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 های فرهنگی استجانستانی نشانی از کاستی

 

 

 کند.بينش آن مردم را زيرسازی میی تصور هر مردمی از جهان هستی به ويژه تصور آنها از آفرينش انسان زمينه 
های . نه تنها حکومت و قانوندهندمردم براساس بينشی که بر ذهن آنها حاکم شده است اجتماع خود را سامان می

ی ديدگاه مردم به جهان هستی از عينک عقيده  خيزد.ها و آرمانهای مردم از بينش آنها برمیخواسته جامعه بلکه 
زآن سبب  --ی آنها بستگی دارد" پيش چشمت داشتی شيشه کبوديدهقها به عگذرد، ارزشيابی آنها از پديدهآنها می

 بينی آنها دارد.ی جهانبستگی به گستره های هستی". يعنی شناسايی هر مردمی از پديده نموددنيا کبودت می

  

ی خالق او ای به ارادههر پديده پندارد کهکسی که به وجود خالقی ايمان دارد او با اندک آگاهی عالمه است چون می
از  بيشتریشناسد با شناختن هر دانشی به انبوه کران میخلق شده است. ولی کسی که جهان هستی را پيوسته و بی

 شود.های روبرو میناشناخته

  

بنياد نداشته باشند آن ی آزاد خود مردم های اجتماعی آنها بر اساس انگيزه، نياز و انديشه که قانون ایدر جامعه
های مردم در تضاد خواهند بود. از آنجا که انسان در برابر قانونی، که با سرشت او  ها با سرشت و خواستهقانون

، برای پايداری های نامردمی. حکومتپذيردچنين قانونی را نمی نهادش ايندر بن کند اوسازش ندارد، سرکشی می
سرشت   که از یيهاسرکشیآزاری و جان ستيزی با خشونت، جان ،اندمردم ستيزی بنا شده هايی که بر بنيادقانون

 که م از ترس ناچارنداندازد و مردزور ترس بر مردم سايه می هایدر حکومت کنند.خيزند سرکوب میمردم برمی
 د.نراستی برگزين سامان به جای پروری راهای دروغقانون

 

تر تر و زشتآن حکومت خشن هایستيزتر باشد جان آزاری و جانستانی قانونيک حکومت مردم هر اندازه بنياد
پذيرفته نشده  پرورههای بردی هستی انسان است، در حکومتمايهزن و مرد، که بن  یهستند. مانند آميزش آزادانه 

ورزی ستمدانند و برای جاسازی کردن اين بخشی از دارايی مرد می ای برای تصرف،است. چون آنها زن را، پديده
البته اين به آن معنی   .مهار کنندانسان را  سرکش سرشت در سياهی ترس برند تامجازات سنگسار را به کار می

يا سود زنان و مردان درست  یادانه رشد نکرده است، آميزش آزادانه نيست که، در اجتماعی که فرهنگ آنها آز
ارد، گاهی و زمانی اين مرز ذگهر قانونی بر آزادی انسان مرزی میولی اين به آن معنی است که  ،بخش است

 شود.سامان اجتماع می سازگشا و گاهی مشکلگره

   

خشنود گردد و از اين کردار آزرده نشود. زمانی که بينش دادن جان کسی سرشت انسان زيباتر از آنست که با آزار 
کسی که از سرستش بريده شده نه  شود.خوی انسانی در او سرکوب می استوار گرديد،ای انسان ستيز او بر عقيده

هايی روان گمان چنين پديدهبی رود.به تماشای آن نيز می شود بلکهتنها از قانون سنگسار شرمنده و آزرده نمی
 بندد.جتماع را پريشان کرده، آسايش را از جامعه دور ساخته، راه انديشيدن درست را بر مردم میا

  

 بشناسد،های هستی انسان را با پديده تواند پيوندستيز آلوده نشده باشد، بهتر میهای مردمکسی که بينش او با عقيده
ی انسان نه تنها با هستی جانداران پيوند دارد بلکه . هست شوداو از رنج ديگران آزرده و از شادی ديگران شاد می

سرشته شده است. در اين بينش انسان از هايی مانند آب، زمين، هوا، ماه و خورشيد ساختار هستی او از پديده
شود. انسانی از تيرباران يا به دارآويختن کسی برد و شرمسار میبخش رنج میچه جاندار و چه جان ایآزردن پديده

