نه  شدي، می خیابون رد می

اهرت یا یک کدوم از یک بچه افتاده کنار خیابون یا شایدم مادرت، خو

  گذشتی؟ از کنارشون می اعضاي خانوادت،

ي کنار  بابا، تو خواهر مادر ما رو با سگ و گربه ولمون کن: لوگ

  کنی؟ خیابون مقایسه می

 ها آدمخب راست میگی، جون داشتن و زندگی فقط مال ما  نه: دیا

  است

زي شنیدین و تز معلومه که راست میگم، بابا شماها یه چی: لوگ

  کرده اوتروشنفکریتون 

  تره ز حیوونا با ارزشتونی واسم یه دلیل بیاري که چرا جون ما ا می: دیا



 دیالوگ ١١

 

  آره، یک دلیل چیه، میلیون تا دلیل میارم واست،: لوگ

تره هر چیزي هم است واسه  عقلمون با ارزش چونتره  جونمون با ارزش

بحث چی داریم من و تو، یک سري چیزهاي  اصالًرشد من و توئه، 

  احمقانه

دلمون  بیشتر بودن عقلمون، بهمون این اجازه رو میده که هر کاري: دیا

  خواست با هر کسی بکنیم؟

ده که خودت رو  بیشتر بودن عقل تو بهت این اجازه رو می نه: لوگ

، بود اصالًي ولگرد کنی که معلوم نیست  مچل یک مشت سگ و گربه

  و نبودشون واسه چیه

بود و نبودشون دست من و تو نیست ولی حاال که هستن، مگه میشه : دیا

  تفاوت بود بیتفاوت گذشت و نسبت بهشون  از کنارشون بی



 دیالوگ ١٢

 

من با این حرفهاي تو کاري ندارم خدا رو صد مرتبه شکر که : لوگ

کنم و نه  به بود و نبود اونها هم کار ندارم، نه اذیتشون می اصالً

  یده، درمونشم میده البدکمکشون، همون خدا که درد م

یعنی منظورت اینه که ما در ازاي هر دردي که تو دنیا است فقط : دیا

بشینیم و دست به دعا منتظر فرج و راهگشایی خدا باشیم، اونوقت تو 

یه آدمی هم همچین اتفاقی بیفته بازم فقط دستت و باال   وقتی واسه

  بري و منتظر رفعت خدا میشی؟ می

ظر تو بین سگ و گربه و انسان فرقی نیست؟ چی بگم از ن واقعاً: لوگ

  دیگه

ي اون  تو چیه، تو عقل سرشاريِ که داریم، به واسطه دقیقاًفرقمون : دیا

  کنیم؟ تو دنیا داریم چیکار می دقیقاًعقلمون 



 دیالوگ ١٣

 

در ثانی من دارم از موجودي میگم که جون داره و تو عذابه، یعنی باز 

جون دادنشون به این فکر کنیم، و تو دست بگیریم و زمان کشمون خط

  گیره اي قرار می انسانِ یا حیوان و اگر انسانِ تو چه دسته

من و تو  داري چی میگی، من میگم فهمم تو نمی اصالًآقا من : لوگ

عقل داریم، پس باید واسه زندگی خودمون تالش کنیم، خدا خودش به 

  ي اونها هست فکر همه

فهمیم، ولی موضوع مهم  ما عقل داریم و از حیوونها هم بیشتر می: دیا

ي این برتري  کنیم، به واسطه اي می از عقلمون چه استفاده دقیقاًاینه که 

  دیم؟ که داریم، کار درستی تو زندگیمون انجام می

که میشه سریع به و بفهمم، چرا تو هر وقت هر چی تونم این نمی اصالً

نی تو مشکالت ریز و درشت زندگیِ خودت دوش خدا میندازي، یع



 دیالوگ ١٤

 

کنی که خدا همه چیزو حل کنه، یا اینکه خودتم  فقط به این فکر می

  ؟کنی میبراي بهتر شدنش کاري 

شم ولی بعضی  نمی همیشه شم، البته نمینه دست به دامن خدا : لوگ

کنم،  م تالش میتخب در حد خودم واسه مشکال نهاوقات هم چرا که 

واسش  حتماًزرگه، یک مشکلی رو که میده خودش هم ولی خب خدا ب

ها رو ي کار چاره کرده، منم یک وسیلم، خدا خودش میگه اول همه

  ه من و توکل کنبکن و بعدش همه چیزو بسپر ب

  شه؟ به نظرت همین رفتار ما باعث پسرفت تو زندگیمون نمی: دیا

واسه پیشرفت این قدر در انتظار بودن، باعث نمیشه که منفعل بشیم و 

  زندگی و دنیا هیچ کار نکنیم؟

گم ما هیچ کار نکنیم، من میگم خدا یه امید تو دل  من که نمی: لوگ

  کنیم ولی خب یه گوشه چشمی به اون امید داریم ، تالش میستماها



 دیالوگ ١٥

 

اما چقدر این گوشه چشم تبدیل به اون تالش میشه، چقدر تو : دیا

کنیم به همون  موکول میکنیم و همه چیزو  زندگی هیچ تالشی نمی

ي  چرا بحثو عوض کنیم، یک حیوون گوشه اصالًتر،  قدرت بزرگ

خدایی  م و واسه خودمون عرفان ببافیم،خیابون داره جون میده، ما بشینی

کمک میکنه، به نظرت چند  نکه اونو خلق کرده خودش هم به او

به جاي نکشه و فردا زنده باشه، اگه  زجردرصد احتمال داره اون حیوون 

  این توکل خودمون باعث نجات اون بشیم چی؟

  به خدا اعتقاد داري؟ اصالًتو : لوگ

مگه موضوع صحبت ما خداست، چرا دوست داري همه چیزو : دیا

سریع به اعتقاد و خدا ربط بدي، این معتقد بودن یا نبودن من چه سودي 

  به حال حرفامون داره؟



 دیالوگ ١٦

 

گرده  ی در کل به خدا برمینه بحث اصلیِ من و تو خدا نبود ول: لوگ

بهش ارزش میدي از دید خدا نجسِ، بعد تو  قدر اینهمون سگی که تو 

خوام بدونم این کجاش  دي، من می کنی و بهش غذا می یمیري بقلش م

  با هم جور در میاد؟

خب باید اول بدونیم که تو وقتی از خدا حرف میزنی، منظورت : دیا

  کدوم خداست؟ دقیقاً

  تا خدا داریم ما؟ مگه چند: لوگ

ي  یکی که به واسطه مسلماًخب خدایی که بشه دربارش حرف زد، : دیا

است بیشماره  ها آدمادیان الهی به ما شناسونده شده ولی خدا که تو دل 

  و هر کس به درون خودش خدایی پرورونده

  زنم دیگه کنی، دارم از خدا حرف می برادر من چرا سفسطه می: لوگ



 دیالوگ ١٧

 

ي اسالم شناختی و بهش ایمان داري، یعنی  تو به واسطهخدایی که : دیا

کم و کاست قبول  دونی و تمام فرامینشو بی خودتو تسلیم راهش می

  کردي و حاضر به اطاعتشی؟

  زنم آره من از همون خدا دارم حرف می: لوگ

  ي اون خدا چی بگم؟ خب درباره: دیا

ت کنی به گفتم که میگم اگه تو خدا رو قبول داري نباید پش: لوگ

  حرفهاش و هر جا هر جور که دلت خواست رفتار کنی

پیش میاد تو که خودتو باورمند به همون  سؤالخب منم برام، یک : دیا

  کنی؟ ي فرامینشو رعایت می دونی، همه خدا می

  رم تو دل گناه ام نمی کنم، ولی با کله نمی ، عملدروغ چرا: لوگ



 دیالوگ ١٨

 

 قلباًناه بشی، منظورم اینه که آیا مرتکب گ سهواًمنظورم این نبود که : دیا

کنی، هرچیزي که تو کتاب مقدس به یادگار گذاشته  همشو قبول می

  قبول داري؟

  مثل چی؟: لوگ

، آیا چیزي ازش ایمان بهشی دار داعیهبه دینی که  اصالً ،هر چیزي: دیا

  تا حاال قرآن خوندي؟ کردي مطالعه

  نه ،خودم: لوگ

دونم چه جوري  نمی واقعاًخب بحث ما خیلی پیچیده میشه و من : دیا

میشه کسی به چیزي ایمان داشته باشه که حتی اونو نخونده باشه و بعد 

اینکه تویی که خودت نخوندیش این باورها رو از چه کسی به قرض 

  زنی؟ سنگ ایمان چه چیزي رو به سینه می دقیقاًگرفتی و 



 دیالوگ ١٩

 

از صبح تا شب این همه  اآلنخوندي،  یعنی چی، یعنی تو خودت: لوگ

بینم، باید ریز به ریز قرآن رو خونده باشند که  آدم تو خیابون داریم می

  بهش ایمان بیارن؟

آدم چیزي رو که ادعاي ایمان  ،که باید خوند همعلوم و من خوندم: دیا

به چه چیزي و چه جوري ایمان  دقیقاًه باید خونده باشه وگرنه بهش دار

  آورده؟

خداي به این بزرگی، به زمین و آسمون به  کهخوندن نداره : لوگ

کنی یک نشونه است، نیاز نیست  ها به همه چی که نگاه می درختا به گل

  بخونی تا راجع بهش بدونی حتماًکه 

ارتباط به وجود خدا نداره و من از فرامین و  دقیقاًموضوع بحث ما : دیا

ل صحبتمون هم گفتم که تو کنم، او خدا صحبت می آییندستورات و 



 دیالوگ ٢٠

 

 اصالًي این فرامینی که خوندي ایمان داري نه وجودیت خدا که  به همه

  جاي بحث نداره

  خب نخوندم ولی شنیدم: لوگ

خب، پس هر چیزي که شنیدي و توي قرآن اومد رو بدون فکر : دیا

کنی، حتی حاضر نیستی بهش فکر کنی  کنی و بدل به ایمان می قبول می

  نی؟و قضاوتش ک

  حکمتی هست مطمئناًکنم چون تو هر فرمانش  آره من قبول می: لوگ

ي  اگه من بهت بگم که خدا تو کتاب مقدسش، رابطه مثالًیعنی : دیا

  کنی؟ جنسی با محارم رو حالل دونسته باز هم قبول می

  یعنی این حرف رو خدا گفته؟: لوگ



 دیالوگ ٢١

 

، واکنش فرض کن، همچین چیزي رو خدا گفته باشه میگمولی  نه: دیا

  تو نسبت بهش چیه؟

  کنم ر موردش فکر هم نمی اصالًوقتی این حرف رو خدا نزده من : لوگ

  زنیم که خدا گفته، باشه، در مورد چیزي حرف می: دیا

کنه رو برید، تو بدون  خدا گفته، باید دست کسی که دزدي می مثالً

  کنی؟ فکر کردن به این موضوع فرمان خدا رو قبول می

این حرف خدا است ولی از دید من خدا این حرف رو درست : لوگ

براي هر دو قشر زده، هر دو قشري که بعدها به فقیر و غنی تبدیل شدن 

ها  ها رو هم خود انسان براي خودش به وجود میاره و خدا این این ظلم

  دست از خیلی از کاراشون بردارن ها آدمرو گفته تا 

  محسوب میشه یا نه؟به نظرت این بریدن دست، ظلم : دیا



 دیالوگ ٢٢

 

شه، چون این وسط اونی  ظلم محسوب نمی اصالً نهآره یا شایدم : لوگ

  که ازش دزدي شده چی میشه؟

کنیم، نباید  به نظرت وقتی به یک موضوعی مثل دزدي نگاه می: دیا

دزدي رو به شکل یک مسئله بدونیم، در جواب این مسئله بریده شدن 

  نیست؟ دست اون آدم پاك کردن صورت مسئله

کنیم،  ما تو این موضوع، فقط داریم به اصل بریده شدن دست فکر می

اینکه آیا این بریدن دست  ظلمی  فارغ از تمام اتفاقات پیرامونش و

  هست یا نه؟

کن کردن این مسئله چه  بحث رو فارغ از اینکه در برابر دزدي و ریشه

گري رو دست دیبریم که یک انسان باید  باید بکنیم، فقط به اونجایی می

فقط و فقط به بریده شدن دست فکر کن  عناوین  ببره، فارغ از تمام این

  و جوابشو بده



 دیالوگ ٢٣

 

بریدن دست به خوديِ خود ظلم هست آره، ولی چیزي که خدا : لوگ

در مقابلش بریدن دست رو قرار داده یک موضوع بی اهمیت نبوده و 

عجیب به  درق ایناگر آدماي امروزي و توي قانون امروزمون هست و 

، اونا ار که اون موضوع رو به چی ربط بدهگذ نظر میاد این نگاه قانون

تونیم  نمی وقت هیچدیدن، ما  منظور خدا رو از دزدي توي چی می دقیقاً

ها و اتفاقایی که براي یک آدم تو  خدا رو مقصر بدونیم، خیلی از گناه

و قدرت  افته به خواست خودشه، خدا به آدم عقل داده زندگیش می

  انتخاب

دونی  شم، تو بریدن دست رو ظلم می متوجه نمی دقیقاًمنظورت رو : دیا

  ولی خدا رو عاري از ظلم؟

اي بوده که  و اگر به این باور داري که منظور خدا از دزدي مفهوم دیگه

بریم که مستحق این  ما به اون واقف نیستیم، امروز دست کسانی رو می



 دیالوگ ٢٤

 

از مسیر اصلیش دور کردیم، صحبت من  عقوبت نیستن، بازم بحث رو

جرم و سر اهمیت داشتن و یا نداشتن اون جرم نیست، نگاه ما به اون 

در  خواد که باشه و مجازاتی که براش برگزیدیم در این لحظه نمی

 ،حقیقت فقط به یک موضوع باید فکر کنیم که فراي هر جرم و جنایتی

  هست یا نه؟جزایی که ما براي اون جرم قائل میشیم ظلم 

به نظر من همین طوره، خدا منظوري غیر از دیوار همسایه باال : لوگ

از  لوحانه ساده قدر اینتونه  دونسته، چون خدا نمی رفتن و دزدي می

هاي خدا در مورد  بریدن دست حرف بزنه و اینکه به نظر من صحبت

عقوبت هر گناهیِ، شاید منظورش این بود که وقتی این ظلم به قدري 

ي ما  ر چند در حال حاضر تو جامعهرو بکنید، ه این کارسترش یافت گ

  بریدن دست رنگی نداره



 دیالوگ ٢٥

 

دي  اي از فرامین خدا می ي اول وقتی تو داري تعریف تازه در وهله: دیا

تنها راهی که پیش روت هست، اینه که ادعاي پیامبري کنی و خداي 

ي  ه از همهکنیم ک بشناسونی، ما از دینی صحبت می ما اي رو به تازه

  ،قابل وثوق ترهادیان الهی 

ي نبوي، سنت  که نه فقط قرآن، تاریخ مدون اون، سیره میگیاز اسالمی 

خودش جاي داده،  و خیلی عناوین دیگرو تو تفسیر پیامبر، حدیث، فقه،

 کنیم به تفاسیري از دست وقتی از بریدن دست تو قرآن صحبت می

هاي زیادي از  تونیم نمونه رسیم، با رجوع به تاریخ می تفاسیر تو می

رد  کامالًبریدن دست رو در زمان حیات پیامبر ببینیم که تفاسیر شما 

ز ریشه محو شه و ارتباط میان دست روح و دست جسم به کلی ا می

و حقیقت  میان قرآن و سنت پیامبر موثق بوده شه، چیزي که واقعیت می

و این تفاسیر فردي در اسالم نوعی بدعت به حساب  خدا است فرامین

  .میاد و هیچ وقت تو دین خدا جایی نخواهد داشت



 دیالوگ ٢٦

 

ي ما بریدن دست وجود  کنی که تو جامعه وقتی از این صحبت می

تونی  می مطمئناًباید بیشتر و بهتر به شرایط نگاه کنی،  اوالًنداره، 

، دوما صحبت ما پیرامون کل ها رو پیدا کنی هایی از این ظلم نمونه

تونی تو خیلی از کشورهاي دیگه  ي این دست بریدن و می جهانِ، نمونه

  ببینی،

که تو تمام فرامین خدا رو  غ اصل بحثمونولی بازم برگردیم سرا

بینی و اگر فارغ از تمام تفاسیر  و بدور از هرگونه ظلم می االجرا الزم

صریح قرآن اون رو بیان س و نص شخصی چیزي که عینی و قابل لم

کرده پیامبرش تو طول حیاتش به اون عمل کرده و کشورهاي مسلمون 

  در مقابلش چی میگی؟ در طول تاریخ به اون صحه گذاشتند رو ببینی



 دیالوگ ٢٧

 

ها  من که آدم خشک مذهبی نیستم که صبح تا شب بشینم و این: لوگ

همون رو بخونم، اگه اینجوري که تو میگی وجود داره و منظور خدا 

  بود خب من با حرفات موافقم

  موافق با چی؟: دیا

موافقم با حرفات، حرفایی که اگه تو میگی باشه چیزي غیر از : لوگ

ظلم محسوب نمیشه، اما به نظرت جواب یک دزد رو چه جوري باید 

  بخشی؟ داد، اگه از خودت دزدي کنن، می

  اگه من میگم باشه یعنی چی؟که باید بدونم  اوالً: دیا

خیلی  مطمئناًکه  نی تو در وجود داشتن این بریدن دست شک داريیع

سخت نیست پیدا کردن تصویري که توش، دست انسانی رو بریدن، 

پس اگه با چیزي موافقی از طرف خودت بگو، بعد از خوندن و شناختن 

  و دیدن،



 دیالوگ ٢٨

 

بریدن دست بود و اینکه آیا تو این عمل رو  دقیقاًموضوع صحبت ما 

  نه؟ ظلم میدونی یا

که اگه دوست داشته باشی در موردش حرف  سؤالتو اما بخش دوم 

  بزنیم

چطور بگم مطمئن نیستم، دوست دارم در موردش  کهنه شک : لوگ

  تحقیق کنم، بعد حرف بزنم،

دونم، دوست دارم با هم حرف  و دوم اینکه اصل این کار رو ظلم می

  نهبزنیم چرا که 

کردي و اینکه جواب دزد رو باید  سؤالتو در مورد دزدي از من : دیا

چطوري داد و اینکه اگه از من دزدي بشه، آیا حاضرم اون شخص رو 

  ببخشم یا نه؟



 دیالوگ ٢٩

 

ي اول باید بدونیم  کنیم، در مرحله ي یک جرم صحبت می وقتی درباره

کنیم، شاید یک نگاه  که چرا در جواب اون جرم مجازاتی رو تعیین می

کنیم، اما  راي انتقام مجازاتی تعیین میگر این باشه که ما ب شخصی بیان

کسی رو به خاطر انتقام کیفر  وقت هیچحقا تو نگاه اجتماعی، ما 

و  ي بهتري داشته باشیم دیم، هدف ما از داشتن قانون اینه که جامعه نمی

  مجازات نیست، جرائمدونیم که تنها راه براي مهار این  هم می رو این

اي  به فکر پیشگیري اون باشیم، باید جامعه تر از وقوع جرم باید خیلی قبل

دست به جرمو ي نیاز و احتیاجشون  بسازیم که توش مردم به واسطه

  جنایت نزنن، پس اصل مهم تو از بین بردن جنایت، ساختن جهان بهتره،

وشته دردها از اونجایی شروع میشه که این قانون، شخصی و براي انتقام ن

  حاضري دزد رو ببخشی، پرسی که شه، تو از من می می



 دیالوگ ٣٠

 

