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   اشهرنونو انمديرو  امير بينوايان
  

هم نيست، سخن از   رداریک نکوهشيا  ستايشيا واقعيت نيست، سخن از  قيقتحی يک سخن از زيبايی يا زشتی
ی مايهدر مورد درون های گوناگونديدگاه داشتن توانيم با وجوديک پديده است. ما همگی می شناخت تفاهم در مورد

يگانه آرمان خود  در مورد آنها هم پيمان هستند ولیبا يکديگر که کسانی  چه بسا .شيمتفاهم داشته با يک مفهوم
 را مفهوميک  یهای گوناگونواژهداريم و گاهی هم از ن يکسانی برداشت واژهاز يک گاهی ما   .اندنکردهتفاهم 

  .پنداريممی ی همگانیرا آگاهی هااين کژفهمی و کنيمبرداشت می

  

از راه پندارها و  شنويم،، که در موردی می يکديگر را سخنان که نياز داريمکنيم ا با هم تفاهم نمیاز آنجا که م
ی يا انديشه واسطه شناسايیکسی را بیی گفته توانيميعنی ما کمتر می .کنيمگروه بندی می اینوشتهدستورهای پيش

 کنند.اند ارزيابی میآموخته بزرگانا معيارهايی که از بيشتر کسان هر گفتاری را ب واسطه بازگو کنيم.خودمانرا بی
سخت پابرجا با همان ساختار ، در ذهن اين کسان اندمعيارهای اين بزرگان، که در درازای زمان کهنه و فرسوده شده

 .اندمانده

  

واژه را آن گونه به کار   آن تا کنیجستجو می تادر واژه نامه آن را دانیکه نمی را ای بسان اين که تو معنای هر واژه
بايد نخست بدانند که تو  اين که تو را شناسايی کنندبرای هم  . بيشتريناست شده فرموده ی توواژه نامه ببری که در

اين  البته  کنند. ارزيابیاند گروه بستگی داری تا بتوانند گفتار تو را بر اساس دستورهايی که ياد گرفتهبه کدام 
باشی.  گروه آنبا همراز بلکه برای شناخت گروهی است که شايد تو  گفتار تو نيست مورد در برای تفاهم شناسايی

اگر  .ارزشيابی کنند دانند،می را آن ینمره ، کهتنها در پيوند با گروهی گفتاری را هر توانندزيرا اين گونه کسان می
 دانند کهنمی و آنهاگنجد ی اين کسان نمیتو خودت باشی و به گروهی وابسته نباشی پس گفتارت در دستگاه شناساي

 .را رد کنند يا بپذيرند گفتار آن

  

  :کنمم به يک نمونه اشاره میهبرای روشن شدن مفهوم تفا

با وجودی  " دود سيگار برای تندرستی زيان بخش است". دانيم کهمی  ،با هر ديدگاه و آرمانی که د اريم ،ما همگی
در مورد  شته باشيم ولی همگیداای که با سيگار پيوند دارد بستگی ويژه روهاز ما به گ هر يک  ممکن است که

ها، داران، کارگران، بيمارستانه. فروشندگان، خريداران، کشاورزان، کارخانبخش بودن آن تفاهم داريمزيان
ورد زيان بخش در مهمگی  گيرندبهره می سيگار ازداروسازها، پزشکان، بيماران، بازرگانان و سرمايدارانی که 

  .دارندسيگار تفاهم  دود بودن

  

 روندآيند آن پی در که ،زمانی که قانونی ساخته شودبه معنای همانديشی در برانداختن دود سيگار نيست. اين تفاهم 
 که ،اجرای قانون .شودی درآمد خود آغاز میها برای نگهداری، تالش اين گروهسازددگرگون را  هااين گروه

 بر گاهی کاسته و ی برخیفشار قانون از آزادی زير . دراز به زور داردني ،کندرا مرزبندی می کسانیی آزادی
 دارانممکن است که کشاورزان و کارخانه ، در اين داستان ويژه،البته .شودافزوده می تبهکاری در کردار برخی