خرد او را از کارآيی انداخته است. انسان  های پستده و شرمسار نيست خوی انسانی در او مرده و زهر عقيدهآزر
ی سنگسار براساس هيچ قانونی حتا قانون الهی جان کسی را بيازارد. کشتن انسان به شيوه تواندآزاده  نمی
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تالش و کوشش برای  شود.ی مسلمان اجرا میهنوز در برخی از کشورها شرمی،ترين کرداری است که، با بیننگين
،  کرداری است اندديکتاتوری به وجود آمدههای برانداختن اين قانونهای ننگين، که بيشتر برای استوار ساختن پايه

 ی منش راستی در انسان است.پسنديده و نشاندهنده

  

يم؟ آيا برای آنست که از به دارآويختن يا تيرباران بيزار نامند،، که آنرا مجازات اعدام می ی جانستانیچرا ما از پديده
را شايسته   االهی هيچيرويی، ن هيچشماريم و هيچ کس، يا جان هر جانداری را گرامی می بريمشدن انسانی رنج می

يا به گرفتن جان کسی فرمان بدهد. تالش برای برداشتن قانون اعدام و تالش برای  بگيرد دانيم که جان کسی رانمی
برای روشن ای هستند ولی برابر و هم سنگ نيستند. رامی داشتن جان، قداست جان، کردارهای پسنديده و ارزندهگ

 کنم.های اجتماعی اشاره میاز کردار و خواستهيی هاشدن سخن به نمونه 

  

ای برانداختن انبوهی از مردم بر ،شودکه هنوز جانستانی از راه قانونی انجام می های آمريکادر برخی از استان
و از بودن مجازات اعدام شرمسار هستند، گروهی ديگر از ترس تبهکاران خواهان چنين  کنندنون اعدام تالش میقا

 آن هایهای بينش اين اجتماع داوری کردن در مورد خواستهمايهبدون برخورد به بن های قانونی هستند.خشونت
های آگاهی و آموزشی همگانی هستند، بنگريم پايه که ای آمريکا،هساده پنداری است. اگر اندکی به رسانه مردم

گزارش، اسطوره برای کودکان و بزرگساالن کشتن انسان را بخشی از  ، فيلم،کتابهايی بسان در پديدهبينيم که می
 . دکننکشتن دشمن را، که هميشه نامهربان است، ستايش می هادر اين رسانه دهند.نيازهای اجتماع نشان می

 

کارند.  نه  می ی فيلمی "جمزباندها" را، برای رسيدن به آرمان سازمان خود، در بينش بينندهمهریخونسردی و بی
ستيز آلوده مردم را با اين معيارهای جان منش های پنداریآرامش شهروندان بلکه برای سرگرمی و آرمانتنها برای 

، بسيار بيشتر برندانانی که جدا از قانون ، به کشتن انسانی دست میکنند. اين است که در اين مردم شمار جانستمی
شمارند، چگونه و آنرا بخشی از حقوق خود می آموزندی قانونی است. آنان که کشتن انسان را میهااز شمار اعدام 

ستند. آنها بيزاری داشته باشند، تنها به اين دلخوشی که آنها از مجازات اعدام بيزار ه ایتوانند وجدانی آسودهمی
فرهنگی در اجتماع آنها  هایکه از کاستی هايی ديگری،از خشونت دهند ولیخود را از مجازات اعدام نشان می

 پوشند.نمايان است، چشم می

  

، قداست جان، آميخته شود. به همين سان  شود که در بينش آن مردمزمانی برای مردمی جان انسان گرامی می
ند که مردم به اين شناخت  امحيط زيست کارآيی پيدا کرده و پااليش های نگهداریوپا زمانی قانونکه در ار بينيممی

ها پس از درک مفهوم و دارد. اين گونه قانون پيوند ی ديگرهاا آن پديدهب ند که تندرستی آنها، در روی زمين،ارسيده
و گرنه قانونی که در بينش مردم شوند ه می آنها نگاشت گاندارزش اجتماعی آنها در بينش مردم از سوی نماين

 کند.پذيرفته نشود ماهيت زور پيدا می

  

شود و تنها با برداشتن قانون نمايان میبينش ستمگران  ازهايی است که جانستانی از راه قانونی بخشی از نشانه
ی از تصور آنها از پيدايش ساختار حکومت در هر مردم کند.به کردار اين ستمکاران راه پيدا نمی دادگری اعدام