بیا در مورد جنایتی که از نظرمون نابخشودنیِ حرف بزنیم و حکم بدیم، 

تر از قتل،  ه، خیلی بدتر و شنیعتوي باوراي من، تجاوز بدترین گنا مثالً

اگه کسی به عزیزترین کسم تجاوز کنه چیکار  کهبزار به این فکر کنم 

چیزي که خودم از  ن داري وبا شناختی که تو از م مطمئناًکنم، خب  می

ي دنیام بگذرم و اون  براي انتقام حاضرم از همهمن سراغ دارم، خودم 

جوتر  جانی رو به بدترین شکل مجازات کنم، شاید حتی از من هم کینه

که متجاوز به خانوادش رو به بدترین شکل  در جهان وجود داشته باشه

  بده، آزار

  نویسیم؟ اینجاست که آیا ما قانون رو براي انتقام می سؤالاما 

آیا در زمان  گذار، باید پر از کینه و در راه انتقام قانون بنویسه، آیا قانون

  شه؟ عصبانیت قانون نوشته می

  شخصی و در اختیار فرد باید باشه آیا قانون تا این حد،



 دیالوگ ٣١

 

  گیره؟ ر میچیه و کجاي موضوع قرا دقیقاًگذاري  پس هدف ما از قانون

گذاري رو در  منِ عصبانی، پر از کینه با آرزوي انتقام، صالحیت قانون

جامعه نخواهم داشت و قانون باید در راه تعالی جامعه و از بین بردن 

  نوشته بشه، در فضایی دور از کینه و احساس انتقام جرائم

فکر کن، یک دزدي به من دستبرد زد و تمام دارایی من رو برد، حاال 

گذاري  ن پر از درد حتی تو امرار معاش خودم و خانوادم موندم، قانونم

اي که به دل دارم و  با کینه مطمئناًکه  رو میشه به همین من نوعی داد

احساسی ماالمال از انتقام به بریدن دست و یا شاید مرگ اون آدم فرمان 

  بدم، اما مگه قانون براي انتقام نوشته شده؟

گذار بدور از هر نوع کینه و انتقام براي صالح  وناي که قان تو جامعه

ي  زنه، در وهله گذاري می جامعه، پویایی و پیشرفت مردم دست به قانون

اون به  حتماًکه مجرم از چه بابت مرتکب این گناه شده،  هاول باید بدون



 دیالوگ ٣٢

 

نشده و  جرائمرسوندن به دیگران مرتکب این  آزارخاطره تفریح و یا 

گذار حاال  اتش اون رو وادار به چنین کاري کرده، قانوننیازها و احتیاج

اگر اون به دور از احتیاج هم دست به این کار زده باشه، وظیفه حتی 

داره که اون رو آموزش بده، بهش بفهمونه که چنین کاري چه تبعاتی 

  براي جامعه داره

 کنی مردم از قانون، همون توقعی رو دارن که تو در موقع فکر نمی: لوگ

  ؟داري با فرد انجام بدي عصبانیت دوست

شه که مردم بخوان دیگه  آیا این خودش به خودي خود باعث این نمی

  هاي شخصی برن؟ از قانون تبعیت نکنن و دنبال انتقام

  به وجود نمیاره؟ رو به نظرت این هرج و مرج تو جامعه

ه کنیم ک خب گفتم، ما از نوشتن قانون، هدف خاصی رو دنبال می: دیا

هاي شخصی نیست، ما باید تابع پیشرفت جمعی باشیم و  اون انتقام مطمئناً



 دیالوگ ٣٣

 

هاي اجتماعی از میان  هاي فردي رو در برابر خواسته خواسته مسلماً

تا به  برداریم، این یک اصلِ که هر جامعه براي پیشرفت بهش نیاز داره

ع داشته تونه تو اجتما جویانه و اثري که می هاي انتقام حال به این نگاه

  فکر کردي؟باشه 

ي اون، آدمی رو دست ببریم  کنیم که به واسطه وقتی ما قانون وضع می

رسونه  ، تبعات سنگینی به جامعه میمألعامو یا گردن بزنیم، اون هم در 

با دیدن این جنایات میون  ها آدمکه جدا کمتر از هرج و مرج نیست، 

ریزه و  نه بینشون میو قبح این اعمال وحشیا تر میشن خودشون، جریح

تونن به مرور زمان مرتکب چنین جنایاتی بشن، تأثیر و  ناخودآگاه می

بیشتر از چیزي که ما  مطمئناً مألعامها در  تبعات این نوع خشونت

  تصورش رو بکنیم،



 دیالوگ ٣٤

 

ي بریدن سر روبرو  اي فکر کن که با صحنه یک بار تو ذهنت به بچه

وانش از این دیدن باقی ، چه تأثیرات مخربی روي روح و رشه می

  مونه؟ می

فهمید، همون بچه رو با یک بچه دیگه که دور از  بیشتر براي اینکه بشه

 ي دهشتناك به جاي دیدن چنین صحنهها پرورونده شده و  این خشونت

  اي به کنسرت موسیقی و تئاتر رفته مقایسه کن، و وحشیانه

کنیم، مطمئن باش براي  وقتی ما از نشر خشونت تو جامعه صحبت می

  )جالد(اجرایی شدنش نیاز به کسی داریم که این کار رو بکنه، 

تا به حال بهش فکر کردي، اون بخشی از همین جامعه نیست، یا اونو 

  ها پرورش دادن، جایی بدور از این انسان



 دیالوگ ٣٥

 

هاي همین  کی از آدمظلم به همون آدم، او هم ی ترین بزرگ مسلماً

کنی بعد از انجام یک چنین اعمالی در آینده از  جامعه است، فکر می

  تونه انجام بده، مونه، اون چه کارهایی رو می اون چه شخصیتی باقی می

، معلومه انون بود، مردمی که طالب انتقامنتو توقع مردم از ق سؤالخب 

یسیم تا مردم به نو که هدفشون از نوشتن قانون چیه، ما قانون نمی

، اگه قرار باشه تمام قوانین براي رضایت هاي شخصیشون برسن انتقام

دونی که مردم به اون چیزي که انتقام  مردم نوشته بشه، تو از کجا می

اي از جرم و در برابرش با  رسن و هر روز با تعریف تازه دونن می می

  شیم، مجازات روبرو نمی

ب کلی باور داشته باشیم و بعد با ما باید تو زندگی، به یک چارچو

اون چارچوب با  مطمئناًکه  کمک از اون باور زندگی رو پیش ببریم

گذاري تعیین  هاي ارزش ها و ظلم همراه نخواهد بود وگرنه دروازه زشتی



 دیالوگ ٣٦

 

باز و تا ابد و پاینده ها  جرم و مجازات و خیلی چیزهاي دیگه براي انسان

  ،خواهد بود

 هاشون اگه به انتقام ها آدمهات، در مورد اینکه  و اما بحث دوم صحبت

رو به انتقام شخصی خواهند آورد و جامعه دچار هرج و مرج  نرسن

ه خب باید در ابتدا به این اشاره کنم که ما در این مورد بخواهد شد، 

شه  بریم یا تعالیم به درستی به مردم داده نمی شدت از فقر تعلیم رنج می

  ها دادیم خشونت و زشتی بوده، و یا اگه تعلیمی به اون

ي اون مردم رو دعوت به گذشت  ما محتاج تعالیمی هستیم که به واسطه

و دوري از انتقام بکنیم، این گام نخست براي پویایی جامعه و دور 

موندن از اون هرج و مرج احتمالیِ و اگر این تعالیم هم راهگشا نبود، 

هاي شخصی  ها بایسته و نزاره که انتقام بر هرج و مرجقانون باید در برا

  جایی تو جامعه پیدا کنن،



 دیالوگ ٣٧

 

فصلِ، به نظرم تو خیلی ساکت ورد این هرج و مرج احتمالی مبحث در م

  ، پس بهتره تو هم نظراتت رو بگیموندي

به نظرم وقتی به کسی ظلمی شده باشه تمام وجودش، گرفتن حق : لوگ

به تبعات اجتماعی  وقت هیچشخص  زمان و در اون خودشه نه انتقام

  کنه، موضوع فکر نمی

، اگه هستن چرا ان مردم از قوانینی که روبروشونه ناراضی به نظرت

  ساکت موندن؟

کنی و از نظرم درست که میگی شخصی  هات زندگی نمی تو تو افسانه

  خواهد دید، آزارکه مأمور انتقام میشه بیشتر از هر کس دیگه 

هاي  نمیشه اینجوري پذیرفت که زندگی اونا در برابر خواستهآیا این رو 

  ارزشه؟ مردم بی



 دیالوگ ٣٨

 

ي تک تکشون  دربارهخب تو چهار موضوع رو باز کردي به نظرم : دیا

  صحبت کنیم

ي این بود که اون شخص انتقام رو حق  بخش اول صحبتت درباره

  دونه، بهتر براي اولش تعریفت رو از حق به من بدي؟ خودش می

یزترین کس یک منظورم اینه که به قول خودت وقتی به عز: لوگ

شخص تجاوز شده باشه در آن صورت از دید هیچ انسانی اینکه اون 

شخص بخواد از خواهرش دفاع کنه و شخص متجاوز رو قصاص کنه 

گیره بلکه حق محسوب میشه، اونجاست که خود مردم  انتقام نام نمی

  شن خواهان قصاص می

شه  اور داري که کار بد، از نظر همه بدي تعریف میخب، پس تو ب: دیا

  شه باید که مجازات بشه و وقتی کسی مرتکب این بدي می



 دیالوگ ٣٩

 

چه  ،تونی براي من توضیح بدي که بعد از قصاص اون آدم اما می

  تفاوتی میان اون دو نفر وجود داره؟

  کنه؟ ي زشتی، دوباره زشتی سر باز نمی آیا به نظرت به واسطه

و به من توضیح بدي در مقابل جرمی مثل تجاوز قانون چه میشه ت: لوگ

  تونه داشته باشه؟ اي می وظیفه

هم گفتم قانون، وظیفش از میون برداشتن  قبالًنطوري که خب، همو: دیا

پاسخش نباید ترویج زشتی  مطمئناً، جرم بزرگی مثل تجاوز جرائماین 

ی زندگباشه، باید همچین آدمی رو از اجتماع دور کنند چون صالحیت 

در کنار بقیه رو نداره، اما اگه در ازاي هر زشتی بخوایم، زشتی دیگري 

نطور اسر جهان رو زشتی خواهد گرفت، همورو جواب بدیم، حقا سر

ر روز بیشتر از که امروز در قبال هر زشتی، قصاص رو پیش گرفتیم و ه

  داریم، دیم و نظم رو از میون برمی پیش خشونت رو ترویج می



 دیالوگ ٤٠

 

  از نظر من حرفات فقط قشنگه، فقط قشنگ: لوگ

کسی که به خواهرش به مادرش به عزیزترین کسش تجاوز کردن آروم 

  از اجتماع، ها آدمبگیره دل ببنده به دور بودن اون 

آدم نیست، یک  تجاوز فقط تجاوز نیست، فقط گرفتن جون یک

خانواده و یک آبرو از بین میره و تو اون موقع مردم باید بشینند تو 

که  هاشون منتظر دور شدن اون آدم از اجتماع باشن که چی بشه خونه

دلشون خنک بشه، نه خنک نمیشه چون دنبال انتقام نبودن دنبال حق 

  بودن

، یعنی با شه به نظرت حقوقشون فقط تو کشتن اون آدم خالصه می: دیا

  کنی خواهند رسید؟ مرگ اون آدم به تمام آرامشی که تو فکر می

تو موضوعی مثل تجاوز، بله صد در صد باور دارم، همونجور که : لوگ

گفتی خوبی خوبیه، حرفت خیلی عاقالنه بود وقتی از حیوونا هم گفتی 



 دیالوگ ٤١

 

رسونه که آره من  حرفات منطقی بود چون یک جور حس به آدم می

نرسونم، اما تجاوز بدیه، بدي هم تو  آزارکنم، حداقل  که کمک نمی

دید همه بديِ، اگه قرار باشه نظر سنجی بزاري و بپرسی کدوم شیوه رو 

  ن آدمنکنین خودشون خواهان کشتن او اب میانتخ

بدي بديِ و تجاوز هم بدترین کار ممکن انسان در دنیا است،  مسلماً: دیا

  اما موضوع مهم، کشتن اون آدمه

  ا از نظر تو کشتن بدي نیست؟آی

  ي کشتن و خشونت نمیشه؟ دهنده آیا باز هم ترویج

گرده به رأي اکثریت، یعنی تو ایمان  استداللت تو این موضوع بر می

داري که اکثریت هر چی بگن درسته، آیا این اکثریت، تعالیمی که 

  تونن تو اشتباه باشن؟ دیدن باعث قضاوتشون نشده و نمی



 دیالوگ ٤٢

 

تونه آراي جمعی مردم  ي موضوعات می االجرا تو همه الزمو آیا رأي 

  باشه؟

  باید باز هم به همون نکته برگردیم، به کشتن فکر کنیم،

زندگی جمعی  و تبعات این کشتن نه به اره استآیا این کشتن راه چ

ها که فقط در زندگی شخصی همون فرد چه فرجامی خواهد  انسان

  داشت؟

بیا در نظر بگیریم که نه قانون، همون آدم مورد ظلم قرار گرفته، جواب 

مونه،  این زشتی رو با کشتن بده براي خودش و زندگیش چی باقی می

رسیم که از ترویج  زنیم به راهکاري می وقتی ما از قانون حرف می

ها مرتفع و  خشونت جلوگیري کنیم و اینکه مشکالت را براي انسان

کنیم،  ها تبعید می کشیم و به یکجا دور از انسان ص رو نمیوقتی اون شخ



 دیالوگ ٤٣

 

ها از این  مفهومش دوري از خشونته و در امان نگه داشتن باقیِ انسان

  زشتیه

  این مردم چه تعالیمی دیدن، همه تعالیم بد دیدن؟: لوگ

ها تعالیم بد دیدیدم، حقم داري از بس  ها، ما مسلمون باشه ما ایرانی

  عادي شده برامون، اما مردم جهان چی؟ کشتن دیدیم دیگه

ترین کشورهاي دنیا چی، اونا در مقابل تجاوز واکنش انسانی  با آرامش

  ها هم تعلیم بدي دیدن؟ دن یا اینکه اون بروز می

این کار کثیف که مردم عاشق  قدر ایني ما  در حال حاضر تو جامعه

رو شن، حتی اگه اون شخص  کنه می کسی که از خودش دفاع می

کشه  کنه، همون دخترو هم می کشته باشه، اما قانون ما برعکس عمل می

شه و کشتن زشتی  کنه، کشتن بد می و اونجاست که کشتن معنی پیدا می

  گیره نام می



 دیالوگ ٤٤

 

ي  بحثمون بین موضوع شخصی و اجتماعی سر در گمِ، من درباره: دیا

رو هاش  کنم همون قانونی که تو هم یکی از حماقت قانون صحبت می

کنی باید نگاهی به  نقض کردي، وقتی از کشورهاي دیگه صحبت می

هر جایی همچین اتفاقاتی  مطمئناًتا معنی تعلیم رو بفهمی،  قانونش بکنی

، حتی تو کشوري که قوانین اعدام و کشتن رو از میان برداشتهافته،  می

 اما مصیبت ماهایی هستند که از روي انتقام دست به قتل بزنند،  انسان

آلود  گذار بشه و این نگاه کینه جو، قانون اینجاست که این آدم انتقام

  مسیر و ارزش رو مشخص کنه

بندي کرد و در جایی اون رو  شه اونو طبقه و یا خوبی، نمی يِکشتن یا بد

، وقتی به موضوع از نگاه ارزشی نگاه کنیم، خوبی گفت و درجایی بد

چیزي که تو اذعان کردي، وقتی به اون بعد شخصی بدیم، براي مثال 

چنین قتلی زشتی تلقی  وقت هیچقتلی که از روي دفاع صورت گرفته، 



 دیالوگ ٤٥

 

شه، چون نه به قسط و نیت کشتن که براي دفاع صورت گرفته، اما  نمی

  ي من دیدگاه تو نسبت به کشتنِ دوباره سؤال

  شه، کشتن به قصد و نیت خوبیه؟ کشتن تو ذهن تو چی تعریف می

از نظر تو کسی که تجاوز  واقعاًاز نظر من هم کشتن بدیه، اما : لوگ

  دور باشه؟ ها آدمکنه فقط باید از  می

ها دور باشه چون ارزش زندگی در کنار دیگران  باید از انسان مسلماً: دیا

ها رو نقض کرده، اما اگر نظرت اینه که  رو نداره و آسایش و امنیت اون

اش در نظر بگیریم، جوابش تو خود چیزي بیشتر از این مثل مرگ بر

شه  نهفته است، وقتی خودت باور به زشتیِ قتل داري چطور می سؤال

ي این زشتی بود، در صورتی که  دهنده آدمی رو کشت و ترویج

دونیم  ها و جامعه به بار میاره، وقتی می دونیم چه تبعاتی براي انسان می

همون ظلم بشه که شخصی که بهش ظلم شده، اگه خودش هم مرتکب 



 دیالوگ ٤٦

 

دیگه از خودش هیچی باقی نخواهد موند و جامعه هر روز بیشتر به 

  زشتی غرق خواهد شد،

، فقط شخصی سؤالتچطور میشه باز هم به قتل باور داشت؟ مگر اینکه 

  اي بدم از خودم باشه تا نظر دیگه

  آره دوست دارم نظر شخصیِ خودت رو بدونم: لوگ

شینم و شاید این  چنین زشتی، آروم نمی من هم در برابر مسلماًخب : دیا

ظلم رو با ظلم جواب بدم و حتی شاید که اون آدم رو بکشم، اما باز هم 

کنم، قانون با حالت عصبانیِ ما نباید که نگاشته بشه و حس  تکرار می

در اون نقشی داشته باشه، شاید هر انسانی ورزي انسان نباید  انتقام و کینه

ها معناي  هاي مختلفی نشون بده، اما این واکنش در برابر ظلمی واکنش

  نباید تبدیل به ارزشی تو جامعه بشن وقت هیچگیرن و  قانون نمی



 دیالوگ ٤٧

 