 یاماده از آنهابه جای سيگار،  ها، در کارخانهکه بکارندجای تنباکو ه ب گياهانی وکنند همانديشی  آگاهانه تنباکو
به  ،درنبخش بودن سيگار تفاهم داکه با زيان ،. در اينجا ديگر توليد کنندگان بنزينبشودخودروها توليد  سوخت برای

 خيزند.ی سوخت برمیمبارزه بر ضد توليد اين ماده

   

هم های اجتماعی تفاک مفهوم پديدهتوانيم برای درمی باشيم ولی دستکم انديشما نيازی نداريم که در هر موردی هم
 بر يکديگر در پيکار هستيم. يا با يکديگر هميارچرا داشته باشيم تا آگاهانه بدانيم که 

  

 کنندبرايت بازگو می تعريفی را آنها بيشترين ؟آزادی چيست یکه مفهوم پديده :بپرسی انیاگر تو از کس ،برای نمونه
سخت   ، کهپافشاری دارند که تو هم بايد اين تعريف را نها. آاندخوانده در کتابی يک بزرگوار گفتار زا آن تعريف را که
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 بپذيری. ،استفرموله بندی شده و سفت 

  

 تعريفبايد آن  هم تو پس اندتعريف را پذيرفتهآن سدهزار کس  کنند کهاين کسان حقانيت خود را از اين برداشت می
 مدر مفهو سدهزار کس با وجودی که آن. تنها خواهی ماندتو در برابر سدهزار کس  اينکه را در خود فرو کنی يا

،  برنخاسته استی آنها ، که از انديشه تعريفی رابرآنند  آنها .دپندارنمی خود را اکثريت آنها اند ولیآزادی تفاهم نکرده
برداشت  یکتاب ازتنها  هر مفهومی رااين کسان از آنجا که  .کنند سرکوب در اين مورد ی تو رابر تو تحميل و آزادی

 آزاد نيست.  پس در ذهن آنها انديشيدن بدون پيروی از کتابی کنندمی

  

از خود  نيستند چون آنها شماری که آن سدهزارکس هيچ دکر برداشت چنين توانمی در انديشه از مفهوم آزادی
امروز کهنه و شکسته شده  تا به که شايد هم آن گفته  اندهرا بازگو کرد یی يک بزرگوارگفته اند بلکهچيزی نگفته

  کسدر برابر هيچکنی و يک کس را تعريف می "آزادی" آزادانه ولی تو اکثريت هستی زيرا تو از بينش خودت .باشد
 اگر يعنی .کردی خودش بيان میاز انديشه را تعريفی هر يک بود کهاکثريت است. تعريف آزادای زمانی درست می

از  و يک تعريفتعريف از آن کسان سدهزار  ،در پاسخ اين پرسش ،ندداشتمیدر مورد مفهوم آزادی تفاهم  کساناين 
  شد.گفته می ی آزادیبرای پديده تو

  

از  آزادی مفهوم ولی بودآميخته با اين سدهزار و يک تعريف  هم آن بزرگوار گفتار ی ازيهابديهی است که ريزه
  توانآيا می :استدر مفهوم آزادی اين  مهتفاپرسش برای  .خاستبرمینويسی از پيش يرویپبدون  درون هريک

   ؟دانستی آزاد انرهرو ،دنشوکه به دستور ديگری رانده می ،را انیپيرو

  

 سپارند کهای میی خود را به آن پديدهکنند آنها آزادیاز مذهبی، ايدئولوژی، پيشوايی يا کتابی می یکسانی که پيرو
جو جستاز رنج و  شناختن از رنج ،در آزاد بودن از رنج انديشيدن اين کسان آزادی را .آنها حکمفرماست در بينش