شوند بلکه ساختار بينش و کردار ی او میانسان است. مردمی که مخلوق هللا باشند نه تنها عبد و مطيع اوامر خليفه
آنها تصويری از کردار همان هللا خواهد بود. هللا يا يهوه نه تنها کسانی که از فرمان آنها سر پيچی کنند با توفان، 

ارزش است. اين است که يهوه  کند بلکه جان انسان هم برای او بیان و بالهای آسمانی نابود میزمين لرزه، آتشفش
بينيم که حتا کشتن فرزند دلبند هم برای می  کند که فرزندش را بکشد.برای آزمايش کردن ايمان ابراهيم به او امر می 

 کنند.قربانی کردن را ستايش میها ای است و پيروان اين عقيدهخشنودی هللا يا يهوه کار پسنديده

  

برآيند اين عقيده با کشتن و جانستانی از دگرانديشان پديدار شده است. جهاد که، بر اساس آيات قرآن، جنگيدن و 
 .باشدمیهای يک مسلمان با ايمان کشتار کافران است بخشی از وظيفه
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کسی که بر   شود.، از سوی مسلمانان ستوده میکاری زنشدن مرد به خالف ی بدگماندر اسالم کشتن زن، بر پايه
دهد و او را  د و او زن يا دخترش را نکشد شايستگی مسلمانی خود را از دست میرزن يا دخترش گمان خالفکاری بب

مردمی که شايستگی اجتماعی آنها به خاکساری و تصرف آنها بر زنانشان  شود.نامند و حتا مجازات میديوث می
 .دهندستگی انسان بودن خود را از دست میبستگی دارد شاي

  

ديد.  اين ی مسلمان يکی از زنان تصرف شدهی چهرهدر  اين نامردمان را یزشتی و بد منشیتوان می ایبا نمونه
از زنان  شماریشود که خواهرزينب که وکيل زينب منشان ديگر است در مجلس حکومت اسالمی خواستار می

اين  فروشی نکنند.کنند تا ديگر زنان بترسند و تنعدام اکنند تهران کار می هاینفروش را که در خياباتن
خواهرزينب، که سرتاسر وجودش اسالمی شده است، پيشرفت و گسترش ايمان خود را در جانستانی از ديگران 

ی عقد به مردش فروخته است ولی چون او از را در خطبه او خود آخوندی فروشی نيست زيراو ضد تن بيند.می
عقد آخوند از او  یخطبه . درهای اجتماعی را نداردتوان شناخت ارزش کندالم پيروی میاوامر ايمانش به اس

. آيا من وکالت دارم که شما را با اين مبلغ .. در اين مدت.. يا دائم برای" بغل خوابی" به پرسد: ای ضعيفه .می
کند آن وکيل برای زنان خيابانی مجازات اعدام را درخواست می  با بله جواب داده است. د.. درآورم؟ اوتصرف اين مر

آنهم از بيچارگی اقتصادی  گذارندمانی بی فرهنگ میمردنايک آخوند تن خود را در تصرف  یبدون داللیآنها چون 
در اسالم به ويژه در   گرنهو  خانواده بسته است.های آن اجتماع که راه برگشت برخی دختران را به گيریيا از سخت

  کند.ا پست و زشت میر ها" صيغه" يک جور تن فروشی بسيار ارزنی است که پيوند انسان مذهب شيعه

  

 اعدام و سنگسار مجازات ی شرعضشوند تنها به امر قازنانی  که به نادرستی در اجتماع ايران خالفکار شمرده می
ها را آنچه که اين انسان  .بلکه بيشترين کشتار آنها بدست مردان و خويشان خود شان است شودیبرای آنها پياده نم

تنها مجازات سنگسار نيست که   کنند.کند بينش پليد مردانی است که در آن اجتماع زندگی میبه کام مرگ پرتاب می
.  ننگی که دهدر کسی را آزار میکمت هم هست که چشمننگ بشريت است در اين اجتماع کردارهای ننگين ديگری 