کنه ترویج  اما اون آدم تو اون موقعیت به تنها چیزي که فکر نمی: لوگ

خواد حقش رو بگیره و چیزي جز  خشونت تو جامعه است، اون فقط می

  خودش براش مهم نیست،

کسی کشتن دیگري قبول داشته باشی که حق  اآلنکر کنم تا خب ف: دیا

تونه تعریفی به حق داشته باشه، اما اینکه  نمی وقت هیچنیست و زشتی 

کنه و جامعه  به ترویج خشونت فکر نمی وقت هیچاون آدم در اون لحظه 

یزي براش مهم براش هیچ ارزشی نداره و جز خودش و انتقامش چ

رایط از اون آدم در اون ش کس هیچذیر، ناپ نیست موضوعی اجتناب

گذار چنین توقعی  ها از قانون ي ما انسان چنین توقعی نداره، اما همه

داریم، چون اون تو وضعیت سختی قرار نگرفته و وظیفش اینه که جامعه 

ترویج خشونت و  گونه هیچرو درست کنه، قوانین ترتیب بده تا درونش 

کن  عث پیشرفت تعالی و ریشهحال باجاي نداشته باشه و در عین زشتی 

  بشه جرائمکردن 



 دیالوگ ٤٨

 

  گذار، باید کی باشه؟ از نظرت قانون: لوگ

هاي  گذار خودش پر از عقده از کجا میشه تشخیص داد یک قانون

  درونی نیست؟

کنیم، حرف زدن  وقتی ما داریم در مورد این موضوع صحبت می: دیا

، اینجا مشکل ما ي امروزي، عبث و بیهوده است دربارش توي جامعه

ها است که باید به طور  فرد نیست، مشکل ما تعالیم و ارزش وقت هیچ

مونه که تو امروز در همین کشور  کلی تو جامعه تغییر کنه، مثل این می

از قاضیِ دادگاهی که پایبند به قوانین جمهوريِ اسالمی، توقع عدالت 

که  باشه قاد داشتهتونه حتی اگه قلبا اعت داشته باشی، یعنی آیا اون می

تونه حکمی فراي احکام پیش  گیره، میقانون اشتباه طرف عدالت رو ب

ها رو تغییر  پس ما باید قوانین رو تغییر بدیم، ما باید ارزشروش بده، 

اي که همه کشتن رو یک  و در جامعه اي بنا کنیم بدیم و باید تعالیم تازه



 دیالوگ ٤٩

 

ونی به کشتن بده، تونه قان گذاري نمی ضد ارزش بدونن هیچ قانون

ارزشِ  گذار در چنین دنیایی بی هاي شخصی و شخصیت اون قانون عقده

ها تعیین شده است، تعالیم  در دنیایی که قانون حرف اول رو بزنه، ارزش

ي  تونه به واسطه گذار تنها نمی از کمی پیشتر به مردم داده شده و قانون

قانونی فراتر از اون  ها و تعالیم بدست آورده دانشی که از همین ارزش

  وضع کنه

قت تعلیم رو به فرض شروع کنیم، اونواگه قرار باشه ما کار : لوگ

تونیم چیکار  ي امروزمون می کشه ما براي جامعه هزارسال طول می

  کنیم؟

تا بتونیم  پروسه زمانبرِ و باید که بهش وقت بدیم این ،مطمئناًخب : دیا

ها تغییر کنن و  دنیاي بهتري داشته باشیم ولی مطمئن باش اگر ارزش

اي تو جهان حکم فرما بشه زود میشه شرایط رو تغییر داد، تو  تعالیم تازه



 دیالوگ ٥٠

 

ي امروزي و با شرایط حال باید به فکر این تغییرات بود وگرنه  جامعه

گرفته ي وجودش رو  شه براي این بیمار بدحال که سرطان همه نمی

  مسکن تجویز کرد،

اگه یادت باشه من ازت پرسیدم دلیل سکوت مردم چیه، سکوت : لوگ

  ي رضایتشونه؟ کردنشون نشونه

تونه بیانگر این باشه که  نمی مطمئناًخب اینکه، مردم سکوت کردن : دیا

ان و حتی اگه این سکوت رو تعبیر به رضایتشون بکنیم باز  ها راضی اون

کنیم،  لیم نادرست صحبت میدرست، وقتی از تعاهم دلیلش تعالیم نا

دن، این  چیزي که همیشه و همه جا به خورد مردم می اینهموضوع 

 حتماًهایی که  شستشوي مغزي که ما از بچگی همراهش هستیم، ارزش

  ضد ارزشِ



 دیالوگ ٥١

 

تو طول این همه سال، به عنوان ارزش به خورد مردم داده شده و مردم 

اي به جز قبول  ه بهش عادت کردن و چارهبه تکرار شنیدن ک قدر این

، در برابرشون باید ي اول باید مردم رو بیدار کرد لهدر وه، کردن ندارن

رد و ارزش حقیقی رو بهشون نشون داد و کها رو ترسیم  این ضد ارزش

  بعد ازشون توقع کاري رو داشت،

هاي به شدت  ، انسانوطنیم هممردمی مثل مردم ایران که ما باهاشون 

به جاي طغیان و شور  ان و همیشه و در طول تاریخ ثابت کردن صبوري

هاي خودشون درهم  زشی رو با ارزشو هر ضد ار صبر پیشه کردند

گرفته از  که بخشیش وام ساختندو ازش یک فرهنگ جدید  آویختند

  هاي خودشون رنگ و بو گرفته، اون ضد ارزشه و بخشیش با ارزش

چیز به  هاي همه که تا این حد دروازهاي  ي کالم، از جامعه خالصه

هاي ذهن  روشون بسته مونده و چیزي جز خورونده شدن پسمونده



 دیالوگ ٥٢

 

دیگران در برابرشون نیست، نمیشه توقع زیادي داشت، توقع شکستن 

  سکوت و طغیان کردن

کنه، بعد از یک  این تعالیم جدید از کجا میاد، خب چه فرقی می: لوگ

زمان بگذره میشه یک سري چیزهایی  مدت همین تعالیم هم اگر ازش

  که به مردم خوروندن

خب این تعالیم جدید با اکتفا به یک ارزش و اون هم آزادي باید : دیا

در بینش قانونی است و ها تصویر بشه، آزادي که  ي انسان براي همه

ي ما  نرسوندن به دیگران نیست، یعنی همه آزارقانونش چیزي به جز 

زشی که از نظر هممون خوبیه معتقد و معترف بشیم، ها باید به ار انسان

این ارزش این نیست که کسی بخواد به اونها تحمیل کنه، ما براي 

همه اون  مطمئناًزندگی اجتماعی نیاز به قانون داریم و تنها ارزشی که 

  نرسوندنه، آزارتونیم قبول کنیم همون  دونیم و می رو به خوبی می



 دیالوگ ٥٣

 

نرسوندن به دیگران رو خوبی  آزارپیدا بشه و کنم کسی تو دنیا  فکر نمی

نرسوندن  آزاري باورهاش این  تلقی نکنه، حاال اینکه هر کسی به واسطه

تراشه و هی  کنه و براش دلیل و برهان می می تبدیل رسوندن آزاررو به 

کنه، بحث مفصل و  بندي و قسم قسم کردن جانداران می شروع به طبقه

  جداییِ،

برسونیم، حاال به  آزارکه نباید به دیگران معتقدیم  مئناًمطي ما  ولی همه

کنه، مثل  هر واسطه و هر دلیلی که باشه، اصل موضوع هیچ تفاوتی نمی

  شه، همون کشتن که وقتی با قسط و نیت باشه بدي محسوب می

زنیم که یک ارزش و خوبیه، تنها ستون و  ي تعالیمی حرف می ما درباره

اصل راستین دنیاست و وقتی میگی شاید در آینده و با گذر زمان تبدیل 

به همون تحمیل بشه، ما در برابرش این جوابو داریم که نگاه 

اي نخواهیم داشت، این تعالیم رو وحی منزل و فرمان الهی  یکتاگرایانه



 دیالوگ ٥٤

 

 به این باور داریم که هر مطمئناًپنداریم که غیر قابل تغییر باشه بلکه  نمی

  روز پویاتر از قبل بشه،

به دیگرانِ که  نرسوندن آزاریر قابل تغییر همون تنها ارزش واحد و غ

اي وارد کنه و از روز  تونه بهش خدشه اي نمی گذر زمان و هر چیز دیگه

این ارزش رو حتی اگه بهش که انسان جان بوده و عقل داشته  ننخستی

ورده و تا آخر دنیا هم پایبند هم نبوده باشه تو دلش خوبی به حساب آ

  .خوبی خوبی خواهد بود

اگه خاطرت باشه، ازت پرسیدم شاید این وضعیت مشکلی نداشته : لوگ

طغیان کنند  قدر اینباشه، شاید وقتی قوانین جدیدي روي کار بیاد، مردم 

با تعلیم درست دادن دادي که جامعه دچار اشکال بشه و تو جواب من و 

شن  چند نفري که مأمور کشتن یک قاتل می اما شاید بهتر باشه همون



 دیالوگ ٥٥

 

تعلیم بد دیده باشن و زندگی خودشون رو تلف کنن اما جامعه آسوده 

  باشه

 مطمئناًاگه نگاهت فقط نگاه به اجتماع باشه، با دالیلی که گفتم : دیا

صالح و پیشرفت ما در گروي دوري از خشونته و اگر بخواد موضوع 

ه نه اجتماعی، چون ما داریم از هرج و مرج پیش بیاد نگاه شخصی

ي تعلیم روز به روز از خشونت  زنیم که به واسطه اي حرف می جامعه

ي قوانینمون جامعه رو به جایی  خوایم به واسطه شه و ما می دورتر می

کن بشه، اما خب از بین رفتن صد در  ریشه جرائمبرسونیم که این نوع 

  ممکنه، صد خیلی دور از ذهنه، اما کم کردنش کاري

شه و اون  شخصی می کامالًزنیم موضوع  حرف میوقتی از یک حداقل 

گیرن باید که  هایی که براي انتقام این راه کشتار رو در نظر می آدم

باهاشون برخورد بشه و این تعداد حداقلی به مفهوم، هرج و مرج 



 دیالوگ ٥٦

 

زنی تا با بسط  اجتماعی نیست، حاال از اون ور تو از یک نفر حرف می

خشونت مانع از هرج و مرج در جامعه بشی، حقا باید اول به تبعات این 

و فقط به بعد  اجتماعیش فکر کنی اما اگر این موضوع رو به کنار بزاریم

شخصی نگاه بکنیم، ما یک نفر رو که هیچ ارتباطی به موضوع خشونت 

تونیم بگیم همون آدم در  نداشته وارد خشونت کردیم و به راحتی می

ها باعث یک هرج و  شکالت و جمع اونتونه باعث خیلی از م آینده می

مرج بزرگ در جامعه بشه و اگر در برابرش اون آدمی رو در نظر 

ي انتقام وارد خشونت شده و قانون هم باهاش مقابله  بگیریم که به واسطه

تونه این ارزش در  این معادله رو بهتر حل کردیم و می مطمئناًکنه  می

ي  بیشتر جمعی و اجتماعی بشه و مردم رو به واسطهاي نزدیک  آینده

  تعالیم و قانون از هرج و مرج دور کنه

 ها آدمي  ها خیلی بده یا شاید همه ي انسان به نظرم نگاهت به جامعه: لوگ

  کنی رو بد فرض می



 دیالوگ ٥٧

 

ها به هیچ وجه بد نیست و اگه بد به نظر میاد به  نگاهم به انسان: دیا

هایی  گرده به ارزش ام دادن و این نگاه برمیي کارهایی که انج واسطه

بینن، از نظر من هیچ دو  که بهش باور دارن به تعالیمی که دارن می

تونن بدترین  شون میها ي آموخته نیستن، اما به واسطهیا خوب  بد یانسان

  یا بهترین باشن

ها  ي خوبی داري اما نسبت به انسان ها رابطه تو خیلی با حیوون: لوگ

  ی نداري چرا؟حس خوب

زنی، مگه تا به حال بدرفتاري از من  براي چی همچین حرفی می: دیا

  ها دیدي؟ نسبت به انسان

تمایلی به ارتباط برقرار کردن  وقت هیچبد رفتاري ندیدم، ولی : لوگ

باهاشون نداري، خیلی کم پیش میاد که بتونی با کسی در مورد 



 دیالوگ ٥٨

 

زنیم، صحبت کنی، من هزار بار  که داریم حرف می اآلنموضوعی مثل 

  گیري ساکت و گوشه ها آدمیدم که تو در رابطه با د

ي  ، به واسطهها آدمگیريِ من در بحث و ارتباط با  سکوت و گوشه: دیا

شه نتونیم به درستی  ها به مسائل که باعث می تعصب و نگاه خشک اون

 وقت هیچها  گیري هي موضوعی صحبت کنیم، اما این گوش درباره

زمند نیست، من باور دارم که انسان نیا ها معنیش دوست نداشتن انسان

جهان  در چیز به همه که دوباره از نو بنیان بشن و نگا اند این موضوع

کنه، امروز روابط انسانی به کجا کشیده شده و بیشتر پیدا تغییر 

قتی من با در ي چه موضوعاتیِ، و هاي هم سن و ساالي ما درباره صحبت

کنم، سعی  کنارشون موندن و صحبت کردن باهاشون احساس بدي می

گیرتر بشم و باهاشون ارتباط برقرار نکنم، اما باور دارم که  کنم گوشه می

تونن به جایگاه واالیی برسن و شاید به این باور پیدا کرده  ها می انسان

ها کم کنه، اما  با انسانها شاید از ارتباط  باشی که انسان با رابطه با حیوون



 دیالوگ ٥٩

 

و  ي بد با اونها نیست ها و رابطه این به مفهوم ترك انسان مطمئن باش که

تونه مهر سرشار در وجودش رو  ه میآدمی که با حیوونها رابطه پیدا کرد

  ها دیگه هم منتقل کنه به انسان

ي چیزهایی که براي  تو به واسطه کنم میمن فکر  امادونم  نمی: لوگ

و بیشتر با حیوونا رابطه داري ضد ارزشِ، ا ارزشِ و از دید تو ه انسان

  ها نداري با حیوونا داري رو هیچ وقت با انسان رفتاري که

ها رو  ، این یک حس شخصی و احساس درونیِ که من حیوونقطعاً: دیا

دم خیلی به چشم تو ها انجام می کارهایی که براي اون دوست دارم و اگه

ها و کسانی که توان دفاع از  باید در قبال کودك میاد، مثل کاريِ که

ها همشون براي  و انسان اتخودشون رو ندارن انجام بدیم، وجود حیوان

من مهمه، چون هر دو صاحب جان هستند و باید که به زندگی خوبی 

وقتی آدم در برابرش دو شخص رو  مطمئناًدست پیدا کنند ولی خب 



 دیالوگ ٦٠

 

تو فقط قدرت کمک به یکی رو  داشته باشه که هر دو کمک بخوان و

کنی که بیشتر در معرض خطر و ما  داشته باشی اول به کسی کمک می

ها توي این ظلم قرار  امروز در شرایطی هستیم که حیوونها بیشتر از انسان

  دارن

تره، چون به  ولی از دید خدا و دین جون آدم خیلی با ارزش: لوگ

ریده شدن تا در خدمت ي حیوونها براي این آف ي خودش، همه گفته

  ها باشن انسان

این بحثی که تو باز کردي فقط و فقط ما رو به سمت خدا  قطعاً: دیا

  ي خدا صحبت بشه، از نظر تو خدا کیه؟ بره و باید درباره می

تر، یک پشتوانه که وقتی تو دو  خدا از نظر من یک نیروي قوي: لوگ

ایی که پر از زیبایی و کنه، خد مونی فقط اونه که کمکت می ها می راهی

  این همه زیبایی رو آفریده



 دیالوگ ٦١

 

  تو این خداي خوب و مهربون رو از کجا شناختی؟: دیا

من تو زندگیم شاید، فقط تو دوران مدرسم قرآن خوندم و اونجا : لوگ

این  بعدش سراغش رو نگرفتم وقت هیچهم همیشه خدا خوب بود ولی 

هاشون، تو ذکرهاي  رفخدا رو از پدرم و مادرم شناختم تو تک تک ح

  روزانشون

 تقریباًي ما توي ذهنمون، یک خدا براي خودمون ساختیم که  همه: دیا

 کنیم به همون کنیم بالفاصله منتسبش می هر لقب خوبی دست و پا می

  خدا،

تونیم براي اون هزاران اسم بزاریم و حقا هم با اون خدا کاري  می 

ي  چون اون خدا درباره ها است، چرا نداریم و اون جاش توي قلب

ده، فرمانی تعیین نکرده، اما خدایی  ي موضوعات زندگیِ ما نظر نمی همه

که ما همیشه باهاش درگیریم، خداي بیرونیِ دنیا است که یک قدرت 



 دیالوگ ٦٢

 

هاش  ماورایی داره، هزاران فرمان داده و براي عمل کردن به اون فرمان

زاریم عقوبت سختی در ده و اگه فرامینش رو زیر پا ب به ما پاداش می

ي عذاب میده و ما  ، وعدههترسون انتظارمونه، همیشه ما رو از خودش می

میشیم عبد و سرآخر  بار یکخواد،  رو تسلیم شده در راه خودش می

  میشیم اشرف،

هاي اون رو به عاریت گرفتی، پس باید  و تو هم یکی از فرامین و ارزش

ي پیامبراش شناختیم  به واسطهي خداي حقیقیِ دنیا که  بحثمون درباره

  باشه

  اینجوري که نمیشه، باالخره یا خدا وجود داره یا وجود نداره: لوگ

از نظر من وجود فیزیکیِ اون خدا مهم نیست، یعنی اینکه خدایی به : دیا

اي  همون شکل و شمایل که ادیان براي ما تصویر کردن در جهان دیگه

یا عدم وجودش برپا کنه، وجود  د که قیامتی رومنتظر ما باشه و بخوا



 دیالوگ ٦٣

 

وجود داره  ها آدمتو دل مهم نیست، مهمترین موضوع اینه که خدا  اصالً

فرهنگ و از همه مهمتر تعالیمش رو در  ،ها ها و فرمان ، ارزشو قوانین

جهان و بین آدما جاري و ساري کرده، حاال اینکه ما عمرمون رو هدر 

اي وجود داره و منتظر ما  یگهاین موضوع کنیم که آیا خدا در جهان د

است موضوعی عبث و بیهوده است، ما باید به چیزي که در جهانمون 

اي  هست و در دل بیشتر مردم دنیا وجود داره فکر کنیم و براي اون چاره

  بیندیشیم

اي  د خدا بحث عبث و بیهودهبه نظرم نمیشه وجود یا عدم وجو: لوگ

وجود داشته باشه و ما بابت تک  قیامتی واقعاًباشه در حالی که ممکن 

تک کارهامون جواب پس بدیم، چطور میشه اهمیت به این موضوع 

  خدایی وجود داره یا نه اصالًندیم که 



 دیالوگ ٦٤

 