  شمارند.يکسان می را ه از دانستنآسود و مفهومآزادی  مفهوم آنها پندارند.می کردن

  

ی اين کسان را، که د و آزادیشونهای گوناگونی آشگار میخودانديش باشند بديهی است که انديشه  روشنفکراناگر 
آرامش خود   و هستند عقيده برای يک . اين است که پيروان خواهان آزادیکندآشفته می از انديشيدن هستند،  آسوده
 ، به آرامش و آسايش رسيده استداندی خود را حقيقت می. کسی که عقيدهدانندمی های نوانديشهنابود کردن  را در

 ترسندمی های ديگر در ستيز هستند. زيرای عقيدهپيروان هر عقيده با آزادی از اين روی .داردبه جويندگی ن نيازی و
  .شود های ديگری دگرگونبه حقيقت هاانديشه هایدارند در کاوش ايمانآنها به آن  که یحقيقت

  

 . جدال مردماننياز دارند دیمرزبن به های انسانآزادی ،در يک سامان اجتماعی ،تفاهم دارند که انبا اين وجود همگ
اين تفاهم  بنياد براند مردمان آزاده توانسته ی اين مرزهاست.پهنه سر گذار و رنيست بلکه پيکار ب مرزبندی ايجادبر 

 ی اجتماعی را در سامان دموکراسی نشانه گذاری کنند.ی آزادیپهنهگذار و 

  

گويند ولی ن سخن می، در هنگامی که آنها آزادی ندارند، از آهابيشترين اقليتی است که پايه بنياد دموکراسی هم بر
  یاست که هر انسان زمينه روييدهی دموکراسی بر اين . انديشهاندکردهتفاهم  ی دموکراسیمايهبا درون مردم کمترين

ی را روند و تاراستواند با رای خود اين است که هر کس در اجتماع می .سود و زيان خود را شناسايی کند تواندمی
  انمردم انبوه است که اين  برآمده ی دموکراسیانديشه از ی کهپندار برگزيند. داندسودبخش می اجتماعی که او برای
برای سامان جامعه را بهترين گزينه  رای خودآآنها با  از بيشترين آگاهی برخوردارند پس هميشه در همپرسی

 .خواهند کردشناسايی 

  

هم برای سرکوب کردن  مذهبی اميراناست که اين دموکراسی به تفاهم نرسيده است  روشنی از چون مفهوم
ی ريشه خود يعنی با شمارش پيروان ی "دموکراسی"و به شيوه شوندوارد می"دموکراسی"  راه آزاديخواهان از
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هم ندارند و گرنه ی "دموکراسی" تفامايهالبته اين آزاديخواهان هستند که در مورد درون سوزانند.آزادی را می
کنند ای نمیی خود را فدای واژهتفاهم دارند. آنها هيچگاه عقيده ی خودی عقيدهمايهدر مورد درونپيروان اميران و 

 . کنندمیقربانی  ی خودرا در راه عقيده ی ديگریيا مفهوم هر پديده مفهوم "دموکراسی"ولی 

  

 مورد دموکراسی روشن کنم تا شايد در پوشش در را ده پروریتفاوت دموکراسی و بر در داستانی بهتر است که
 شناخت اين تفاوت به تفاهم برسيم.

  

تندی و چاالکی  دويدن، ،کننددوندگی فراهم می از راهکه آسايش خود را ، " نونواشهر مردم " در پندار:  شهرهايی
 آنهای که همه  ،در آزمونی شهرونداناين . د. آنها براين باورند که هر انسانی توان دويدن داردانندرا ارجمند می

 آرايیشهر مديريت در سامانبرای  را شهروندانتندترين ، توانايی خود را نشان دهند دويدن از راه توانندمی
 گمارند.برمی

  

