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 شودزمانی که زشتی در پوشش اخالق ستايش می

  

 

از نگرشی زيبا و  تواندای نسبی است و بخشی از هرکدام میهاين درست است که نيکی يا بدی در هر عقيده يا انديش
ای را بپذيرد و همان بخش از نگرشی ديگر زشت جلوه کند. ولی اين درست نيست که انسان بايد هر عقيده يا انديشه

ای به عقيده يکینی اين پندار هم درست نيست که پديده خوب است. عقيده يا انديشه خو کند چون بخشی از آن با آن
 يا زشت نيکو را ای. کسی که پديدهای ايمان بياوردکند بايد به عقيدهو کسی که نيکی را ستايش می است چسبيده

آن پديده را در بينش خود بگنجاند. مانند کسی  زشتی ی ياتواند نيکويمی ای همداند بدون داشتن ايمان به عقيدهمی
ی بسنجد. کسی که گمان اکه راستی را دوست دارد او بايد راستکار باشد و نيازی ندارد که راستی و کژی را با عقيده

سنجش ر های معيااو از کژی و دروغ سنجداش میرا با معيار عقيده کژیی از کژی بيزار است ولی پديدهکند که می
ی خود انديشه ماند. برای يک انديشمند دشوارترين گام آن است که نخست راستی و درستی معيارهایخبر میخود بی

يکسان  جاودانه نيستند چون ارزشهای جامعه در هر زمان و مکانی هم  يک انديشه  یو درست یراسترا بسنجد. 
   مانند.نمی

  

در اين پندارهای خام  کند.های اخالقی را در جامعه نگهداری میهبی پديدههای مذداشتن عقيده پندارند کهبرخی می
اخالق و ضد اخالق هم برند که از اين گذشته گمان می  دانند.می را يکنواخت و نيازهای مردم های جهانروند پديده

های گوناگونی چهره یااخالق در هر عقيدهی و در خور شناسايی همگان است. ولی پديدهای سخت شده مانند عقيده
سازد نه گر میزيبا جلوه مردم در ذهن ، که خود بر آن بنا شده است،ای راکند زيرا هر عقيده آن اخالق ويژهمی پيدا
هايی که در سرشت انسان هستند يا مردم به آنها نياز دارند. بسان اينکه مردم خواستار اين هستند که در نيکويیآن 

حاکم بر  مذهبی که هایعقيده زنند.بدون ترس از تبهکارانی که سامان مردمی را به هم می  آسايش زندگی کنند يعنی
تا پيوسته مردم، از ترس   خدايی بگنجانند هایکوشند که ستمکاری را، با نام توانايی، در ويژگیاند میشده هن مردمذ

  نيرويی قهار، که در ذهن مردم جای گرفته است، دست به تبهکاری نزنند.

  

. براساس اين عقيده انسان مخلوق هللا است کنيماسالم اين ديدگاه را روشن می قیی کوتاهی به بنيادهای اخالبا اشاره
اين انسان بدبخت بايد پيوسته هللا را عبادت کند، نماز را برپا دارد، زکوت شود. و بدون راهنمايی رسول هللا گمراه می

قدرتمند  ،چيز هللا صاحب همه  شود.خودسرانه مجازات می های و ناکردهها ی کردهبدهد و در راه هللا جهاد کند. او برا
دهد. وعده می را به مردم های عظيمیشود و عذابو قهار است که برای هر سرپيچی از اوامرش غضبناک می

خوی چاپلوسی و فروتنی با  کند، انسان رای سرافرازی در انسان را نابود میمايهعبادت و خاکساری در برابر هللا بن
انسان را  دلی، درپرداخت ذکوت نه تنها فريبکاری و گدا پروری است بلکه وجدان شرمنده، از سخت دهد.پرورش می

خود را از هر تبهکاری يا جنايتی پاک ساخت. خوی درندگی، در جهاد  توانکند چون با پرداخت پول میبه خواب می 
شود حتا اگر مسلمانی در جهاد شرکت نداشته باشد در مسلمان پرورش داده میکه کشتن و غارت دگرانديشان است، 

ترين روز مسلمانان جهان روزی است مبارک داند و از اين کردار ننگ ندارد.ی خود میکشتن نامسلمانان را وظيفه
د کسی باور داشته باشد توان. چگونه مینامندبرند و آن روز را عيد قربان میکه سدها هزار گوسفند و گاو را سرمی