وقتی میگیم این موضوعی عبث و بیهوده است براي اینه که ما : دیا

ي عمرمون رو براي اثبات وجود و یا عدم وجودش  تونیم همه نمی

واقعی رو در پیش رو داریم که توش پر از  صرف کنیم، ما دنیاي

یا به دنیاي مجاز و یا واقع فکر کنیم و ها است و باید  مشکالت و زشتی

هاي حقیقیِ که تو  ي خوبی یکی رو انتخاب کنیم، صحبت من درباره

دنیا وجود داره و ما باید به اونها ایمان بیاریم و جهان رو به سمت کمال 

ها  ي این ظلم خوایم که ریشه ظلم بیزاریم، میي ما از  پیش ببریم، همه

ها یکسان تعریف  کنده بشه و در نگاه بدون تعصب ما، تمام این ارزش

هاي متعصب رو وارد کرده باشیم، وقتی از  شده مگه اینکه بهش نگاه

ها تجاوز زشتی و ظلم محسوب  ي انسان زنیم از نگاه همه ظلم حرف می

ین زشتی رو انجام بدیم، حاال اگه هر شه و ما نباید در حق کسی ا می

قدرتی به ما دستور چنین کاري داد باید با توجه به ارزشی که در دل 



 دیالوگ ٦٥

 

ي ظلم  ي ما یکسانِ دست به چنین زشتی نزنیم و ترویج کننده همه

  نباشیم،

ها هر جا و توسط هر کسی که باشه ایستاد، منظور من  باید در برابر ظلم

بهش باور داریم باید مد نظر قرار بدیم و از هایی که همه  اینه که خوبی

 دیم در این ترازو لی که انجام میدنیاي مجاز دوري کنیم و هر عم

سبک و سنگین کنیم و مرتکب زشتی و ظلم نشیم و اینکه در آینده 

ارزشه، چون مطمئن نیستیم آیا  احتمال داره چه اتفاقی برامون بیفته، بی

و  داشته باشه با ما رفتار بدي بکنه وجود داشته باشه و یا اگه وجود حتماً

فهمیم که این عمل  ز هم میااگر هم وجود داشت و رفتار بدي کرد ب

  ظالمانه بوده و باید که در برابرش باستیم و باز هم طالب حقمون باشیم

کنه و بار مثبت و منفی بهشون  ها رو کی مشخص می این ارزش: لوگ

  ده؟ می



 دیالوگ ٦٦

 

ي  ها توسط کسی مشخص نشده و در ذهن و دلِ همه این ارزش: دیا

 آزارتونه ادعا کنه که اگه به دیگري  ها است، چه کسی می انسان

  برسونی کار درستی انجام دادي؟

و مگه اینطور نیست که کسی دوست نداره در حق خودش ظلمی اتفاق 

  بیوفته، آیا خود تو حاضري کسی بهت آزاري برسونه؟

  نرسوندن به دیگرانه آزارکنم،  ارزشی که من ازش صحبت میتنها 

دوست ندارم کسی بهم آزاري برسونه اما به نظرت، این  مطمئناً: لوگ

  ها رسیده؟ موضوعات مدرن نیست که کم کم به ذهن انسان

  دیدن بوده؟ آزاریعنی به نظر تو انسان هزار سال پیش عاشق : دیا

  ظلم کنن؟کرده تا بهش  یا از همه خواهش می



 دیالوگ ٦٧

 

این ارزش به طول تاریخ و فراتر از اون به طول وجودیت همیشه همراه 

به نفع خودشون  یشه سعی دارن که همه چیز روهم ها آدمبوده اما ما 

دیدن بیزار بودن و  آزارهمه از همون دیرباز از  مطمئناًعوض کنن، 

 دوست نداشتن آزاري از کسی بهشون برسه اما این ارزش رو فقط براي

دونستن، بعدها براي خانوادشون، بعدتر براي اهالی قبیله و  خودشون می

  همینطور پیش بردن،

ها به طول تاریخ چه رفتارهایی از خودشون بروز دادن، این ارزش  انسان

هر چند، این تو بین این بحث موضوعیت نداره جا کشوندن رو به ک

که شاید همین حرف تو رو تا حدي ثابت کنه، شاید این موضوع مهمیِ 

ها به تکامل بیشتري  هایی از جهان مدرن باشه که انسان نشانهافکار 

شه چون حقا از باور  تر می رسن و این دایره هر روز وسیع و وسیع می

ندیدن خودشون یک ارزشِ و طی مرور زمان این ارزش از  آزارهمه 



 دیالوگ ٦٨

 

تر شده و سرآخر آدمی رو به  بزرگ و بزرگخودشون به بقیه رسیده و 

  رو در قبال هیچ جانداري اعمال نکنه آزارجایی رسونده که 

شت شدن ها باعث ز شاید خدا از این کشتن تدبیري داشته و انسان: لوگ

  روي در موضوع شدن و زیاده

  که خدا خواسته تا کفار رو بکشن؟: دیا

ي اصالح جامعه تعداد کمی آره، ولی شاید تعبیر خدا از کشتن برا: لوگ

  بوده تا بقیه بترسند و بهتر زندگی کنن

کنیم، یعنی کسی  ي اول وقتی ما از کشتن کفار صحبت می در وهله: دیا

  که به خدا باور نداشته باشه،

کافر رو نباید تو ذهنمون یک انسان عجیب در نظر بگیریم اون هم یک 

رسته، شاید اعتقاد نداره پ که شاید خدا رو در اشکال گوناگون می انسان

  خدایی وجود داره و یا هر چیز دیگري



 دیالوگ ٦٩

 

که با حکومت وقت و دولت  مثل زندانیان سیاسی همین روزهاي جهان

شن کافر و اون  می ،کشورشون به مشکل برخوردن این جماعت زندانی

  ،شه خدا می ،حکومت وقت

ي همون اصل  اما بهتره بحث رو به این سمت نکشیم و فقط درباره

ي همین موضوع بحث کردیم و  کشتن صحبت کنیم، یکم قبلتر درباره

گفتم که ما باید یک عمل رو یا زشتی فرض کنیم و یا خوبی، اگه 

تونه یک باور خدایی پیدا بشه و  هر روز میکشتن رو ارزش بپنداریم 

کنند  سؤالو جانداران بشه و وقتی از تو  ها آدم باعث کشتار بسیاري از

تونی به کشتن  فردا می بلهکنی که  که آیا کفار رو بکشند و تو قبول می

  اي هم این بله رو بگی هر کس دیگه

گر  نگاه درست به قرآن تاریخ اسالم، سنت پیامبر و جوامع اسالمی بیان

مهم همین فرمان کشند،  این موضوع که بسیاري از کفار رو کشته و می



 دیالوگ ٧٠

 

ضد ارزش خدا است نه تعداد و کمیت ماجرا، وقتی یک چنین فرمانی 

تا کم یا زیاد  ها توقع داشته باشی ونی از انسانت داده میشه دیگه نمی

ها و یا هزاران  انجامش بدن و در مجموع چه تفاوتی بین کشتن میلیون

  نفر انسانِ

تفاوتی بین این کشتارها شتی و گفتیم کشتن به قسط و نیت یعنی ز که ما

  وجود نداره

  فرمان به کشتن نداده باشه وقت هیچها خدا  شاید از نظر بعضی: لوگ

ها اسالم دین خدا نیست، محمد پیامبر خدا  خب از نظر این بعضی: دیا

اي هم باور داشته باشند  نیست و خدا هم خدا نیست، اگر به دین دیگه

تصویر شدشون حرف زد و اگه باید نشست و پیرامون دینشون و خداي 

ي خودشون باور داشته  ها باشند که به خدایی در سینه اونا جمعی از انسان

ها صادر نکرده و موجب  باشن تا جایی که این خدا فرمانی براي انسان



 دیالوگ ٧١

 

زشتی نشده، محترمه اما بعد از دادن فرمان باید که اون خدا رو شناخت، 

اي خواهد داشت که ما باید  مین تازهاون خدا پیامبر و کتاب و فرا مسلماً

هاي موجود در اون مبارزه  ها و ظلم باز هم اونها رو بشناسیم و با زشتی

  .کنیم

  نظرت در مورد ادیان چیه؟: لوگ

ضوع پیچیده و بزرگی روبرو کنی، با مو وقتی از ادیان صحبت می: دیا

شیم، یک بخش ادیان ابراهیمی و یک بخش سایر ادیان دنیوي،  می

 وادیان بیشمار در دنیا که هر چند باید به کلشون با یک چشم نگاه کرد 

در نظر گرفت، هدف از پیدایش این ادیان  همه رو با یک خط مشی

ود اومدن تا رسیم که این ادیان بوج چی بوده و اول به این موضوع می

و یا براي نظم به جهان و زندگی اجتماعی  بشناسوننخدا رو به ما 

  ها شکل گرفتن، انسان



 دیالوگ ٧٢

 

و به هر فردي وابسته است تا شخصیه  کامالًموضوع اول که یک اتفاق 

هر دینی  مسلماًباور نداشته باشه،  اصالًبه چه دینی باور داشته باشه و یا 

داده، وقتی با نگاه اجتماعی به  بعدهاي خوب و بدي رو در خودش جاي

ها  کنیم، باز هم باید به همون ارزش مشترك بین انسان قضیه نگاه می

  ،)آزادي( یا بزار یک اسم بهتر بهش بدیم،) نرسوندن آزار(اتکا کنیم، 

وقتی این متر و معیار در اختیارمون باشه باید تمام بعدهایی که از ادیان 

در تمام بگیریم، همونطوري که باید  باورهاضد این ارزش هست رو از 

اعتقادات شخصی با همین متر قضاوت کنیم و ها، فکرها و حتی  ایده

  بدي رو از میون برداریم،

اگه هر دین، باور و یا حتی اعتقاد شخصی، فرمان به قتل داد، به  مثالً

و به  اعتقاد محو بشه بخش از ي همون متر و معیار باید او واسطه

تحت عنوان هر باوري اجازه کشتن داده نشه، پس ما با مدد از  کس هیچ



 دیالوگ ٧٣

 

گیریم و نمیزاریم که  ارزش آزادي هر باور زشتی رو از ادیان می

ي زشتی باشن، چیزي که از دین و یا هر اعتقادي باقی  دهنده رواج

مونه، دیگه فقط مباحث شخصیه و یا مباحث درست اجتماعی،  می

در انتخاب  آزادانهد داشته باشن و هرکسی اونجاست که باید ادیان وجو

باورش مختار باشه، پس هدف ما محو ادیان نیست بلکه محو کردن 

  ها از دنیاست زشتی

کنی و فقط و فقط  به نظرم تو شاید با نگاه شخصی به خدا نگاه می: لوگ

دستور به قتل و کشتار دادنش خیلی برات عجیب شده تا بتونی از این 

  یريحد ازش فاصله بگ

ها  اي در نشر همین زشتی مشکل من با دین و خدا یا هر باور دیگه: دیا

که وقتی با این  طور همانتو کار نیست، است وگرنه خصومت شخصی 

ي جانداران احترام  شیم که باید به همه فلسفه تو بودیسم روبرو می



 دیالوگ ٧٤

 

گذاشت، این موضوع به نظرم خیلی زیباست و اگر باور داشته باشیم، 

توي اسالم مواجه  مثالًقابل احترامِ، یا  مطمئناًف رو خدا زده پس این حر

شیم با کمک کردن به دیگران بازم حرف قابل احترامیِ، هرچند که  می

 ها و جانداران از همدیگر انسانها و تقسیمات جهان و  کشی باز هم خط

  ارزش این صحبت رو از میان برده

شم،  متوجه منظورت نمی دقیقاًزنی که من  تو جوري حرف می: لوگ

اگه اسالم گفته کمک کنید، اما بعدها خودش نقض کرده به چه 

آوراش به  خواي بگی خود خدا خوبه، اما پیام اي بوده، تو می واسطه

  هاي خدا رو برسونن درستی نتوستن پیام

باور شخصیِ من ظالم بودن خداست، من باور دارم که خدا ظالمِ و : دیا

ان و کالم الهیشِ با ورق زدن و مرور کردن انجیل، گواه این ظلم، ادی

هاي ظالمانش  هاي ریز و درشتش به فرمان تورات و قرآن به ظلم



 دیالوگ ٧٥

 

شیم، متوجه این ظلم  رسیم، وقتی با زندگیِ موسی و محمد آشنا می می

شیم، من باور دارم اگه خدایی تو  آوراش هم می سرشار در وجود پیام

ن ادیانِ نه چیزي کمتر و یا بیشتر، همیجهان وجود داشته باشه، خداي 

خدایی که با دونستن قاتل بودن موسی اون رو به پیامبري برگزید، همون 

اي رو با تمام ساکنین، مردها و  خدایی که فرمان به کشتار داد و دهکده

ها، کودکان و حیوانات و حتی گیاهان به کشتن و نابودي فرستاد،  زن

رسیم، به  هاي بیکران خدا می ، به ظلمکنیم یموقتی به تاریخ ادیان نگاه 

ها، اعدام،  هاي صلیبی، تفتیش عقاید و ارتداد، سوزوندن زن جنگ

  سنگسار و هزاري ظلم دیگه

بینیم که چطوري این شهر  می) اورشلیم(کنی  وقتی به شهر خدا نگاه می

طعم آرامش و صلح رو به خودش ندیده و نچشیده، پس با  وقت هیچ

ز وصاف و بیشتر از این باور دارم که خدا ظالمه و ظلمش رو اتمام این ا



 دیالوگ ٧٦

 

جودات روا داشته و ادیان خدا باعث طریق ادیان در طول تاریخ به مو

  ها شده، گري و عقب ماندن انسان ترویج وحشی

م که دل در گروي دین کنی میهایی صحبت  ي انسان اما وقتی درباره

در باورهاي خودشون مختار ده که همه  دارن، آزادي به ما فرمان می

نرسوندن به جانداران باور  آزارباشن ولی باید که به قانون آزادي یعنی 

پیدا کنن و اون رو محترم بشمرن، وقتی این قانون تو جهان عملی بشه و 

ي باور  باورها به اون احترام بزارن، وجود همه ي همهي ادیان و  همه

  طبیعی و معقول میشه

احترام بزارن،  ي جانداران به جان بقیه ها آدمي  که همهاین باور رو : لوگ

یا حتی به دینی که پایبند هستن بشناسنش چه جوري میتونه به وجود 

ي مردم بریم و ازشون  بیاد، یعنی من و تو باید تک به تک در خونه



 دیالوگ ٧٧

 

که از نظر من با تمام وجود م که به حرفامون گوش بدن، مردمی بخوای

  خوبیه ، خدايِاونا اعتقاد دارن که خدا به خدا اعتقاد دارن،

نه به اون شکلی که گفتی، اما باید دعوت به شناختشون کنیم، اولین : دیا

  شناخت درست مشکله، مطمئناًها  راه براي گذر از مشکل

اي به خوندن و دونستن، حتی  ما با جوامعی روبروایم که هیچ عالقه

ها رو دعوت  ما باید اون ي چیزي که بهش باور دارن هم ندارن، درباره

ي باورهاي خودشون بیشتر بدونن و  به مطالعه کنیم تا اونها هم درباره

تحقیق کنن و بعد از اون باید ارزش راستین رو بهشون بشناسونیم، 

تونیم با  تونیم کتاب بنویسیم، اونها رو راغب به خوندن بکنیم، می می

یم، حاال اون هنر هر چیزي استفاده از هنر اونها رو به این راه دعوت کن

  تونه باشه می



 دیالوگ ٧٨

 

ي این کارها رو  ها هستن که حوصله ي ما، خیلی درسته تو جامعه: لوگ

خیلی از مایی رو نداریم که تو کشورمون ندارن، اما مقابل اینها ما کم آد

ومده و هاي دنیا رو خوندن، اما تغییري تو وجودشون به وجود نی کتاب

د از خوندن کتاب آسمانی ایمانشون هم عکه ب یا شاید هم بشه گفت

  بیشتر شده،

  شن، به سه دسته تقسیم می ها آدماز نظر من این : دیا

خوندن، ولی تمام چیزهایی رو که میگی  مطمئناًیک دسته اونهایی که 

ي شخصیِ ها دلیل این پایبندي سود و منفعتباز هم بهش پایبندن، اما 

  که البته تعدادشون هم کم نیست،

دونه چه  کنه و با اینکه می کسی که تو جمهوريِ اسالمی خدمت می مثالً

شه اما باز هم به این مسلک پایبنده،  روا میهایی از طرفشون به مردم  ظلم



 دیالوگ ٧٩

 

درآمدي داره، میشه همین مثال رو  ممريِاز این حکومت  که چونچرا 

  تو طول تاریخ زد ها آدمبراي خیلی از 

ي اصل و بنیان اعتقاد، پایبند  به واسطه ههایی هستند ک ي دوم انسان دسته

و تو  ي عاشقانه حاال به هر دلیل با خدا برقرار کردن هستن و نوعی رابطه

سازن، هر روز به دین  ذهنشون هر روز تصویر زیبایی از خدا و دین می

کنن که حتی از ذهن  هاي عرفانی میدن و اون رو اونقدر پربار می جنبه

ه هر چیزي تو دنیا چنگ میزنن تا از زشتیِ خودشون هم خارج میشه، ب

  خدا زیبایی بسازن،

نداشتیم وقتی با شاعري روبرو  ها آدمبراي مثال تو طول تاریخ کم از این 

کنه اما نه  اي نگاه می ي چندساله شی که به زشتیِ خدا تو کشتن بچه می

 ش ساخته،ذهن تواز خدا  که ي اون قدیسی اتفاق حقیقی که به واسطه

بافه که این زشتی رو به زیبایی بدل کنه،  اونقدر آسمون ریسمون می



 دیالوگ ٨٠

 

هاي خودش رو  دروغ گفته که خودش هم دروغ قدر اینخالصه که 

  باور کرده

فهمن و تمام این  خونن و می ي سوم هم آدمایی هستند که می دسته

رو میشه  ها آدمکنن اما باز هم به اون پایبندن، این  ها رو درك می زشتی

برند یا به  هایی در نظر گرفت که از کشتن و ظلم لذت می ثل دیوونهم

ي قدرت تو این منجالب گیر کردن یا شایدم ترس، انسانی که  واسطه

، اون ببرن هاش سر یکی دیگه رو وعده ي دین خدا و ، به واسطهنحاضر

ي جامعه از میان برداشتن این  شده در این باورهاست و وظیفه ذوب

  .انه استباورهاي ظالم

فهمم، چه لزومی داره زور بزنن  ي دومی که گفتی رو نمی دسته: لوگ

  تا خداشون رو موجودي زیبا جلوه بدن، در صورتی که شاید زشتی باشه



 دیالوگ ٨١

 

ي تعصب یا عشقی که دارن و  ، به واسطهها آدمبه نظرم این : دیا

تصویري که از اون دین توي ذهنشون ساختن تا این حد به این باورها 

اونها  مسلماًتراشند،  اي تازه می بهانهبندن و در برابر هر زشتی از خدا پای

 توي ذهنشون، به کرات خدا رو خوبیِ مطلق تصویر کردن و این

هشون بوده و این موضوع واسشون ها از همون بدو تولد همرا تلقین

همیشه تلقین شده و در نهایت تبدیل به یک ارزشِ غیر قابل تغییر شده، 

هایی که تو ذهن من و تو وجود داره فکر کن، وقتی یک اسم  به تلقین

رو از روز اول تو گوش ما یک چیزي معنی کردن، چقدر برامون 

تغییرش غیر ممکنه و هر چیزي نا همسان با این تلقین رو بشنویم به 

کنیم تا از میون برش داریم و  اي تازه پیدا می سرعت براش بهونه

  نشه، اي به اون تصویر وارد خدشه

زنیم، ناخودآگاه چشممون به  حرف می ها آدموقتی ما از این دسته از 

هایی که  افته، انسان ها بیرون اومده می اي که از قلب این ي دیگه دسته



 دیالوگ ٨٢

 