در . کنندپروران را ستايش میبرده، اندهتجربه کرد از اميراناطاعت را در  نظام شهرکه ، " بينواشهرمردم " 
از اين  عصاکش توان راه رفتن ندارد. ياو بدون عصا  بيندواقعيت را نمی  که انسان چنين آمده استآنها ی عقيده
 چشمان بينوايان در هنگام راه رفتن بسته است که آنها در صراط مستقيم بمانند و از گزند معرفت دور باشند.روی 

ان  اميرپروران برده به کردار چون .مانروايی بگمارندکه کسی را به فر ،نيازی ندارند هم شايد ند،تواننمیاين مردم 
دويدن به حکومت شهر برسند.  در آزمون" نونواشهره تقليد از " ب شوند کهمجبور میاين اميران  ولی آنها هستند.

  را مردم اميران .نداشده بستهها گاری آن به بخشی از مردم کهنشينند ی میيهادر گاری اميران برای اين آزمون پس
که به گاری بسته شود، کسی  استکسی دونده " بينواشهردر " رانند.نياز دارند می خود با تازيانه به هرسويی که

  اين در بودن انسان ايمان داشته باشد. تاريککه به  است کسی فقيه رانی فقيه باشد،گاریاحکام در که  ودشامير می 
 شودبرگزار می "نونواشهردر "که  یآزمون ولی بنياد .درسدويدن به حکمرانی می موندر آزامير بينوايان  هم نمايش

  شود تفاوت دارد." به نمايش گذارده میبينواشهردر " که آزمون با مانند آن

  

 احکامدر ولی . بدود با پاها و نيروی خودش تواندمی  " بر اين است که هرکسنونواشهردر " انتخاباتبنياد 
حتا اجازه ندارد که بدون عصاکش راه برود.   دويدن ناتوانبرای و  است تاريک" انسان بينواشهر" حکمرانان

به گاری  کسانی که چشم بينا دارند يا شهروندانی که آزادند و "بينواشهردر ". دودران فقيه هم خودش نمیگاری
 از اين آزمون بيرون هستند. اند بسته نشده

  

 اساس در مورد بلکه رسيدن به تفاهم ها نيستی اين آزمونزيبايی يا زشتی نبررسی کرد آرمان اين گزارش
" نونواشهردر " ،کهنونوايان و بينوايان  یانديشه  تفاوتشناختن  . يعنیاستدويدن  از راه انتخابات مديران نونوا

  گاری را به امر م" مردبينواشهرولی در " ، مديران از همان شهروندان نونوا هستنددودمی شهر شهروندی خود
برتر بودن ارزش  "نونواشهردر " هاشمار دونده  .ستا جدا بافتهاز مردم ی اتافتهو امير  کشندگاريران فقيه می

 سازد.کشان را نمايان مینيروی گاری" بينواشهر" در هادونده شمار دهد ولیرا نشان می مديران

  

ی کار، ميزان توليد ای سنجيدن نيروی جهاد، زور حکمرانان، بازدهبر دارندايمان  ایبه عقيده البته شمار مردمی که
آرای اين گونه کسان برای پيدا کردن اکثريت و  ی دموکراسی،در جامعه ،و پرداخت ماليات بسيار پراهميت است ولی

  که ،را ایبا دانش خودش پديدهکس يک شمار است که او  ارزش شمردن ندارند. در سامان دموکراسی رای آن اقليت
 شناسايی کند.  ،گزيندبرمی او

  

کنند نشان ای را انتخاب میپديدهای، ايدئولوژی، رهبری، پيشوايی حتا کتابی انبوه مردمی که به پيروی از عقيده
نه حقانيت  دهندمی نشان را اکثريتآن  بيگانگی و ناآگاهیاز خود چنين انبوهی ی آن پديده نيست.نيکی يا درستی

  . رهنمون است ،پيروان را ،رهبر زيرا شودبه کار برده نمی "راه"انتخاب  برای پيروان شمار .را آنها
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او کند بانويی که در بازار گوهرفروشان برای آرايش انگشترش سنگی را، که شايد هم سياه باشد، انتخاب می
آنها خواهان آن سنگ د گردنها مسلمان که در مکه به دور حجراالسود میميليونخواهان آن سنگ است. ولی 

آنها در مفهوم انتخاب کردن است. سخن از سودبخش بودن يا بيهوده بودن کرداری نيست بلکه  کردار تفاوتنيستند. 
  سخن از اين است که هيچ مسلمانی حجراالسود(سنگ سياه) را انتخاب نکرده است. 