  آيد.به وجود می ایاخالق پسنديده هاونتشخ اين که در انبوه

  

هايی نمايان است شرمسار اگر انسان نگاهی به قوانين مجازات اسالمی بيندازد از خوی درندگی که در چنين قانون
هايی را های اجتماعی مجازاتاخالقشود، البته اگر از ديدگاه انسانی نگاه کند. در اين احکام برای برپاداشتن می

تازيانه زدن، از خانمان دورساختن، بريدن دست شوند. کنند که حتا در خوی جانوران درنده هم يافت نمیبينی میپيش
راست و پای چپ، بريدن دست چپ و پای راست، به صليب کشيدن، سنگسار کردن، به دارآويختن، تيرباران کردن از 

هايی آيند و هر مسلمان با ايمان بايد چنين خشونتکردار در حکومت اسالمی قانونی بشمار می احکامی هستند که به
را بپسندد. در اين عقيده برای ترساندن کسانی از دزدی کردن بريدن دست و پای انسان را با تبر اخالقی و عدالت 

جان  شرمانهبه آنگونه برانگيخته شود که بی آيا برای برپاداشتن اخالق اجتماعی نياز است که انسانی نامند.االهی می 
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، بردآيا کشتن خويشان به دست مردی که به خالفکاری زنش، دخترش يا خواهرش گمان می .انسان ديگری را بگيرد
يز و مردی که چنين مآافتخار کاری است بسبينيم که اينگونه جانستانی در اخالق اسالمی کرداری است پسنديده. می

  . ( به مجازات ديوث، در قوانين مجازات اسالمی، بنگريد).شوده باشد سرزنش و حتا مجازات میخشونتی نداشت

  

 سوزانند. میخود  درهای سرشت بشر را مردم مسلمان با خودفريبی، برای گسترش اخالق و عدالت اسالمی، نيکويی
ی، که ضد منش و اخالق  اندک اندک هاعقيدهبينند يعنی در اين ستيز اسالم می آنها انسانيت را در اجرای احکام مردم

سنجش اخالق معيار  های دينیکند و به کردار خشونتضد سرشت انسان است، وجدان آگاه اجتماع را خشک می
  .   شوندجامعه می

  

 نجشهای سبا وجود اينکه اندازه شوند.در بينش جامعه سنجيده و ارزشيابی میهايی هستند که نيکی يا بدی از پديده
ای کشد يا از پديدهای می، که او را به سوی پديدههای انسانبه بينش انسان از جهان هستی بستگی دارند ولی انگيزه

مانند کشش جانداران ماده و نر به سوی يکديگر، که در سرشت يرند. گنسان نيرو میسرشت ا ازبيشتر  کند،دور می
های گوناگون عقيدهدر  ی کششکند ولی اين نيروپيروی نمی زن و مرد هم هست، اين کشش از معيارهای يک عقيده

پذيرند که آورند براساس معيارهای آن عقيده میای ايمان میشود. مردمی که به عقيدهزيبا يا زشت شمرده می
کنند ولی با نمی يابیشاين پديده را ارز اين کسان از خرد، خو و سرشت خودآميزش زن با مرد زشت يا زيبا ست. 

از سرشت خود جدا باشند. آنها يا همواره  توانندآنها نمی اند،هی خود بريده شدجوديکه اين کسان از خرد و انديشهو
دينی مانند ای هکنند. به هر روی، در عقيدهی سرشت خود را سرکوب میيا انگيزه ی درونی خود پيرویاز انگيزه

کشش ميان زن و مرد راز هستی و  یود. از آنجا که انگيزهشآميزش آزاد برای زن و مرد جرم شناخته می اسالم،
پندارند و از برانگيختن ی مسلمانان خواه ناخواه خود را گناه کار میگسترش انسان در جهان است اين است که همه 

دل  یسرايان اين کشش درون خود را سرکشی و ديوانگیبينيم که سخنشوند. میهای درون خود شرمسار میشادی
دهند ولی از هوشمندی خود را پندارند که دنيا و اخرت را در بهای پيروی از سرشت خود از دست مینامند و مییم

   ی تکفير گرفتار نشوند.خوانند تا به تازيانهديوانه می

  