خورن که با  بینن و از میون کالم خدا به موضوعی بر می چیزهایی می

اونها رو  منطق قلبیشون ناسازگار، کسانی که ما به عنوان، نوگرایان دینی

شناسیم، بعضی اوقات یک موضوع رو به دور از واقعش تفسیر  می

باز هم به  سازن و اي می کنند، بعضی وقتها از موضوع موضوعِ دیگه می

  نن،مو یبند میهمون اعتقادات گذشته پا

یاره که کشتن بد و به هزاران دلیل این ایمان م ها آدمیکی، از همین  مثالً

همچین چیزي  وقت هیچکنه که خدا  میباورهاي خودش اثبات  رو به هم

نخواسته، این حقا به سود ما و تمام جامعه است اما خدا در باورش جایی 

که مصلح دین خودش هم به مرگ ي بدعت و تغییر نزاشته و حال اینبرا

  محکوم میشه،

بپرسم، به نظرت خدا کجاست و  سؤالز تو یک خوام منم ا حاال می

  کیه؟ دقیقاًو خداي تو  چیکار می کنه



 دیالوگ ٨٣

 

خداي من یک موجود زیبا و لطیف که شاید در یک جایی میون : لوگ

ها که خودش با ظرافت آفریده بود با دیدن این همه ظلم تو دنیا  آسمون

  خودکشی کرده باشه و مرده

ها هیچ  و این زشتی هاست باییزیبه نظرت خداي تو، فقط خالق : دیا

  ارتباطی به اون نداره؟

تونه  ها است، نمی از نظر من، خدایی که خالق این همه زیبایی: لوگ

ها  خالق ظلم و خونخواهی باشه، اون خدایی که آفرید اما انسان

ها، شاید خداي  جواب درستی بهش ندادن و رو آوردن به بدي وقت هیچ

ي چند  خودکشی کرد، وقتی دید به بچهز دیدن خیلی از چیزها من ا

  کنند، اونجا بود که دیگه نتونست ببینه ساله تجاوز می

  شی؟ یعنی با این حرفت، منکر تمام ادیان و پیامبراش می: دیا



 دیالوگ ٨٤

 

هایی که گفتی  شاید من هم یک نفر باشم که تو یکی از اون دسته: لوگ

بفهمم،  تونم جا بگیرم، شاید من هم تعصب دارم ولی هیچ وقت نمی

  خونخوار باشه قدر اینتونه  می چجوري خالق این همه زیبایی

این خداي درون توئه، یعنی خدایی فراي تمام ادیان الهی و : دیا

هات باز هم از ادیان  چرا در جاي جاي صحبت اماهاي قدسی  نوشته

ی زن وقتی از حیوونها حرف می مثالًگیري،  هایی به عاریت می حرف

  ادیانش میاري کالمی از خدا در

فقط  زنی هایی که تو می ولی من با حرفدونم چی باید بگم،  نمی: لوگ

تونم به یک نتیجه برسم و اون هم اینه که این خدایی که تو در  می

تونه وجود داشته باشه، سخت نیست کافیه پیرامون  موردش میگی نمی

به چه ي خامش  هخودمون رو نگاه کنیم، تو از دیدن این دنیا، فقط نسخ



 دیالوگ ٨٥

 

ه، ي حیوونها رو به این قشنگی آفرید که همه ییخدا رسی؟ اي می نتیجه

  طالب ظلم باشه؟ قدر اینتونه  می

اي غیر از خدا  تونه دلیل دیگه به وجود اومدن این همه ظلم نمی واقعاً

  داشته باشه؟

موضوع مهمی که پیش میاد، اینه که چرا ما باید تا این حد طالب : دیا

 ها و فکرامون رفخدا باشیم، چرا باید تو تک تک ح وجود داشتن یک

خدایی رو ترسیم کنیم که وجود داره و حاال یا اونقدر ظالم و زشت و 

  ه، چرا باید خدا وجود داشته باشه؟یا خودکشی کرد

ها اهمیتی نداره وقتی خدا تا این حد تو ذهن و  وجودیت خدا تو آسمون

ظلم و زشتیه  منشأکه  ر پیدا کننوجود داره حتی اگه باوها  باور انسان

  سازن که خدا مرده، دوباره تصویري می



 دیالوگ ٨٦

 

ي نیازهامون و ایمان نداشتن به قدرت خودمونه که تا این  ما به واسطه

ی وجود داشته باشه تا به خدای حتماًنیازمند وجود خدائیم که باید حد 

کنیم ل بشیم، به نظرت نباید تا اون حد به خودمون باور پیدا اون متوس

ي درست  که فراتر از خدا فقط به جهانمون و خودمون فکر کنیم و چاره

  شدن دنیا رو تو خودمون پیدا کنیم؟

  نیست؟ ها آدمي  د همهوبه نظرت این گرایش تو وج: لوگ

کنن، ادعاشون فقط در حد یک  خدایی می هایی که ادعاي بی حتی اون

  مونه؟ ادعا باقی نمی

کنند و  هایی که وجود خدا رو رد می از آدممنظورت اگه اون دسته : دیا

گردن تا ثابت کنن خدایی در آسمون  به دنبال دالیل علمی براش می

چون به طور کامل از  ،تونم دربارشون نظري بدم وجود نداره من نمی

تونم اینو بگم که من به این  ي خودم می دونم اما درباره باورشون نمی



 دیالوگ ٨٧

 

ره بلکه باور دارم خدا هست و همون اعتقاد ندارم که خدایی وجود ندا

ر ظلم و زشتیِ این فقط ادعا نیست، دیدن جهان خداي تو ادیانه و سراس

که تو هم ازش نام  هایی زیباییپیرامون و اتفاقات بینش، چیزي مثل 

شه که  بردي براي خود من هم با ارزش و زیبا است، دلیلی بر این نمی

  بتونه این همه زیبایی رو خلق کنه،خالقش تا این حد زیبا بوده باشه که 

هاي زیادي که به دست زشتان بوجود  مثل دنیاي خودمون و خلق زیبایی

تونه ارتباط مستقیم با خوبیِ خالق داشته  اومده و خوب بودن مخلوق نمی

کنن هر  زنن و ادعا می باشه، مثل حرفی که خیلی از باورمندان به خدا می

هاي ما هم همه به خدا برمی  یکسی بخشی از وجود خداست و خوب

زنیم در همون حد و اون  به نظرت وقتی داریم از خالقی حرف می .گرده

و  اون خالق در وجود خودش اقرار کنهبزرگی، این احتمال ناممکنه که 

ي  هر چیزي رو که غیر واقعیه به خودش نسبت بده، ما خدا رو به واسطه

  زنه، ي خدا رو برامون رقم میها تونیم بشناسیم و ادیان زشتی ادیان می



 دیالوگ ٨٨

 

برامون روشن شد که همین موضوع  مطمئناًبحث ولی باز هم در این 

اي و راه  ي خدا و نوع وجودیتش، کار عبث و بیهوده بحث کردن درباره

 اآلنچی شده و  دقیقاًبره، این که خدا چجوري و  به جایی نمی

گه که وقتی باهاش  ها است و عقل سلیم می کجاست، اتفاقی تو آینده

درست رو  العمل عکسروبرو شدیم دربارش فکر کنیم و راه حل و 

براش اتخاذ کنیم، امروز خدایی تو جهانمون وجود داره که زشتیِ، هر 

هایی که تعیین کرده زشتیِ و ما باید در  و مرام و طریقتی و ارزش آیین

حاال اینکه خود حقیقی اون  اي بوجود بیاریم و ستیم و راه تازهبرابرش با

جاست و چه شکلیه و چه اتفاقی براش افتاده چیزي که باید به خدا ک

انجام بدیم،  رو بشیم و دربارش کاري که الزمروموقع باهاش روب

شده واقعیت در برابر ما همین دنیا و همین شرایط و این خداي تصویر 

ي این خدا  قیقی خدا چهرهیِ، تصویر حو فقط زشت در برابر ما فقط



 دیالوگ ٨٩

 

ده از طرف ادیان و حد و حدودات مشخص شده از جانب ترسیم ش

  خودش

منظورت از این جمله که میگی، حاال خود حقیقی اون خدا چه : لوگ

کجاست و چه اتفاقی براش افتاده موضوعیِ که باید بعدها  اآلنشکلیه و 

  باهاش روبرو بشیم یعنی چی؟

ان  دوم اینکه، تو گفتی تو دنیاي خودمون هم داریم که خالق زیباییو 

ها  گذاريِ ما انسان خودشون هیچ زیبایی ندارن، این ارزش اصالًولی 

دیم و به یکی لقب زشت، شاید حتی به  است که به یکی لقب زیبا می

  نظر تو خالق، آثار نقاشی که شاید فردي معلول باشه هم زشته

شیم فقط  باهاش روبرو می بعداًي اینکه خود خدا کیه و  اول درباره: دیا

با مشکالت حقیقیِ بسیاري روبرو هستیم و  فعالًباید همینو بگم که ما 

بینیم،  وقتی می مثالًباید سعی کنیم تا اون مشکالت رو مرتفع کنیم، 



 دیالوگ ٩٠

 

ي  کنن و این اتفاق چه لطمه چطوري حیوونها رو سالخی می ها آدم

ترین اصل زندگیشون که جونش رو  زنه و با ارزش به حیوونا میبزرگی 

ها  زنه و اون اي می ها هم چه ضربه گیره و بعد این اتفاق به خود انسان می

چشم  مشکلیرو تا چه حدي وحشی بار میاره، ما باید به یک همچین 

اي مثل کودکان و  بدوزیم و در صدد حلش بر بیایم، مشکالت دیگه

مشکالت زیادي وجود داره مثل شون، تو جوامع امروز شرایط وحشتناک

هاش افقر و جنایت و خیلی از مصائب و مشکالت حقیقی که ب

شیم و اونها ه که ما باید با این مشکالت روبروروبروییم، صحبت من این

به  نهرو حل کنیم تا اینکه بخوایم به این فکر کنیم که خدا وجود داره یا 

افته، پس  اي اتفاق می قیامت و در جهان دیگه قول خود دینداران بعد از

بهتر اینه که ما با مشکالت حقیقیمون روبرو بشیم و اونها رو حل کنیم، 

 کنه به جاي هر عقل سلیم و منطق درستی، این راه رو انتخاب می مثالً



 دیالوگ ٩١

 

تی دور از واقع با با موضوعا غرق شدن در هپروت و سر و کله زدن

  به گریبان میشه، روبروش دست مشکالت حقیقیِ

ي زشتی حرف زدي، من از خالق زیبایی حرف زدم  و اما اینکه درباره

خلق کردن زیبایی خالق هم زیبا تونه زشت باشه، یعنی به صرف  که می

کنیم و این  ها تعریف می زشتی و زیبایی رو ما انسان مطمئناًنیست، 

ها،  هاي شخصی داره تا شاید مثل مثال خودت بعضی تعاریف جنبه

معلول بودن و زشتی به حساب بیارن ولی نگاه من به این زشتی فقط ظلم 

حرف خدا است، نه زشتی و زیبایی اون آدم، وقتی ما از زشت و زیبا 

ها است باز هم همون قانون  و ظاهر انسان یمازنیم، چیزي فراتر از س می

گذاري راستین براي زشتی و  نرسوندن به دیگران ارزش آزارآزادي و 

  زیباییه



 دیالوگ ٩٢

 

رسوندن  آزارشتی یعنی و ز یعنی کسی زیباست که زشتی مرتکب نشده

  به دیگران

  چیه؟ نرسوندن آزاراز زشتی و بدي و  در کل منظور حرفت: لوگ

و  آزارشه، یکی تعریف از  ن به دو بخش تقسیم مینرسوند آزاراین : دیا

نرسوندن به دیگران قرار  آزاري این  در زمرهدیگر کسانی که در 

گیم قانون آزادي به ما اذعان میکنه که به دیگران  میگیرن، وقتی ما می

زندگی  آزادنرسونید تا بتونید در جامعه و فراتر از اون در جهان  آزار

  .چه کسانی هستند دقیقاًاین دیگران م که کنید، اول باید بدونی

ي جانداران، هر موجودي که جون داره و  منظور از دیگران یعنی همه

بندي تو این جاندارها  ترین داراییشِ، هیچ تقسیم جونش با ارزش مسلماً

کنیم تا بفهمیم باید تا این حد تو زندگیمون رشدگیره، ما  قرار نمی

  موجوداتي  منظور از جان یعنی، همه



 دیالوگ ٩٣

 

فهمیم که هیچ تفاوتی بین انسان،  وقتی به این حد از کمال برسیم، می

  حیوان و گیاه نیست و همشون جون دارن

فیزیکی و کالمی و  آزارتقسیم میشه، به سه بخش کلی  آزار، آزارو اما 

  روانی

زنیم، فهمش براي کسی سخت نیست و  فیزیکی حرف می آزاروقتی از 

 هایی مثل کشتن و اسیر تونن به سادگی درك کنن که مصداق همه می

گیره، ما تو  از آزارها قرار می کردن و شکنجه کردن در این زمره

ي  برسونیم، نه به واسطه آزارزندگیمون، حق نداریم به هیچ جانداري 

  اي اورمون و نه به هیچ دلیل دیگهي ب قدرت بیشتر و نه به واسطه

هامون به  ي گفته کالمی که از اسمش پیداست، یعنی ما به واسطه آزار

این آزاري بین  مسلماًبرسونیم، مثل تهمت و یا توهین،  آزارکسی 

و هیچ کس حق چنین کاري رو نداره، هرچند که نیاز تا ها است  انسان



 دیالوگ ٩٤

 

بگیره تا هر حرفی رو  لدر بین مردم شک آزارستی از این تعاریف در

  .تعبیر به توهین نکنن

مینی ي باورهاشون در سرز ها به واسطه باید انسان اینه که روانی هم آزار

یک مثال  مثالًخودشون زندگی کنن، دیگر در کنار هم باورهاي 

  دربارش بزنیم،

کنیم، پیروان این دین و  ما توي یک کشور مسلمون شیعی زندگی می

کنن و طبق مناسکی که به اون  سال، عزاداري میمذهب تو محرم هر 

دن، در نظر بگیریم تو همین  باور دارن رفتارهایی از خودشون نشون می

کنن، بعضی که مسلمونند و در  ي چه اقشاري از مردم زندگی می جامعه

کنن، در کنار اونها  ضمن شیعه هم هستند که از این طریقت استقبال می

دین و  یمی مسیحی زردشتی بهایی و بیسنی مذهب، کل يها مسلمون

 آزارباعث  مسلماًخدا هم داریم، وقتی این شیعیان عزاداري می کنن  بی



 دیالوگ ٩٥

 

شن، حاال در نظر بگیر اگه  هاي کشور میاین دسته از انسان روانی براي

ها توي اقلیت بودن و مردم کشور نمیزاشتن تا اونها این مراسم رو  شیعه

و حقشون پایمال نشده  شد روا نمینها آزاري به جا بیارن، به نظرت به او

  بود؟

رسونیِ پس تو بیشتر مواردي که  آزاراین اتفاق از هر سو که باشه  مسلماً

رسونن باید که از هم دور زندگی  روانی می آزارها به همدیگه  انسان

ي باورهاشون و بیشتر از هر  ها به واسطه کنن، چون بیشتر زندگی انسان

  .زندگی کردن به اون آدم رو میده نسان به خدا مشیچیزي باور یک ا

فیزیکیِ، یعنی بدترین  آزارتو جهان،  آزاراما باید بازم بگم که مهمترین 

نرسوندن  آزارفیزیکیِ،  آزارتونیم در حق دیگري بکنیم  آزاري که می

و برقراري آزادي ي جانداران در حقیقت یعنی آزادي  هم به همه

  یداري اونسراسري براي همه و پا



 دیالوگ ٩٦

 

  باورها چیه؟ منظورت از سرزمینی براي هم: لوگ

بینن، اونها  می آزارها یه قشري  دونی که توي این مراسم و تو از کجا می

باید بپذیرن و  قطعاًکنن پس  می زندگی میدارن تو یک کشور اسال

دونه و همیشه در صدد اینه  ترین می ینی خودش رو کاملباالخره هر د

باورهاي زیادي بهشون رو بیارن، به نظر تو  تا همکه تبلیغش کنه 

  ها دوست ندارن که کل مردم دنیا رو به اسالم دعوت کنن؟ مسلمون

باوران، چیزي که من تو طول عمرم بهش فکر کردم و  سرزمین هم: دیا

سازه  ها رو می همیشه مطمئن بودم، بیشترین چیزي که زندگیِ انسان

باور کنار هم زندگی  هاي هم باید انسان قاعدتاًباورها و تعالیمشون و 

ي باورهایی که  هم به واسطه ا هم خودشون رو به تعالی برسوننکنند ت

  .قرار نگیرن آزارسوي دیگران مورد دارن دیگران رو اذیت نکنن و از

  بینن یا نه؟ می آزارهاي تو این شرایط  و اینکه میگی اقلیت



 دیالوگ ٩٧

 

ی مثل نبینن، حت آزارم از محر مثالًخب شاید یک تعداد از اونها 

نشون میده تا چه حد اونها از اومدن محرم  هاي تبلیغاتی نظام که فیلم

ه نمیشه و پیدا کردن خوشحالن، اما موضوع در حد محرم خالص

  از شرایط ناراحتن کار خیلی سختی نیست، هایی که آدم

دیدن یعنی  آزارزنیم،  هاي مذهبی حرف می دیدن اقلیت آزاروقتی از 

تن مسجد براي اهل سنت تو پایتخت ایران، تنها پایتخت بدون نداش

یعنی حق دانشگاه نداشتن  آزارمسجد براي اهل سنت در جهان، 

یعنی نتونستن و نذاشتن براي رسیدن به باالترین درجات  آزارها،  بهایی

رسوندن یعنی ارتداد،  آزارهاي مذهبی،  کشوري و لشگري براي اقلیت

خود و رویارویی با مرگ و  گه و برگشت از دینروي آوردن به دین دی

  .اعدام
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کنن پس باید  ها تو کشور اسالمی زندگی می اینکه میگی این اقلیت

سازش کنن، خودش مفهوم و معناي ظلمِ، چه کسی همچین حقی رو به 

  ها میده؟ انسان

  یا چی؟ ، قدرت وخدا، اکثریت مردم

در جاي جاي جهان وجود داره، وقتی به  اکثریت و اقلیت که امروز

مسیر زشتی رهسپار بشه، تنها یک مفهوم به بار میاره و اون هم ظلمه، 

تونه به  مین وقت هیچها  آراي جمهوریت و اکثریت مردم در مورد اقلیت

باورهاي اصلی بدل بشه و این نوع نگاه، نگاه ظالمانه است، هیچ اقلیتی 

و یا هر چیز  ها آدمدرت، خدا، تعداد زیاد قي  تو دنیا نباید به واسطه

  اي در برابر اکثریت سازش پیدا کنه، دیگه

اي دور از  یکرنگ کردن تمام دنیا باشه، این مسئله اگه اسالم قصدش

هر کی با هر باوري دوست داره باورهاش رو بین  حتماًذهن نیست و 
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ساب نمیاد، مردم دنیا نشر بده، این به هیچ وجه به خودي خود بدي به ح