که از سوی مردانی فريب  را، جوانی نو دخترهای آنها اجتماع ، چون درداشتندبايست انبوهی از مردان ايرانی میمی
ی زندگی به ستم کشيدن محکوم اندازند. اين دختران در همهدور می شهوترانیی برای اشوند، مانند کيسهداده می
شود ها وارد میاين ستمی که بر اين انسان .را ندارندو اجتماع شهروندان بازگشت به خانواده آنها اميد  ،هستند

ما وارد  یکنيم چون، اين تجاوزگری و ستمکاری، خراشی در وجدان اسالمزدهداغ آنرا احساس نمی ما ننگی است که
  کند.نمی

  

خالقی قهار ها انسان مخلوق ی است. در اين عقيدههای سامدينمجازات اعدام نشان کمرنگی از بينش انسان ستيزی 
 آزاری و جانستانی است.پر زور و غضبناک است که کمترين مجازات او برای انسانی که بندگی او را نپذيرد تن

 کردار پيروان اين چنين االهانی بر اساس معيارهای خشم و حکمرانی در گسترش ترس بر مردمان است.  

  

کان آواره، جوانان معتاد، ناتوانان اجتماع، بسيار بزرگتر از شمار دگرانديشان، آزاديخواهان و باختگان کودشمار جان
  شوند.محکوم میاعدام پروران اجتماعی است که آشکارا به خواست ستمکاران حاکم به دانش

  

ی بينش خود که زاييده ،های همگانیتاريک شده است، ستمکاری مهریسختی و بیدر ديدگاه مردمی که از دل
 د.نکنآنهاست، ناگوار جلوه نمی

  

کمتر در  که بينيممی کنيمانسان دوستان جهان و سرکردگان کشورهای پيشرفته برخورد  هایاگر به ژرفی به نمايش
کشورها و مردم انسان دوست تالش  زديکنی . نمونه: در گذشتهشودکردار آنها نشانی از انسان دوستی يافت می

مرتد در افغانستان جلوگيری کنند. در شريعت اسالم هر مسلمانی که به اسالم پشت کند  يک نفر اعدام  ازکه  ردندک
خودشان  ،کننداين کشورها که پيوسته از احکام اسالمی پشتيبانی می رود و محکوم به اعدام است.مرتد به شمار می 

خواستار بودند اين  اندی اسالمی، تأييد کردهورهای کشبرای مردم پسمانده ،های دموکراتیآنها را به عنوان قانون
يک نفر را، که از اسالم برگشته و مسيحی شده است، اعدام نکنند. اين کشورها بيزاری خود را از حکم شريعت 
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به  هار پافشاری ندارند. آنها از کشته شدن کسانی که در خياباناين حکم با حقوق بش تضاد بر کنند و حتااعالم نمی
شرمنده هستند. برای اين سرکردگان  جانستانی آشگارا از، آنها نگران نيستندشوند گروهای جهادگر اعدام میدست 

   آيد. مینبشمار  که در قانون آنها هم جرم شناخته شود ننگين هايیهر کشتاری پنهانی يا با اتهام

   

از باورهای پيشين  های پرکندهو نوشته  های شاهنامههای آنرا در اسطورهدر فرهنگ کهن ايران، که هنوز نشانه
توان ديد، گرامی داشتن جان بنياد سامان شهروندی و کشورآرايی بوده است. در اين فرهنگ انسان ايرانيان می

خواندند، بوده است. انسان از آميزش خدايانی بسان های هستی، که آنها را خدايان میپرورده و زاييده شده از پديده
شده تی، زمين)، رام (هوا)، آناهيد (آب)، ماه (سيمرغ)، مهر( گرما، خورشيد) آفريده يعنی زاييده گوشرون ( آرمي

در اين فرهنگ  ی خدايان.انسان از پيوند و آميزش اين خدايان و همسرشت با اين خدايان بوده است نه برده است.
انسان نيست. اين است که   ان و فرمانروایبيرون از انسای ساختار هستی انسان از گوهر خدايان است و خدا پديده

 از آنها ساختار دارد،  انسان که یاز خدايان ،شود و آزردن هر يکآزردن جان هر جانداری آزردن خدايان شمرده می
ها يک جان يعنی جانان را ساختار هستند. اين است که هيچ نيرويی حق ی جانی جانداران است. همه آزردن همه 

دارد. خدايان و انسان تنها در مهرورزيدن آفريننده و زاينده هستند خالقی که حکم جهاد، توفان و آزردن جانی را ن
های اين نشانه تواند خدا (تخم خود زا، خود دايه) بشمار بيايد.دوزخ داشته باشد و همسرشت انسان نباشد نمی

سيامک، فريدون و ضحاک، ايرج و تور  های سام و زال و سيمرغ، کيومرث وتوان در البالی اسطورهرا می فرهنگ
 و سلم پيدا کرد.