  

هاست که ما را  واين ناآگاهی سده کاری نداريم های آنايهمبريم و با درونها بسان ابزاری سود میما بيشتر از واژه
 برخی ازخود را حکومت اسالمی بنامد خواست واليت فقيه می خالفتزمانی که  ،۵٧سال  بيچاره کرده است.

اين  کردی جمهوری جايگزين حکومت با واژه یکلمه  "شورای خالفت" آنگاه که .ندشد آزادیروشنفکران نگران 
، شناختندرا میی "جمهوری" مايهروشنفکران دروناين اگر  پنداشتند. پيروز خود را و گشته نشادماروشنفکران 

 پذيرفتند.، هرگز خالفت فقيه را بجای جمهوری نمیکرده بودندتفاهم ی "جمهوری" پديدهتعريف در يعنی 

  

مفهوم  توانند دران) میآزادگيا مشروطه خواه، کومونيست، اسالمی، ( روشنفکران با هرديدگاهیبرای نمونه: 
خواهان اين   که هرکس،يعنی  جمهوری خواه باشند. که آنها "جمهوری" تفاهم کنند و نيازی نيست یمايهدرون

  باشد. اين سامانی يا آگاهانه دشمن درون مايه دوستدارتواند آگاهانه می  است،سامان يا بيزار از اين سامان 

   

توافق  در همياری و همگامی بر ضد خالفت فقيه با هم که، ری خواهان ايران" از شور بختی هنوز هم "اتحاد جمهو
با  هر بخشی از آنها هنوز .اندکرده"جمهوری" با هم تفاهم ن یمايهدرون مورددر  آنها کنندمبارزه میدارند و 

از سوی  احکام اسالم کهخواهند بدانند هنوز نمی نگارند.ای را میی ويژهی کشدار جمهوریيآويزان کردن پسوندها
  .چه بايد و چه نبايد بکنند آنها کنند کهبه مردم امر می احکاماين . اندفرود آمده انمردمبر  هللا

  

ی شيوه .پرسدشود، هللا عالم است او هيچگاه چيزی را از مردم نمیبدر هر گونه اسالمی، که ساخته شده يا ساخته 
د. نو چه نبايد بکن د که چه بايدنپرسمردم میی از همه  در اين سامانست درست بر ضد حکومت هللا ا مردمساالری

که   تا آن اندازه دشوار است ، برای کسانی که خواهان آن سامان هستند،يک سامان کشوری مفهوم آيا تفاهم در مورد
 ؟ کنندپرهيز می ی آنمايهدرون شناختناز 

  

باشد ولی نه اين حکومت و نه هر حکومت اسالمی   در جهان حکومتشايد از ديدگاه برخی خالفت فقيه بهترين نوع 
احکامی در اسالم  چه اين مهم نيست که  .داشته باشند را "جمهوری"تواند مفهوم نمی آن چه راستين و حتا دروغين

م از آنها اين احکام را بر رسولش نازل کرده است تا مرد هللا  مهم اين است که ،خوب يا بد هستند ، آنهاهست يا نيست
" بر ضد حکومت هللا است چه راستين باشد  مردم ساالریمفهوم "آنها را ارزشيابی کنند.  مردم اطاعت کنند نه اينکه

 و چه دروغين. 