  کشونن؟ به سمت باور خودشون می نها با چه طریقتی مردم رواما او

دیگران پیش نره و مرتکب  آزاري  اگه اونها تبلیغ باورشون به واسطه

ي  زشتی نشن، کاري که تو طول تاریخ بر عکسش عمل شده، مثل حمله

ها و  ها، شکنجه هاي صلیبی، کشتارها و غارت اسالم به ایران و جنگ

ها و انسانیت گذاشته و  ي ننگی به پیشونیِ انسان عقاید که لکهحمیل ت

ي همین  ان به واسطه بیشتر کشورهایی که امروز مسلمون و یا مسیحی

  .ها گرویدند ها و زور و جبر و قدرت به این دین زشتی

اما به نظر من، اگه بشه اشکالی در این باره گرفت، اون به دین : لوگ

ي ادیان خواهان  به خدا مربوط میشه، به نظر من همهشه بلکه  وارد نمی

کیشان خودشونند، چرا چون اونها تعالی و  تبدیل شدن کل دنیا به هم

ها  بینن، پس ادیان مقصر زشتی رسیدن به خدا رو توي این جهاد می
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ي فرامین دینیشون که از طرف خدا اومده  بلکه اونها به واسطهنیستن 

ها است که  ، هر چند که به نظرم این هم مدتزنن دست به این کارها می

  .رنگ باخته و وارد سیاست شده

خب، این که میگی این موضوعات بیشتر از اینکه به دین مرتبط : دیا

ن خداست باشه ارتباط مستقیم با خدا داره، موضوع اجتناب ناپذیریه، چو

ها  انساناي بین خدا و  ده و ادیان فقط واسطهکه دستور و فرامین رو می

هستند، هر چیزي ریشه در خدا داره، دین فقط فرامین خدا رو نشر میده، 

ي جهادي هم که صحبت کردي و گره خوردن موضوعات با  درباره

  .سیاست رو نفهمیدم

منظورم از جهاد جنگ بین ادیانِ، مثل داعش که کل هدف : لوگ

 اینهدونه، بخش دوم حرفم هم  خودش رو گسترده کردن اسالم ناب می

ها وارد  اسالمی باشه که بخواد گسترش پیدا کنه خیلی وقت که اگر
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بازي سیاست شده، جهادگرا دیگه هدفشون جنگ در راهه خدا نیست، 

دن تا به  بلکه جنگ در راه خدا رو به عنوان یک پوشش قرار می

  ي اون به قدرت برسن، واسطه

  ؟آیا در حال حاضر، جمهوري اسالمی، هدفش پیشبرد اسالمه

اش ي خود زمامدار ي دینداراش، به واسطه هر روز به واسطه اسالمی که

به دنبال متحد کردن کشورهاي اسالمی  ها آدمدچار لغزش میشه و همین 

با همن، براي چی؟ به نظرم به غیر از دست یافتن به قدرت هدف 

اي در کار نیست، اگه بود شاید از خیلی قبلنا ما به طور کامل  دیگه

ینی که بهش باور داریم رو شناخته بودیم، با توجه به این دو ي د چهره

تونی حرف از این بزنی که  نگاهی که در اسالم وجود داره تو چطور می

  دست از جهاد بردارن؟اونها 
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باید بگم که جهاد جنگ با کفاره، یعنی بعضی اوقات به جنگ بین : دیا

جنگ مسیحیت  مثالًدونن،  ادیان کشیده میشه چون همدیگر و کافر می

ي  سنی یا حتی کوچکتر دو فرقهبا اسالم یا حتی کوچکترش شیعه و 

دونن و بعد به  مذهب که این دو دسته هم همدیگر رو کافر می سنی

چیزي   زنن، تو بخش دومم باید بگم هیچ فرمان خدا دست به جهاد می

ودشون هداف خدور از ذهن نیست که باورمندان از دین براي پیشبرد ا

  تفاده کنن، دوست داشته باشن که قدرتمندتر و ثروتمندتر بشن،اس

ي جهاد و فرمان خدا،  هر باوري تو جهان به واسطه اصالًها یا  مسلمون

باورهاي قلبی و یا به خاطر قدرت و ثروت بیشتر دست به چنین کاري 

، اون وقت ما باید در راي پیشبرد باورهاشون کشتار بکننبزنن و ب

  کنیم؟مقابلشون چه 
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ها که در جهان مشخصه، اما روزي که به زور متوسل بشن و  خب ارزش

ایستاد  بخوان با کشتار جهان رو شبیه خودشون بکنن، باید در برابرشون

باورمندیم که در اون همه  آزاددفاع کرد، ما به جهانی  آزادو از جهان 

بکنه اول از همه حافظ قانون آزادي باشن و هر کسی این قانون رو نقض 

آدمی به مرگ محکوم نمیشه اما از  وقت هیچها دور بشه،  از کنار انسان

ضد اجتماع انسانی دور میشه، اما اگه این زشتی یکپارچه بشه و ارزشی 

رو از بین  آزادور و کشتن بخواد جامعه ارزش تشکیل بده و با سالح و ز

  .شونهدفاع از خود ها آدمي  ي همه ظیفهببره، و

تر، اون اعتقاد  قع تو هم مثل خدایی، شاید کمی شیکب در واخ: لوگ

داره کسایی که از دین خارج میشن رو باید کشت و تو اعتقاد داري 

کنن باید از جمع انسانی دور  روي می کسانی که از حد خودشون زیاده

تر، چیزي  بشن، در واقع هر دو یک هدف دارین، فقط یکی یکم ملیح

  وننکه سالیان سال مردم گرفتار ا
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کسی از اون خارج شد به مرگ کنیم تا اگه  باوري رو برپا نمی ما :دیا

قانون داریم و اگه بخوایم محکوم بشه، ما براي زندگیِ اجتماعی نیاز به 

  از زندگیمون بگیریم هرج و مرج تمام دنیا رو خواهد گرفت، اون رو

تونن  فرما نباشه، همه می فکر کن اگه هیچ قاعده و قانونی در جهان حکم

ر کار نیست و به هم تجاوز کنن و هیچ عقوبتی د همدیگر رو بکشن،

  کسانی که قدرت بیشتري داشته باشن مالک به جهان دیگران بشن،

ي موجودات مشترکه، اصل  جود داره که براي همهو نارزشی در جها

نرسوندن به دیگران، چیزي الصاقی از آسمون یا  آزارآزادي و همون 

 آزاري ما در درون خود به هیچ عنوان طالب  زمین نیست، چرا که همه

ي عقل براي جلوگیري از  باید به واسطه ها آدمدیدن خودمون نیستیم، 

که در طول تاریخ نرسونن، چیزی آزارون به دیگران دیدن خودش آزار

اي ساختن که تو اون اول خودشون  دایرهها بیشتر کردن،  کم کم انسان
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 باور اضافه شد، باز همشهري و هم قرار داشتن، کم کم خانوادشون بعد

 آزاربه اینکه آیا کسی هست که طالب  گرده هم بیشتر این موضوع برمی

  دیدن باشه؟

و اگه آزاري برسه باید قانونی  ببینه آزارکسی دوست نداره  مطمئناً

ها ایستادگی کنه، اگه بخوایم این  ر برابر ظلموجود داشته باشه که د

تونه به  ي قدرت بیشتر می قوانین رو از میون برداریم، هر کسی به واسطه

ها باید مجازاتی  تر از خودش ظلم کنه، حاال در برابر این زشتی ضعیف

قتی با یک قاتل ها وجود نداشته باشه، و تعیین کرد تا دیگه این ظلم

تونیم اون رو بکشیم و خودمون رو آلوده این  یم شیم، یا روبرو می

در  .تفاوتی بین ما وجود نخواهد داشت و در نهایت هیچ زشتی کنیم

، راه حل دیگه کسی که برابر این زشتی نباید که به زشتی پاسخ داد

دادن به دیگران از جمع  آزاري  ین عمل شد رو به واسطهمرتکب ا

ت به همان زشتی بزنیم و جهان رو یا باید مثل خدا دس انسانی طرد کنیم
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ي انسانی طرد کنیم تا  یا باید خاطی رو از جامعهغرق در زشتی بکنیم 

هایی ساکت  دیگران رو دچار زشتی نکنه و یا باید در قبال چنین زشتی

شه و جهانی باشیم، کسی که قتل کرده و تجاوز کرده عقوبتی نداشته با

جهانی که سراسر زشتی و هرج و مرج خواهد شد،  بدون قانون بنا کنیم،

که راهگشاي جهان انسانی نه قانون که تعالیم درسته،  میگمم اما باز ه

ها ساخت و قانون تنها براي  میشه با تعالیم درست جهانی عاري از زشتی

  ان کسانی اجرا بشه که طالب زشتی

ها است  ا بديها توأمان ب ي انسان پس به نظر تو ذات و سرشت همه: لوگ

  ي این زشتی همیشه و در هر قانونی باید مجازات بشن؟ و به واسطه

هم قائل به  وقت هیچها نکردم و  صحبتی از ذات انسان وقت هیچمن : دیا

تونم بگم این تعالیم که یک آدم  ها نیستم، می خوبی یا بديِ ذات انسان

تی با تعالیم هایی در دنیا باشن که ح سازه، شاید نمونه خوب یا بد می
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ترین  خوب هم بدي پیشه کردن، این ما رو به سمتی ببره که ذات اصلی

ي وجودیت خدا  ي بحث درباره انسانِ، اما این بحث هم به اندازه منشأ

تونه خوب یا بد بودن موجودات  این تعلیم که می عبث و بیهوده است،

ها  ت انسانتونیم کاري نکنیم و بگیم ذا رو بسازه و در عین حال ما نمی

در آینده  حتماًدیم و بهترین ثمره رو  اونها رو ساخته پس ما تعلیم می

  بینیم می

 کنیم، حاال چه به ذات و صحبت می طلبی از حسی مثل قدرتولی وقتی 

ي تعالیم باید که مهار بشه، من همیشه معتقدم که باید تعالیم  چه به واسطه

  ها داده بشه درست به انسان

ر پی حرفات به دنبال تعالیم درست هستی، این تعالیم تو فقط د: لوگ

دا متنفر بشیم، یا تو ، تعالیم درست یعنی باید از خیعنی چی دقیقاًدرست 

  دونی؟ چه چیزي رو اگه وجود داشته باشه حاصل تعالیم درست می
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ها رو آشنا کنیم با مفهوم آزادي و آزادي  تعالیم درست یعنی، انسان: دیا

ها معنی کنیم و این ارزش واال رو به اونها بشناسونیم،  رو براي انسان

ي موجودات میشه، باعث میشه تا نزاریم  آزادي که باعث سعادت همه

ها رو از همون بچگی در  ببینه، باید این آموزش آزارهیچ جانداري 

  ها بزاریم تا در آینده موجودات درست و شریفی به بار بیان، اختیار انسان

ها در نظرمه،  اي از آموزه کنیم، طیف گسترده وقتی از تعلیم صحبت می

ي جانداران رو به یک چشم ببینن،  ها همه انسان اینکه تعلیم بدیم مثالً

م بدیم که هر چیزي که براي ها محترمند، تعلی ي جان تعلیم بدیم که همه

، براي دیگران هم قابل پسند بدونن دونن رو می ن قابل پسندهخودشو

باید به اونها درس درستی از زندگی بدیم، درس دوست داشتن و 

کمک کردن، باید به اونها یاد بدیم در برابر هیچ قدرتی سر خم نکنن، 

همیشه براي پویایی جامعشون کوشا باشن و حس مسئولیت پذیري رو 

تو ذهنشون بیدار کنیم و هزاري تعالیم خوب دیگه، اما اینکه این تعالیم 
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و دور از واقعیتیه، اگه معنی  ز خدا گره خورده موضوع بیبا نفرت ا

ي  ي قوانین و فرامین زشتشه، به واسطه از خدا متنفرم به واسطه امروز من

ي جاندارانه روا کرده، من امید در  ظلمی که تو طول هزاران سال به همه

خلع قدرتش از دنیا رو دارم، اما روزي که این خدا تبدیل به خداي 

وجود نداشته باشه و  ها بشه و دیگه ظلمی ازش در جهان درون قلب

برسونه دیگه این نفرت از  آزارانش نتونه تو جهان به کسی کسی از پیرو

ا زشتی که رو ي طریقت اره، ولی امروز به واسطهخدا موضوعیتی ند

شه که باید در مقابلش مبارزه کرد، کنه تا این حد موجب نفرت می می

در برابر هر ایستادگی این تعالیم باید  لیم نداره،ولی این ربطی به تعا

ها آموزش بده تا همیشه در برابر ظلم بایستن،  رو به انسانزشتی و ظلمی 

دن و هیچ  اي که تعلیم درست دیدن، رفتار درستی هم نشون می در زمینه

  هایی به ذات خوب بودن، تونه مدعی بشه اونها انسان کس نمی
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فتار وحشیانه دارن، جوامع به ذات پلیدي نیستن جوامعی که با حیوانات ر

ي همون تعالیم، رفتار رو در پیش گرفتن، در نظر بگیر  بلکه به واسطه

اي که از همون طفولیت، احترام به حیوونها رو از خانوادش تعلیم  بچه

نسان در ا کشتن اونها روبرو شده این دو ااي که از ابتدا ب دیده با بچه

هر کدوم به فراخور  مسلماًگیرن  ا حیوونها پیش میچه رفتاري بآینده 

  تعالیمی که دیدن در برابر حیوونها رفتار خواهند کرد

زنی که انگار هر موجودي توي دنیا به حیوونها  جوري حرف می: لوگ

احترام بزاره آدم خوبیه، در حالی که ممکنه همون آدم دست به دزدي 

خود تو کامل ترین موجود  ثالًمدونم تجاوز هم بزنه و به نظرت  یا چمی

هاي خوب  ي اون تعالیم حرف که به واسطه دنیایی، تعالیم درستی دیدي

  زنی؟ می
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زنیم که به حیوونها احترام میزاره به  ي انسانی حرف می وقتی درباره :دیا

ها تا این حد حیوونها رو پست  انساني دنیاي امروزي و اینکه  واسطه

کنند اون انسانی که  دونن و خودشون رو اشرف مخلوقات خطاب می می

تا این حد نگاهش رو وسیع کرده و در باورش به تساوي حقوق خودش 

نمیتونه  وقت هیچو حیوون رسیده به نظرم انسان خوبیه و همچین انسانی 

ي خوبی برقرار  حیوونها رابطهها آسیب برسونه، انسانی که با  به انسان

ي عشق سرشاري که در وجودش نهفته و چیزهایی که  کنه به واسطه می

از حیوونا در ارتباط با عشق بی دریغ، کمک کردن بدون قید و شرط 

ها  تونه به انسان گیره انسان بهتري خواهد بود، این آدم بهتر می فرا می

میشه تا عذابی به عشق بورزه و این نگاه زیبا دوست اون باعث 

اي کوچک که به وسعت  موجودات نرسونه و این نگاه رو نه با دایره

اي به  تونه مناقشه جهان و تمام جاندارا عظیم کنه اما در این مسئله هم می

وجود بیاد و کسی در جهان پیدا بشه که فقط عشق رو در حیوونها 
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نون آزادي رو ها زشتی روا کنه، خب ما همون قا خالصه کنه و به انسان

کنیم، اون آدم حق  در اختیار داریم و با چنین آدمی مثل همه برخورد می

و باید اذعان کرد که  ها رو نخواهد داشت زندگی در کنار دیگر انسان

هاي بهتر  ي خوب با حیوونها به معنی کمال نیست ولی یکی از راه رابطه

هایت نیست ولی تونه لقب بگیره و در مجموع اینکه ن ها می شدن انسان

  هاي بهتر شدنه یکی از الزمه

ترین آدم دنیا  کامل کنم میکه آیا من فکر  دومت سؤالو اما در مورد 

همچین فکري نداشتم و نخواهم داشت،  وقت هیچ نههستم باید بگم که 

من هر روز در حال تکاملم و دوست دارم مسیرم رو به پیشرفت باشه، هر 

باشم و هیچ مثل آب دریا روون و جاري اي بفهمم،  روز چیزهاي تازه

فکاري درگیر نشم که خودم رو موجودي کامل وقت به منجالب چنین ا

هایی که بهش باور دارم با توجه به  نقص بدونم اما با توجه به ارزش و بی

کنم تو زندگیم کارهاي  شناختی که از آزادي کسب کردم، سعی می
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به موجودي آزاري  وقت هیچ ها دوري کنم، خوبی انجام بدم و از زشتی

ي عمرم رو براي کمک به دیگر جانداران صرف کنم در  نرسونم و همه

  مجموع تمام زندگیِ من در تالش خالصه شده،

من هم تعالیم دیدم، اما این تعالیم همیشه به این معنا نیست که  مسلماً

کسی درس بیاموزن، خیلی  بها توسط کسی تعلیم ببینن و در مکت انسان

هاي بزرگی به آدم میده و اتفاقات ریز و درشت  قات زندگی درساو

تعالیمه و شاید با یک اتفاق کوچک در زندگی  ترین بزرگدنیا هم 

شاید با یک کتاب، شاید با تعالیم زیادي ببینم یا شاید با یک جمله، 

، با دیدن یک حرکت انسانی و یا حیوانی، تعالیم بزرگی ک فیلمدیدن ی

  زندگیمو دوباره تغییر بدم،ببینم و 

تعلیم دیدم و تمام باورام هم از همین دنیا و در کنار جانداران زندگی 

  کردن به دست اومده،
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خوري، فکر کنم  هاست گوشت نمی اي که مدت به چه واسطه: لوگ

اي که بین من و تو پیش میاد همین باشه که تو  هاي روزانه خیلی از تنش

  کنی از نفرت نگاه میغذا خوردن من رو با دیدي 

گرده، وقتی  گوشت نخوردن من هم به بخشی از همون تعالیم برمی: دیا

ها زندگی می کنن،  که چطوري مثل انسان کنی میبه حیوونها نگاه 

چطوري تمام زندگیشون پر شده از عشق و عشق دادن به دیگران، 

 چطوري عاشق میشن و با هم زندگی می کنن، بچه میارن، براي پرورش

گذرن به ارزش یکسان جان پی  دادن اون بچه از زندگی خودشون می

  برم، می

، وقتی و عشقشون به این برابري پی بردم از بچگی با دیدن حیوونها

ان هر  دات مهربونیشون سپري کنی و ببینی که چه موجومدتی رو باها

و هر روز به برابريِ بینمون پی گیري  اي یاد می روز ازشون درس تازه
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ببینی و به  در برابرتهی برد و روزي که بریده شدن سر حیوونی رو خوا