  

، قداست جان، به اندای گردآوری شدهکه در گفتارهای ارزندهدر مورد فرهنگ ايران، های منوچهر جمالی در پژوهش
 http://www.jamali.info/talks.htm  شود.خوبی روشن می

 

های آنها ست، از پسماندگیهای فرهنگی مجازات اعدام نشانی از کاستیشوند، مردمی که از جانستانی آزرده نمی
 کنندمردمی که در آزادی زندگی نمی .حکمرانی باز است ایانديشه سوز را بر راه ستمگران که آنهاست فرهنگی

حکومت اسالمی  ايی کند ستمکار خواهد بود. البتهستمکش و ستمکار پرور هستند و هر حکومتی که بر آنها فرمانرو
های کند نه از خواسته مشروعيت خود را از هللا گرفته است نه از مردم. حکومت اسالمی از اوامر هللا پيروی می 

مردمی که مخلوق هللا هستند در برابر او تنها وظيفه دارند و   های اين حکومت االهی هستند نه مردمی.مردم. قانون
که  خيزدبر هللا ندارند. مجازات اعدام در ايران هم تنها به حکومت اسالمی بستگی ندارد بلکه از بينشی برمیحقی 

ای داشته باشند هرگز قانونی حتا مردم ايران به آن آلوده هستند. در ميان مردمی که بتوانند اندکی از خود انديشه
شود نشان پسماندگی ه اين کردار زشت در ايران هم اجرا می تواند جانداری را سنگسار کند. اينکقانون اسالم نمی

 است.   اجتماعآن فرهنگی در 

  

توانند خود را از زنجيرهای بندگی هللا رها سازند و مردم میدر جامعه،  ،های رشد فرهنگیتنها با ايجاد زمينه
ی مردمی، سامان را بر شورآرايیتوانند کاست که مردم می مردم ساالری در سرنوشت خود را در دست بگيرند. تنها

ای نيازمند است که در آن زمينه  ای به زمينه يعنی برآيند خرد همگان، استوار کنند. رشد فرهنگی در هر جامعه 
گسترده يابند. زمانی مردمی به مردم ساالری خواهند رسيد که با خرد خود نيک  آزادانه بتوانند های گوناگونانديشه

    ای پيروی کنند.نه اينکه از کسی يا عقيده و بد را شناسايی کنند

  

در تنگنای همان عقيده يا ايدئولوژی زندانی  ی آنهامردمی که به يک عقيده يا يک ايدئولوژی ايمان دارند، انديشه
آنجا  . ازشوداند، اين است که ديدگاه آنها تنگ و توانايی آنها ناچيز میبردهپی پندارند که به حقيقت، آنها میشودمی

هايی برخورد ها و پديدهپيوسته به انديشه ايمان  اين است که مردم با ،ای نيست که کاستی نداشته باشدکه هيچ عقيده
از خود انديشه و  و سنجداش میای را با عقيدهی آنها در تضاد هستند. کسی که هر پديدهکنند که با عقيدهمی

دگرانديشان  با نابودی که پندارد. او میبيندنی و ناتوانی خود را می دانا نوانديشی،هر در و ا ،خردکارآيی ندارد
از آنجا که انديشه و نوانديشی از خرد  ولی شود.نابود می ی خشک شده در تضاد است،نوانديشی هم، که با هر عقيده

ی توار ساختن عقيدهبدکيشان هميشه ستمکارند و برای اساين است که  و هيچگاه پايانی ندارد شودانسان زاييده می
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های پوسيده تا زمانی که بينش مردم ايران از آلودگی عقيده برند.به کشتن و جانستانی  دگرانديشان دست می خود
ی وجودشان پنهان است، زنده و بازسازی نگردد آنها جان خود را که هنوز در نهانخانه ،پاک نشود و فرهنگ آنها

  شناسند.را نمی و زندگی شوند چون مفهوم جانکشند و کشته میمی ين مردمیچن . دانندمیارزش در اين جهان بی
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