که   پيوند زن و مرد را به درستی بررسی کنيم اين استسرشت بن ی امروز،توانيم، با معيارهای جامعهما نمی چون
پرده سخن ای بیاز اين روی بايد، تا اندازه کنم.من در اين بخش به پديده و سامان اخالقی اين پيوند اشاره می

هايی که از بکار بردن کلمه ی گفتار روشن شود.برگزينم تا هسته هابه کارکرد پديده زديکنها را بگويم، کلمه
   خواهم.ی بانوان نيستند شرمنده هستم و پوزش میشايسته

  

در اجتماع ايران، يا هر اجتماع اسالمی ديگر زن، يا دستکم بخش زيبايی و زنانگی اين انسان ماده، جانداری است 
صاحب يا ارباب او واليت و سرپرست زن را  آزاد نيست. انسانی به راستی اجتماع ،ی خودفريبی مصرفی که، با همه 

زن، تا پيش از آنکه به مردی سپرده شود، پدر،   .گرفته شده است در دست دارد، يعنی اختيار خودانديشی از زنان
که مردی ندارد صغير  هسال ۴٠کنند يعنی يک زن بردار بزرگتر يا مردی که واليت او را دارد زن را سرپرستی می

ای او مردی اليت مردی دارد و اجازه ندارد که آزادانه با مردی ازدواج کند. پس از ازدواج فرمانرواست و نياز به و
  است که بهای او را پرداخته و تا زمانی، که با آن مبلغ در عقد گفته شده، زن در تصرف آن مردی است.

  

عقد ازدواج، پيمانی است که در آن، زن خود را در بهای مبلغی معلوم برای مدتی معلوم يا دايم در تصرف مردی 
دانست که اين مبلغ بهای همخوابگی، تصرف توان ا دارد، میاز احکام َمهريه، که در اسالم مفهوم اجرت ر گذارد.می

گزينند ولی اگر ما برای خود برمی را همسری آنها پندارند کهزن، از سوی مرد نامبرده است. البته زنان ايران می
را با اين  دهيد که شما وکالت میمن  به پرسد :  آياشنويم که آخوند، به عربی، از زن میهايمان را نبنديم میگوش

خود  های. واگذار کنم. با گفتن بله، اين ضعيفه دستکم بيشتر آزادیمبلغ در اين مدت برای بغل خوابی به اين مرد .
در اين  کند.را، به ويژه آن بخشی که به شادمانی درونی و شگفتی زنانگی او بستگی دارد، به مرد خريدار واگذار می

هايی را پذيرفته چه وظيفه، او شود که با گفتن اين بلهتا به زن گفته نمیعقد اسالمی، يعنی پيمان زن فروشی، ح
  مجازات سختی بهو  است. مانند اينکه اگر او اندکی پای خود را از مرزهای تنگ اين عقد فراتر بگذارد گناهکار است
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  شود.می

  

داللی آخوند معيار با اين خريد و فروش بينيم که به سيمای اخالقی خود نگاه کنيم می ی واقعيتاگر بتوانيم در آيينه
زن و مرد را که  ورای تصرف کردن زن باشد کرداری  ی . از اين روی ما آميزش آزادانه ده استشاخالق اجتماع ما 

  نمايد.و راستی ناپسند می نديدهسی ما زشتی پبا زبانی ديگر در بينش آلوده شده شماريم.خالف اخالق و زشت می

معيارهای اخال قی اجتماع  دادگریشتر ايرانيان خواهان همسر شدن زن و مرد هستند ولی چون بیدرست است که بي
بلکه  زنان را به همراه آوردهفروشی و دربدری تنها تن نه را ساختار شده است اين ستمکاری، برای اجتماع،

آزاد زن و مرد جرم و در خور مهری و خشونت را در جامعه قانونی نشان داده است. مردم در ذهن خود آميزش بی
شمارند ولی مجازات کردن زنی را، که به  سنگسار را کرداری ننگين می کسانگرچه بيشترين . ادانندمجازات می

آنها از پرداخت کردن و گرفتن پول، خريدن  پندارند.دلخواه با مردی به جز شوهرش نزديکی داشته باشد، عدالت می
ندارند، اگر دالل اين معامله آخوند باشد. آنها حق تصرف و مصرف شدن زنان را  و فروختن برای همخوابگی ننگی

  ولی آمادگی ندارند که به ماهيت اين کردار انديشه کنند. اندپذيرفته

  