هاي مادري نگاه کنی که  هاش بیفتی هر ثانیه به چشم یاد زجرها و ضجه

شه از  بینه وجودت پر از نفرت می گوشت بدن بچش رو تو دهن تو می

خوره و حاضري که خاك  انسان بودن و وحشی بودن حالت بهم می

جون حیوونها نزنی، من یاد گرفتم حتی اگه بمیرم لب بخوري اما لب به 

ولی حاال نه به گري رو رواج بدم  به گوشت نزنم که با این کار وحشی

هیچ گناهی  رو بی ي حیوون بودن اونا که به واسطه بابت گناه و کیفر

ها تو ذهن من  فقط سیر باشم، این دیوانگی که بخوام آزارشون بشم و

کنی موقع گوشت خوردن تو با  حساس میگنجوندنی نیست، اگه ا

ها جلو چشام رژه  نفرت بهت نگاه کردم، به خاطر اینه که تمام این زشتی

کنم تمام وجودم پر از نفرت  ها فکر می اي به این زشتی ره، وقتی ثانیه می

  شم از انسان بودن خودم شرمنده می شه و می
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تو یک نفر آدم گوشت نخوري چه اتفاقی  مثالً، کنی میحاال فکر : لوگ

 قدر ایني دوست داشتن بی حدت  کنم تو به واسطه افته، من فکر می می

  تمام رفتارهاي حیوونها به چشمت میاد

خوریم موجب بسیاري از  ما به عنوان یک انسان، وقتی گوشت نمی: دیا

ج این شیم تا در مسیر زشتی قرار نگیریم، مرو شیم، باعث می اتفاقات می

ها رو به خون حیوونها  ها نباشیم، ما با گوشت نخوردنمون لقمه زشتی

ها و شکنجه و مرگ  خونه م، حیوونها رو به سالخکنی میآغشته ن

دیم، ما  ها می فرستیم، ما با این کارمون درس مهر و عشق به انسان نمی

تو زندگیمون زشتی این  شه، رد دیگران آلوده نمی آزارزندگیمون به 

شیم، ما با گوشت نخوردن حتی یک نفر  ار زشتی نمیچمونه و د ینم

ترین شکل ممکن  انسان باعث میشیم تا هزاران حیوون به وحشیانه

ها بدون مادر نمونن، حیوونی  شکنجه نشن، مادرها بدون بچه و بچه

شکنجه نشه در عذاب نمیره هر انسان تو زندگی خودش به صورت 
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ون میشه، پس وقتی یک نفر هم گوشت تقریبی باعث مرگ هزاران حیو

هاي  گري و خونخواري ایستاده و اون انسان خوره در برابر وحشی نمی

ي این اتفاق  کنه و باعث جرقه دیگرو هم به این طریقت پاك دعوت می

ها میشه که باید فراتر از این بره، باید جهانی  پاك تو زندگیِ انسان

 آزارباشه و اون آزادي و  ساخته بشه که یک قانون تو خودش داشته

ي عالقم به  کنی که من به واسطه نرسوندن به دیگران باشه و اگه فکر می

 حیوونها این دید رو پیدا کردم باید بهت بگم، بهترین راه درك روابط

نزدیک شدن بهشونه تا بفهمی اونها چطور  و ها با اون زندگی ها، حیوون

  ت دارن،شن، بچه میارن و بچشون رو دوس عاشق می

اما اگه تمام اینها برات ارزش نداره و مهم نیست و باور داري که 

در  مطمئناًاي  ها احساس ندارن و یا هر چیز دیگه پاي انسان حیوونها هم

درد و رنج هیچ تفاوتی در بین ما نیست، همونطور که تو جونمون 

هم که شده، تیزيِ چاقو  بار یک تفاوتی نیست، براي اینکه بفهمی بهتر
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ي لذت  رو، رو دستات لمس کنی تا بفهمی یک حیوون فقط به واسطه

کنه و انسان با قتل اون  بردن و سیر شدن ماها چه دردي رو تحمل می

ده تا جایی که دیگه بیشتر  گري رو هدیه می جانداران چطوري وحشی

تونیم به  یو ما نم خورن درن و از خونشون می هاي حیوونها رو می بچه

بدیم که  آزاري قدرتمون اونها که از ما ضعیفترن رو بکشیم و  واسطه

اي اعتقاد داشته باشیم و قدرت رو معیار قرار بدیم  اگه به چنین فلسفه

هاي  هاي قوي انسان ها عوض بشه و روزي انسان تونه این ارزش می

  ضعیف رو بدرن

نوع  ها به هم نبه نظرت بهتر نیست ما به جاي کمک به حیوو: لوگ

  خودمون کمک بکنیم؟

کنیم،  رسوندن صحبت می آزارموضوع ما کمک نیست، داریم از : دیا

اشت تا چنین ی باید اول جلوي ظلم رو گرفت و نذدر چنین شرایط
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ي  ظلمی در حق جانداران صورت بگیره، نگاه ما به مسئله

رسوندن به  آزارخواري کمک انسان به حیوون نیست، بلکه  گوشت

ها بکنن،  اونها است، اونها قرار نیست کمک یا ترحم یا محبتی به حیوون

دیگران  آزاراعث بو  رنزا اونها فقط و فقط به قانون آزادي احترام می

است، بیشتر دردهاي ما  ها آدمي  شن، این وظیفه به روي دوش همه نمی

کش معروف در دست،  ها با اون خط از اونجایی شروع میشه که انسان

بندي و موجودات زنده و در نهایت خود انسان رو در  ان رو بخشجه

راه  وطن هم دین و هم نوع و هم ده و هم هاي مختلف قرار می بخش

  رسه، همسر و سرآخر به خودي خود می

ي  اي در راه آزادي همه خواري کمک نیست وظیفه پرهیز از گوشت

و کشتن  رآزاگیري از و احترام به این قانون براي جلو جانداران

  هاي جهانِ جان
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حل  وقت هیچي ما خیلی چیزها حل نشدست و شاید هم  تو جامعه: لوگ

به جاي اینکه حیوون خونگی  ها آدمبهتر نیست  واقعاًنشه، اما به نظرت 

هاي انسان کمک کنن، حداقل شاید اون به زندگی  نگه دارن به بچه

  برگرده و بهتر زندگی کنه،

تو دنیاي پیرامون ما خیلی از مشکالت وجود داره، اما تمامشون : دیا

شیم که شاید یکی از  وقتی با موضوعی مثل فقر روبرو می مثالًقابل حلِ، 

تونیم براي حل کردنش  می بشریه، الت حاد امروز در تمام جوامعمشک

این ثروت و ي ثروت  تالش کنیم، مشکل فقر عاملش توزیع ناعادالنه

اي که در آزادي  بینیم که اگر اون نگاه برابر طلبانه ه رو میانباشته شد

دونه به جوامع انسانی بکشونیم، اونوقت  ها رو برابر می نهفته است و جان

کس در ازاي کار و خدمتی که دونیم و هر  رو با هم برابر می ها آدم

کنه درآمد برابري خواهد برد و میشه با این نگاه برابري طلبانه مشکل  می

  کرد کن ریشهفقر رو 
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اي که فقر به شدت بیداد  بیا به یک مثال دیگه هم فکر کنیم، در جامعه

کنند که فاجعه  ها تا چه حد ثروت رو خرج مسائلی می کنه حکومت می

به بار خواهد آورد، در نظر بگیر چقدر ثروت خرج ساختن و تجهیز 

نظر بگیر اگر  نظامی میشه، این نگاه خصمانه باعث بروز زشتی میشه و در

بین  تونه فقر رو از همون ثروت رو در راه مردم هزینه کنند تا چه حد می

ها اذعان بکنند که ما  موضوعی خیلی ببره، شاید در جواب یک همچین

نظامی داریم، اما باید به این دسته از  تسلیحاتبراي دفاع نیاز به این 

رش نیاز به دفاع گفت، چرا باید جنگی روي بده که ما در براب ها آدم

ي پیدا شدنش  داشته باشیم، باید جهانی وجود داشته باشه که به واسطه

مجبور به ساختن بمب و موشک  ها آدمجنگی رخ نده و  گاه هیچدیگه 

ها و  نباشن، سازمانی وجود داشته باشه که مدافع امنیت عموم انسان

ین حد کشورها باشه، سازمانی مانند سازمان ملل متحد اما نه تا ا

تشریفاتی و فقط براي پر کردن دهن که با قدرت و تنها قدرت دنیا در 
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برابر جنگ و خونریزي بایسته نه با الیحه و قطعنامه که با قدرت و 

ي امنیت عموم مردم و کشورهاي جهان باشه، در صورت  کننده تضمین

وجود داشتن چنین سازمانی به عنوان تنها قدرت در جهان دیگه نیازي 

ي غیر قابل وصف  ولید سالح نخواهد بود و این ثروت انباشته شدهبه ت

  تونه براي ساخت جهانی بهتر استفاده بشه، می

ي صحبتت پیرامون حیوونهاي خونگی اینو بگم که این موضوع  درباره

ها این حس کمک  امروز به یک تجارت سودآور تبدیل شده و انسان

طلبی و ثروت اندوزي کردن که در اون  توسعه کردن رو تبدیل به حس

ساالنه تعداد بیشماري حیوان تنها به قسط خرید و فروش و سودآوري به 

دنیا میان و در کنارش هزاران شرکت و شغل بوجود میاد تا مردم از این 

راه باز هم به ثروت اندوزي برسن پس این موضوع هیچ ارتباطی به 

 با همونیک نوع تجارته و باز هم  نداره وکمک کردن به حیوانات 

دست به چنین و سودآوري بیشتر استفاده از تبلیغات براي پیشبرد 
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زنن، اما اگه بخواي به موضوع حیوونهاي خونگی به چشم  کارهایی می

هایی رو در نظر بگیري که حیوونهاي  یک کمک نگاه کنیم و انسان

و اینجوري باعث  کنن بیماري رو به منزل میارن و از اون مراقبت می

تونیم این کمک  نمی گاه هیچمیشن تا اون زندگیِ بهتري داشته باشه 

ها ارزش گذاري کنیم چون ما باور داریم که  کردن رو با دیگر کمک

ي موجودات برابر و شاید یکی دوست باشه به حیوونی  ارزش جون همه

ین ها کمک کنه ا نیازمند کمک کنه و یکی بخواد به کودکی از انسان

تونه رو این  نمی کس هیچها و تمایالت اون فرد و  ي خواسته به واسطه

ها ارزش گذاري کنه که باید به کدوم کمک کرد و کدوم رو  کمک

  شخصیه و در اختیار هر فرد کامالً، این موضوع جایگزین دیگري کرد

مضمون حرفهام این بود، شاید درست متوجه نشدي جامعه  اساساً: لوگ

شه  ها اداره می سازن و این اجتماع بزرگ به دست انسان ا میه رو انسان

ي ما  که خودت بحث تعلیم رو بارها پیش کشیدي تو حال حاضر جامعه
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که فقر قالب شده تولید مثل هرگز نابود نشده، شاید خیلی کمتر شده 

ي پویا بسازن،  یک جامعهتونن  ها وقتی بزرگ میشن می هباشه، همون بچ

ي ما آیا  ا کمک کنه، تو این اوضاع و احوال جامعهکی باید به اون

تو بین انسان و  ،اولویت نگهداري از حیوونها است، حرفت درست

ي خوب بدور از  حیوان فرقی قائل نمیشی اما اساس داشتن هر جامعه

هایی که در فقر و  ها، انسان هاي درسته، کدوم انسان ظلم وجود انسان

 ها م و بیخیال انسانکمک کنیونها بختی بزرگ میشن، اگه به حیوبد

آموزه، اگه این  ها می تعالیم درست رو کی به همون انسانپس  مبشی

هاي داراي ثروت به خاطر پز  ما به این روال پیش بره که انساني  جامعه

ي دیگه سراغ حیوونها برن پس  به خاطر دوست داشتن یا هزاران مسئله

  ن؟فرداي جامعه ما چی میش دهندگان تشکیل

زنیم ناخودآگاه در برابرمون  ي انسانی حرف می وقتی ما از جامعه: دیا

و حکومت پدیدار میشه، ما یک جامعه داریم با تعداد زیادي انسان 
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ها از میان خودشون نظامی به وجود میارن تا به اونها در راه پویایی  انسان

هاي دیگه  و پیشرفت کمک کنه وقتی از مشکالتی مثل فقر و آسیب

ره،  ن فقط به سمت حکومت نشونه میم نوك پیکاکنی میصحبت 

حکومتی که موظف ثروت رو عادالنه میان مردمش تقسیم کنه، مثل 

شرایطی که امروز ما داریم، ثروت این مردم براي جنگ افروزي در 

ي ساخت  ها دالر هزینه کشورهاي همسایه هزینه میشه، ما ساالنه میلیون

که مردم ساختن به جاي اینکه در  کنیم و حکومتی ی میجهیزات نظامت

وت جامعش باشه در پی قدرت طلبی و ثر هاي پی رفع مشکالت انسان

ي ملت در راه  اندوزیه، ثروت باید عادالنه تقسیم بشه و ثروت انباشته

ي خودشون هزینه بشه و در مجموع  خودشون و براي پویایی جامعه

غیر ممکنه،  تقریباًر شرایط حال کشور بحث پیرامون چنین موضوعاتی د

ما باید این درخت کرم خورد رو که تا چندي دیگه خودش به زمین 

ها حرف به  افته رو از نو بسازیم و بنا کنیم، وقتی ما از تعلیم انسان می
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میون میاریم، یعنی تعالیمی که به صورت سازمان یافته و از کودکی میان 

ام به قانون آزادي تعالیمی درست با احتر ها رواج پیدا کنه یعنی انسان

اي زندگی  ها بتونن در جامعه بگیره و انسان رو هپوسید جاي این تعالیم

تنها دلیل  ادمانه پیش بره وه حکومتی از دل خودشون خکنن ک

وجودیتش مرتفع کردن مشکالت مردم باشه در این اجتماع این تعالیم 

، منظور ما از خواهد شد ختلف به مردم نشون دادهدرست به طرق م

تعلیم و تربیت، این نیست که هر کدوم از ما که به آزادي پی بردیم یک 

ي ما تربیت پدر  کودك انسان رو خودمون به تنهایی تربیت کنیم، وظیفه

ي  درستی تربیت کنند، بازم درباره انو مادرهاست تا اونها فرزند

ها  به انسانکمک کردن نگهداري از حیوونهاي خونگی و به جاش 

و فقط پیرامون کمک  ي، حرف من در این تساوي فقطصحبت کرد

ي  ها رو یکسان دید و به همه که باید جانکردن به جانداران بود 

موجودات کمک کرد حال اینکه یک نفر اولویت رو به کمک براي 
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، مهم بیدار کردن ها بزاره یا حیوان این تصمیم در اختیار خودشه انسان

ي  هاست و یکسان دیدن جان همه ن در دل انسانکرد این حس کمک

ها بیدار بشه با این  اگه این احساس در وجود انسان کن ، فکرموجودات

تونن بکنن، مطمئن باش  ها چه کارهایی می نساتعداد میلیاردي از ان

ها رو بیدار کنیم هیچ نیازي نه در  ي انسان روزي که ما بتونیم، همه

نخواهد موند اما نگهداري از  حیوانات و نه در طبیعت باقیها نه در  انسان

موضوعی سوا است، اون اتفاق تبدیل به یک تجارت  قاعدتاًانات حیو

ها بساطی  ها و خرید و فروش آن شده و به کار زشت ما با اسارت حیوون

داري قدیم به وجود آورده و جاي انسان و حیوان رو با هم  مثل برده

  عوض کردیم،

بیشتر اونهایی که از حیوونهاي خونگی نگهداري می کنن با اون شاید 

در اصل موضوع تغییري  حتماًحیوونها روابط خوبی داشته باشن اما 

  شه ایجاد نمی
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از دید تو تمام اونهایی که حیوون دارن، اونها رو به اسارت : لوگ

  گرفتن؟

  ؟تونه باشه جز اسارت چی میدر واقع به نظرت به 

کسی که حیوون میاره تا با اون زندگی کنه، قسطش از این  مطمئناً: دیا

ه که شاید در بین ارت کشیدن نیست، وجودش پر از عشقیکار به اس

ها بدست نیاورده و در وجود اون حیوون به دنبالش می گرده و یا  انسان

به قسط  مطمئناًاما اي  شاید به خاطر تنهایی باشه و یا هر دلیل دیگه

اشه، منظور من از اسارت نگاه تجاري به این موضوعه ب تونه اسارت نمی

کنن نداره اما  و ربطی به اونهایی که با عشق از حیوونها مراقبت می

هاي انسانی که گاهی  ثل عشقتونه اسارت بیاره م این عشق هم می مطمئناً

  به حصر و اسارت بدل میشه اوقات
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هایی که بینش اسارت بوجود میاد فقط ما بین  از نظر من این عشق :لوگ

انسان و انسان نیست بلکه شاید حیوونها هم اسیرش بشن و این چیزي به 

کنن و اون  جز اسارت نیست، دیدم کسایی که سگ نگهداري می

محیط و بستري براش  واقعاًمونه اما  حیوون همیشه وفادار اون آدم می

دونه اون رو به  ، این وسط انسانِ که میواد رها بشهپیش اومده تا بخ

کنه  اسارت گرفته، وقتی یک آدم حیوونی توي خونش نگهداري می

  رفتاري که با اون می کنه رو حیوون دوست داره؟

کنه، این موضوع از نظر من یک  آیا مثل طبیعت باهاش رفتار می

عد از مدتی ها که سگ و یا گربه داشتن ب موضوع حتمیِ چرا که خیلی

  که اون تمایل داره که ترکشون کنهدیدن 

خب وقتی این تمایل به آزادي رو در موجودي ببینیم نه فقط براي : دیا

احترام به آزادي و قانونش که بلکه با توجه به عشق و دوست داشتن هم 
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هاي بارزي از این  میشه نمونه واقعاًبخوایم، اما  آزادباید اون حیوون رو 

ه انسان و حیوان رو دید که بعضی اوقات این عشق به عشق دو طرف

ها  حکم به اسارت تمام این عشق گاه هیچعشقی ماورایی تبدیل میشه و 

زادیش حیوون رو در انتخاب آ نمیشه که داد اما حقا بهترین راه اینه که

  مختار بزاریم، حتی اگه فقط به عشق ایمان داریم

حیوون  وقت هیچچی بگم چون من دونم  توي این مورد نمی واقعاً: لوگ

اي بین  م و ازش نگهداري نکردم ولی به نظرم درسته اگه رابطهنداشت

ش برگرده گرفت و حیوان خواست به آزادي خودانسان و حیوان شکل 

رسوندن به  آزاربه نظرت این هم  اما آیا باید این اجازه بهش داده بشه،

ي عشق از یک حیوون نگهداري  که یک آدم به واسطه حساب نمیاد

 آزارکنه و بعد اون حیوون بخواد که طردش کنه، این وسط انسان 

  بینه، تو به تمام حقوق بینشون یکسان توجه داري؟ نمی
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ي اول شخصی که به سمت حیوون رفته و خواسته که به  در وهله: دیا