  

هموار   مشروعهای اجتماعی راه را برای حکومتی ی پديدهمايهبدون تفاهم در مورد درون امروز آزاديخواهانی که
شرع  چون شوند.، آنها نخستن کسانی خواهند بود که به بند کشيده میبرسند اه پيروزیجايگ فردا به اگر کنند،می

 هم آزاديخواه ست.باز ،هم باشد خوردهخوشباور و فريب او حتا اگر ،آزاديخواه هر حکم است نه آزادی و

  

 آنها بر اين باورندتند. هس کشورآرايیی آزادی در سامان نيستند بلکه خواهان مرزبندی تآزاديخواهان آنارشيسالبته 
اکثريت مردم حقانيت دارند که آزادنه آزادی را مرزبندی کنند. در اين جا آزديخواهان بايد دستکم در مفهوم  که

 " يک انسان تفاهم داشته باشند. بودن"آزاد

  

ای ابزار آن پديده آنها دنبه قانون گذاری گمارده شوای، ايدئولوژی و پيشوايی به پيروی از مذهبی، عقيده انی کهکس
 کنند. شايد آنها نيرومند، توانا، همگام و همزبان باشند ولی آنها آگاه و آزاد نيستند وهستند که از آن پيروی می

 شوند.در انبوه مردم آزاده شمرده نمی اکثريت آنها
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 آزاديخواه نيست. کنند ولی هرکس که مبارزه کرددرست است که آزاديخواهان برای رسيدن به آزادی مبارزه می
يک يک آنها اشاره  به و جود دارند و نيازی نيست که اندکردهاز پيروانی که بر ضد آزادی مبارزه  بسيارهای نمونه 

غانستان هستند که به پشتيبانی کشورهای غربی بر ضد نيروی گوناگون اف  دينهها مجاشود ولی يکی از اين نمونه 
 ند. ادهبوافته يسازمان  در افغانستان شوروی

  

 و استقالل زادیآنبوده است که شوروی آن  و مستقل آزاد یدر هيچ زمانی افغانستان کشوردهد که تاريخ نشان می
کشورهای غرب مجاهدين اسالمی را   شوروی سروری بر حکومت را از بيگانان ديگر ربوده بود. را گرفته باشد.

برای حکومت  . آنهادانستندخود را عبد  هللا می مجاهدينی اين ند ولاهناميدمی ""رزمندگان آزادی بخش افغانستان
  .افغانستان آزادی درنه برای  نداهکردهللا جهاد می

  

ی شايد اکنون مردم افغانستان در سايه .اندهجنگيدبر ضد کافران  و جاهدين در سراسر تاريخ اسالم تنها برای اسالمم
ی ديگران هم رنج آزادی حتا ازچون آنها  .رسند هيچگاه به آزادی نمیهللا به سعادت رسيده باشند ولی عبادهللا

 بشوند. گمراه ی آزادیاز وسوسه  مردم ترسند کهبرند و میمی

  

آزاديخواهان ای آزاديخواه است. رزمنده گيرد نشان آن نيست که هر گروهاينکه هر قانونی آزادی را از گروهی می
ستمکاران ی را از زادآ دموکراسی،سازند. پرور قانون میهای بردهگسترش عقيده برای سامان آزادی از پيشرفت و

 سرکوبرا  ی ديگرانآزادی آنها که کندمرزبندی میرا کسانی ی يعنی قوانين آزادی، آزادی .گيردو خودکامگان می
به مبارزه  اکثريتضد بر  قدرتبرای رسيدن به آنها در اقليت باشند  دشمنان آزادیاگر بديهی است  .کنندمی

 . تا آزادی از اکثريت بگيرند خيزندبرمی

  

کسی که به اسالم   :ديده نشده است اند، هيچگاهدر درازای تاريخ اسالم، که پيوسته مسلمانان در جنگ و جهاد بوده
 .اندادی رسيدهبه آزشود که مسلمانان جهان هم ديده نمی در هيچ جای و کندبرای آزادی مبارزه او ايمان داشته است 
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