ی خودش آورده و حیوون کمک بکنه انسان بوده که اون رو به زندگ

نباید از حیوون توقع اسیر و برده داشت و اینکه چه انسان و چه  وقت هیچ

رسوندن به  آزارحیوان اگر طالب آزاديِ خودشون باشن مفهومش 

کنن و در برابر  ها براي آزادیشون تالش می دیگران نیست، وقتی انسان

 ارآزکنن به کسی  ایستند و حقوقشون رو مطالبه می قدرت ما می

نرسوندن و تنها به احقاق حقوقشون پرداختن، انسان قدرت تعقل داره، 

ي همین فکر کردن و عقل که ما درست شدن جهان رو  به واسطه

دونیم و انسانه که باید به حیوونها کمک کنه  اي بر دوش انسان می وظیفه

صرف تیمار کردن و کاري که در حق اون حیوون کرده و زمانی رو که 

ه و در کنارش عشق حیوون به آزادي رو هم باید درك کنه اون گذاشت

از  ها آدمو به احساس پاك در وجود حیوون احترام بزاره، هدف 

باشه نه به حصر و غل و  نگهداشتن حیوونها کمک کردن به اونا باید که



 دیالوگ ١٣٢

 

وع رو درك کنن بعد به حیوونها اونها باید اول این موض ،دنزنجیر کشی

  کمک کنن

برن  کنن پی می هایی که از حیوونها نگهداري می انسان به نظرت: لوگ

به  به انسان میده عشق گه گوشت نخورن، چون میگی حیوونکه دی

هایی که حیوون دارن فقط حیوونی که باهاش زندگی  نظرت انسان

ي اونها ارزش و احترام  احساسی دارن و رو دوست دارن یا به همه

  ؟اند قائل

بحث داره شاید یکی با دیدن این موجود  بستگی به انسان مورد: دیا

مهربون به عشق میون حیوونا پی ببره و بفهمه تا چه حد شبیه به ما هستند 

ه ولی در مقابل میتونه انسانی هم باشه که و به برابري جان اونها ایمان بیار

از درك و  نحصار وجود همون حیوون خالصه کنهرو تنها در ا عشق

 د هیچ تفاوتی در زندگی و شخصیتشو شای نهاین معانی بزرگ دور بمو
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هاي انسانی که  تونیم بسط بدیم به عشق پدیدار نشه، این رو می

برن  ی میهایی با درك عشق بین خودشون به معنی عشق حقیقی پ انسان

بینن، در  می در وجود معشوق انحصاراًکه عشق رو  ها هم و بعضی

ست اما قطعیت و تنها مجموع اینکه زندگی در کنار حیوانات راهگشا

  .راه ممکن نیست

خواري نیارن دیگه از آدمایی مثل من چه  ها رو به گیاه اگه همین: لوگ

  توقعی میره؟

تنها با در کنار حیوونها بودن میسر خواري  اصل رسیدن به گیاه: دیا

اي رسوند تا هر بار که گوشت رو  ها رو باید به درجه نیست، انسان

اي یک جاندار و ریختن خون و درد و مرگ ه بینن به یاد ضجه می

 ها آدمهاي بسیاري رو در میون  بیفتن، باید براي گیاهخواري طریقت
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ها پی به این ارزش واال ببرن و براي هزاران دلیل  پیش گرفت تا اون

  خواري رو برگزینن نهفته گیاه

  چه دلیلی؟ مثالً: لوگ

باعث،  خواري گوشت حتماًبراي فوایدي که توش هست، : دیا

ها و از همه مهمتر باعث ترویج زشتی و وحشی  القلب شدن انسان قسی

ها در پی خواهد داشت، انسانی  گري میشه و فرجام خونباري براي انسان

که طالب آزادیه و معنا و مفهوم حقیقت اون رو دریافته باید بدونه که به 

  انآزادي دست نخواهد یافت مگر با آزادي بخشیدن به سایر جاندار

  کنه و آزادي به آزادي کشتن آدمی رو به کشتن نزدیک می

  خوار باشن چی؟ ها نخوان که گیاه اگر انسانو : لوگ

ما در طول این بحث، بارها از این صحبت کردیم، چندین بار از : دیا

نرسوندن به سایر جانداران صحبت کردیم،  آزارآزادي و ارزش پاکش 
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ي اون کسی نتونه به جانداران  ما باید قانونی داشته باشیم تا به واسطه

اي  خواري آزاري فیزیکی به بخش عمده برسونه، حاال که گوشت آزار

خواري نه فقط یک انتخاب که یک باید و باید  از جاندارانِ، پس گیاه

  نشر بدیم و پاسدار اون باشیم ها آدممیون تمام این ارزش پاك رو 

  به انسان فقیرتر مثالًنظرت در مورد کمک کردن فردي چیه،  :لوگ

ها راهگشاي ساختن جهان  که کار درستیه و همین مطمئناًخب : دیا

ي توانی که داره اگه در زندگیش به باور  بهتریه، هر کس به اندازه

تونه خیلی از مشکالت رو حل کنه و در مجموع  کمک کردن برسه می

اي برسن که با دیدن  ها به مرحله باید انسان خیلی از مشکالت حل بشه،

ها ببینن  ر دنیا و به ویژه در انسانجهان پر از زشتی کمک رو در تغیی این

ي داشتن توان بیشتر راهی رو در پیش  ها به واسطه و اینجاست که بعضی

برن و  گیرن که با اون نه فقط به یک فقیر که فقر رو از بین می  می
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ها  ش میره که هدف واالشون در زندگی تغییر انسانراهشون به جایی پی

خواهد شد، این ارزش، ارزشِ پاك و واالیی، به معناي بیرون شدن از 

رسونه که در  اي از ادراك می خود و ایثار کردن، این ما رو به مرحله

فرجام اخالق رو در کمک به دیگران تفسیر کنیم با هر توانی که در 

  خودمون داریم

هایی وجود داشته باشن که بخوان به فکر درست  گه انسانخب، ا :لوگ

کردن اجتماع باشن و در حال حاضر کمکی به دیگران نکنند اون موقع 

ت کردن اجتماعیم، ها بشینن و بگن که ما در فکر درس باید خیلی

مردم کم کم همین کمک هاي ریز و درشتتشون هم  اینجوري به نظرت

  از بین میره

تغییر بدن تو دنیا رو  خوان جهان هایی که می اون انسان دقیقاًخب : دیا

  کنن؟ دارن چیکار می
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مدارها  شاید مثل خیلی از روشنفکرها یا شاید مثل خیلی از سیاست :لوگ

رفتار کنن، به ظاهر در حال درست کردن اجتماع باشن اما در واقع 

  جیب خودشون رو پر کنن

دیگران براي خودشون خب اگه منظورت این باشه که از درد : دیا

این کارشون نه تنها کمک نیست بلکه  مسلماًسکوي پرتاب ساختن، 

شاید این  مها هم به حساب میاد، چندي پیش گفتی بدترین خیانت

تونه صحت داشته  ا نمیهاي کوچک بشه، حق ها مانع از کمک تالش

دیگران ایمان آورده از  به به کمک کردن اي وقتی باشه چرا که آزاده

حاضر  وقت هیچکنه تا به جانداران کمک کنه و  راهی استفاده می هر

شاید تنها جایی که باعث  با ارزش خودداري کنه،نیست از این عمل 

ها بشه دور موندنش از تغییر دنیا و هدف  اون از این کمک یِپوش چشم

  بزرگ باشه
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شامل  دقیقاًتغییر دادن جهان که این همه ازش حرف به میون میاد : لوگ

  ؟کنی ه و واژه آزادي رو چجوري معنا میچه چیزهایی

ها، ما اگه بتونیم  تغییر دادن دنیا در حقیقت یعنی تغییر دادن انسان: دیا

جهان  حتماًهاي اون رو تغییر بدیم  اي بسازیم، نگاه و ارزش انسان تازه

بینه  ي جانداران رو یکسان و برابر می رو تغییر دادیم، انسانی که همه

ارزش  ترین بزرگشه و  رسوندن به دیگري نمی آزارحاضر به  وقت هیچ

 ساختیم ها که از نو زندگیش کمک رسوندن به دیگران و با این انسان

شه هر زشتی مثل جنگ، شکنجه، کشتن،  بسازیم میدنیایی زیبا  تونیم می

  از جهان پاك کنیم... خواري، فقر و  گوشت

اي که به طول هزار سال آدمی  رفته، واژهاي به تاراج  زادي، واژهآو اما 

در میون  تر زشتتر و  معنی  اون رو به غنیمت برده و هر روز اون رو بی
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 ها آدمي غریب مونده باید دوباره میون  باقی گذاشته، این واژه ها آدم

  معنی بشه

یعنی به پرواز  ي یعنی کمک رسوندن، یعنی رها شدنآزادي یعنی برابر

گرفته در خودش زنده خواهد بود، هر  ندر اومدن، آزادي به قانون جا

نرسوندن، یعنی  آزارتر خواهد شد، آزادي یعنی  تر و مهم روز با ارزش

اي قابل معنا  پاسدار این ارزش بزرگ در جهان بودن، آزادي با هیچ واژه

ه وجود نمیاد مگ به وقت هیچنیست، آزادي یعنی تعالی و پویایی، آزادي 

دیگران، جهان  و گذاشتن کردن آزادبا رعایت قانون پاکش، مگه با 

و حس  آزادانهبه نهایت همه رو برده خواهد دید و زندگی ها  برده

شه، آزادي رو باید لمس کرد و با باورش  باعث آزادي همه می آزادگی

  خواهیم دید آزادجهان رو 
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دشون طالب آزادي باشن، باید خو اول ها آدمي  اینکه همه مگه نه: لوگ

  طالب آزادیه؟ واقعاًي ما  به نظر تو جامعه

خواد، چرا همیشه و  خواد، آزادي تالش نمی به نظرت آزادي نبرد نمی

  همیشه باید به پچ پچ بین مردم بدل بشه

ندیدن  آزارچون اند، درست مثل ارزشی  ها طالب آزادي تمام انسان: دیا

در جهان زندگی  آزادانه، همه دوست دارن که ي ما مشترکه که در همه

است، خوبی در دل  ها آدمي  کنن و این حق مشترك در میون همه

ها است، اما  آزادي بهترین خوبی مطمئناًها یکسان و برابر و  ي انسان همه

بر آزادي ندارند و تالشی براش  ها رو به دستیابی نکه چرا انسانای

ترس عمومی رایج توي کشورها باشه  تونه میلش ، یکی از دالیکنن نمی

  و البته دالیل بیشتر دیگه
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 نیتر کوچک مردم رو تو تنگنا قرار داده و باتا چه حد  ایران امروز مثالً

ها  شه، بیشتر حکومت ترتیب داده می براونترین مجازات  اعتراض سخت

ی و مردم کنند میه ها استفاد براي خاموش کردن انسانزور  ي حربهاز 

آزادي و  گیري بازپسکه اعتراض کوچکی تدارك دادن و طالب 

دار  هاي جوخهن شن، ای حقوق خودشون هستند با چه واکنشی روبرو می

 کنِ ینمبیدار  ها آدمت و تبعیدها، ترس رو در وجود ها، اسار این شالق

هاي جهان تنها از  ي حکومت شه، اما همه اونها نمی ماندنو باعث ساکت 

ي تزویر هم  کنن و براي خاموش کردن مردم از حربه ده نمیزور استفا

کنن، تزویري که گهگاه مردم رو غرق در موضوعات  استفاده می

یحات ها در لذات و تفر ، غرق شدن انسانسطحیِ زندگی می کنه

  زودگذر

ها، رو وارد زندگی درجا و راکد  ها سعی دارن انسان تا چه حد دولت

هایی از  ها بگیرن و تفریحات و برنامه ونکنن و جوش و خروش رو از ا
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تا به  پیش تعیین شده به خورد اونها بدن تا همه ساکت و در پستو بمونن

هاي دنیا مردم خودشون  حال به این فکر کردي که شاید خیلی از دولت

دارن، وقتی ما از فقر صحبت  میاجتماعی نگه رو در فقر و مشکالت 

شیم که دیگه تمام هدفشون از  هاي بیشماري روبرو می م با آدمکنی می

غرق  قدر اینها  اي بدست آوردنِ، اون زنده بودن فقط کار کردن و لقمه

مونن و مردگی  می  شن که از صبح تا شب زنده در مشکالت می

مونه، اما چطور میشه این  نمی کنن، هیچ چیز از دنیا براشون باقی می

هاي به  کرد باید هر روز و به تکرار آزادي و زیباییرو بیدار  ها آدم

ها  ید به انسانشن در برابرشون رو ترسیم کرد، بادست آمده و افق رو

 ،قدرت خواستن رو ،قدرت اتحاد رو ،امید داد، باید قدرت انسان رو

 رق در این تعالیم کرد و اونوقتبارها براشون تصویر کرد باید اونها رو غ

هی به افق د و به آزادي ایمان میارند با امید و نگاشن ار میبید که ها انسان
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کنن  ي وجود تالش می و هر روز با همه کنن روشن روبروشون نگاه می

  یارن، رو پدید می آزادو جهانی 

آزادي رو باید به مردم شناسوند، باید که بهش ایمان بیارن، این ایمان به 

  آزادي راهگشاي دنیاي ما خواهد بود

ه نظرت سرك کشیدن تو زندگیِ دیگران نوعی سلب آزادي به ب :لوگ

مات و جمالت کل تو حساب میاد، به نظرم همیشه هم نمیشه آزادي رو

پیدا هاي ریز هم بسط به آزادي  تک تک واژه بزرگی معنی کرد شاید

  بکنه

سرك کشدن تو زندگی دیگران و دخالت هم نوعی سلب  مطمئناً: دیا

روانی و بعضی اوقات گفتاري و بعضی اوقات در  آزارآزادیه و نوعی 

، آدم باید به فیزیکی میشه آزارادیان و قوانین کشورها تبدیل به نوعی 

  جایی از معرفت و شعور برسه تا تو زندگی دیگران دخالت نکنه
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چیز دیگران دخالت نکرد، گاهی اوقات شاید  مگه میشه تو همه: لوگ

  به دیدن جامعه بشههاي زیاد هم باعث ضر دخالت نکردن

ها به طور مطلق نگاه کنیم و باز دچار اون  ما باید به ارزش: دیا

تونه هر روز  ها نشیم، چرا که می هاي سابق و پاره پاره کردن دیوانگی

  ،تر بشه و کوچک کتر و این دایره کوچ وسیع

زنیم، به مفهوم تمام و کمال دخالت در  حرف میوقتی از دخالت 

نرسوندن  آزارم، اما باز هم با همون ارزش کنی میاره زندگی دیگران اش

  به دیگران

با تمایالت جنسی متفاوت زندگی هایی  انسان ،در جوامع امروزي مثالً

ي نخست باید این  اند، در وهله ند که به اسم همجنسگرا معروفکن می

رو بدونیم و تکرار کنیم که تمایالت جنسی موضوعی صد در صد 

زشتیه و  مسلماًاطی به بقیه نداره و دخالت در اون شخصیه و هیچ ارتب
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 مثالًدیگران بشه،  آزارتونیم دخالت کنیم که موجب  فقط جایی می

کنه یا وقتی به زور مرتکب این  انسانی که با فردي نابالغ رابطه برقرار می

مجازات کنه، اما وقتی  ینجاست که قانون باید اون آدم روکار میشه ا

اشون شه بر رابطه با توافق دو نفر باشه هیچ ربطی به دیگران نداره و نمی

چه کسی و چگونه این کار رو انجام  چارچوبی رو تعیین کرد که با

بدن، این موضوع صد در صد شخصیه و دخالت در اون سلب آزادي 

  محسوب میشه

روابط جنسی نا مشروع و و شیوع خیلی از جوامع و باورها این موضوع ر

کنن، حاال از هر  به خودشون و جامعه تلقی می آزاربندباري و نوعی  بی

ها در جامعه نوعی ترویج این اتفاقِ  بودن انسان آزادرو، شاید یکی بگه 

یکی  اون رو هم زشتی تلقی کنه و شاید و شاید یکی حتی فکر کردن به

  رزه در خواهد اومدها به ل اذعان کنه که عرش خداوند در آسمان
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ن موضوع در یکی از رسوندن رو به سه بخش تقسیم کردیم ای آزارما 

که براي  اي مثل، راهکاري گیره باید چاره یار ماین سه دسته قر

آزارهاي روانی در نظر گرفته بودیم به کار ببندیم، خود همجنسگرایان 

رو هم از بینن، حاال اگه شالق و زندان و حتی اعدام  نمی آزارهم کم 

این  مسلماً ،این آزارها جدا کنیم نگاه مردم همیشه و همیشه دنبالشونِ

ودشون داشته اي براي خ ها با تمایالت جنسی مختلف باید جامعه انسان

در اون زندگی کنن، به این معنی که این جدا شدن  آزادانهباشن و بتونن 

که و تفکیک پذیري قطعی و صد در صد نیست شاید جوامعی باشن 

امعه ندونن و همجنسگراها در اون ج آزاروجود همجنسگرایان رو 

ها باید هر روز با خودشون تکرار کنن که حق  نکنن، انسان آزاراحساس 

که به طول هزاران  هایی ارزشدخالت در زندگی دیگران رو ندارن، 

هاي  تونه همون حد مضحک باشه که ارزش سال در دنیاشون ساختن می

نه خدا، نه  کس هیچها باید بدونن که  نها مضحکه، انساندیگران براي او
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رسونه که راجب  ها رو به جایی نمی اون... ها و  نه قدرت نپیامبرا

دیگران قضاوت کنن و حکم صادر کنن، باید بدونن که تنها ارزش 

اي  هاي دیگه مشترك میان جانداران آزادي و قانون اونه و تمام ارزش

  تونه براي دیگران یک ضد ارزش به حساب بیاد که بهش باور دارن می

زنیم،  ما چند ساعته که داریم با هم حرف می عاًواقهوا روشن شده : لوگ

  نفهمیدیم کی صبح شد اصالً

  که غرق حرف زدن شدیم قدر اینحواسم نبود  اصالًآره من هم : دیا

، البته به نظرم دیگه کافیه باید فردا هم زندگی رو از نو شروع کنیم: لوگ

  امروز رو، به نظرم بخوابیم

  .کرد آره باید امروز رو هم زندگی: دیا

امشب با هم خیلی حرف زدیم، از خیلی چیزهاي دنیا گفتیم، از : لوگ

خیلی چیزها که شاید تا به امروز حتی جرأت حرف زدن دربارش و با 
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تا این حد  وقت هیچ ،کسی نداشتیم، یا اگر هم حرفی زده بودیم

ها هیچ کدومشون قانعم  این حرف زدن اصالًم، شاید یصراحت نداشت

ي مشخصی هم نداشت، اما  نکرد، شاید فقط حرف زدیم و هیچ نتیجه

تا چه حد  این گفتن و شنیدن مهم و راهگشاستچقدر این حرف زدن 

تونه زندگیِ ما رو تغییر بده و انسان چرا از قدرتی که در وجودش  می

ها  و واژه کنه ستفاده میکم ا قدر اینهست این ناطق بودن و عاقل بودن 

 آزادراهبر ما به سوي جهانی  واقعاًجاشون رو به سرب دادن شاید که 

  .همین دیالوگ برقرار کردن باشه
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