ها و شايد انسان ده ای دينی نياز داريم.عقيدههای اخالقی به داشتن برای پرورش پديدهی سخن: آيا برگرديم به هسته
حقوق انسانی با آنها زاييده شده بود، آنها از  زيسته است. ر روی زمين میر سال پيش از پيدايش دين دسدها هزا

نيازی نداشتند که کسی برای آنها زيبايی و زشتی، خوبی و  اند،هکرديداری خرد خود پيروی میهای درون و بانگيزه
ذيرفتن معيارهايی که بيشتر بر ضد سرشت انسان بدی را تعيين کند. با پيدايش زورورزان و حکمرانان مردم به پ

يابد و نياز به کسی ای که بر ضد سرشت يا آگاهی مردم نباشد در خود مردم پرورش میند. پديدهااند مجبور شدهبوده
  های آنها را بشمارد.نيست که برای مردم خواسته 

  

بينند آلوده که هستی خود را در آنها می یيهايدههای هستی پيوند دارند آن مردم پددانند که با پديدهاگر مردمی ب
شناسند. اگر کسی تنها از ترس ی قانون برای کسانی است که به درستی مفهوم اين پيوند را نمیکنند. تازيانهنمی

ست کند او مفهوم پاک نگهداشتن زمين را نفهميده ولی مجازات قانون را پذيرفته ای قانون زمين را آلوده نمیتازيانه
  بيند. کردن را در کردار خود نمیستمی ولی زشتی پوشداو از ترس خشم ناپسند قانون از کردار خود چشم می

  

اکنون در کشورهای اروپايی، که انبوهی ای که آگاهی داشته باشد نياز به زور قانون و ترس از مجازات ندارد. جامعه
ساخته های کمتری برای همگان تری و آزادیهای سختقانون م کهبيني، میانداز مردمان گوناگون به آنها وارد شده

، که به بينش راستکاری بستگی کشورها با پيوندهای اجتماعی به اينتازه واردان  برخی از شوند. برای آنکهمی
آنها را  کاهد و زندگیهای نيک مردم میهای قانونی از خوی انسانی و منشگيری. اين سختاندنداشته شنايیآ دارند،

 د آنهاپندارنبدمنشی را در سرشت خود می ونچشوند بد کرداری آزرده نمی ی. مردم کم کم از زشتیسازددشوار می
های خشونت ستمی بر قانون .دانند تا بتوانند کسانی را از تبهکاری بازدارندستايش می در خور قانونی هایخشونت

  کند.پروری وادار میافزايد و مردم را به خشونت ستم ستمکار می

  

از اين کردار زشت شايد  کندبريدن دست و پای دزد، ترس بيشتری، نه آگاهی و شناخت بيشتری، در دزد ايجاد می
اينگونه مجازات، که انسانی را برای شود. ی دزدی کنده نمیی دزدی اندکی دگرگون شود ولی ريشهسيمای پديده

کسی که به دارايی کند. تربيت می تر از خوی درندگانخوی انسان را پست بريدن دست انسان ديگری بگمارد، منش و
برند شناسد ولی کسانی که به بريدن دست انسانی دست میرا نمیردار کی اين کند زشتیدرازی میديگران دست

  خشم است.  اگر اخالق جامعه در ترس و خشم پرورده شود ساختار آن اخالق هم از ترس وشناسند. انسانيت را نمی

  

دهند توانايی های پيکر انسان نشان میکنند و خشم خود را در جدا ساختن بخشکسانی که دزدی را نکوهش می
آنها هم های مردمی که دور از انسانيت پروده شوند معيارها و قانوننخواهند داشت که نيکويی را به مردم بياموزند. 

کند تا میشکار  جانور ديگری راای هبينيم که درندانوران درنده میدر اجتماع ج شوند.دور از انسانيت ساخته می
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، شير، ببر يا کفتاری برای نشان دادن زورمندی خود دست و ، هرگز ديده نشده است که گرگولی خود زنده بماند
  های اسالمی به صليب بکشد.پای جانور ديگری را بکند يا شکاری را بدار بياويزد يا به بسان مجازات

تر از اخالقی داشته باشند که تر و کرداری زشتتوانند منشی پستمی  توان گمان برد که مردم آزادهبنا براين نمی 
، اخالقی است بر شودشود. اخالقی که در قوانين مجازات اسالمی پديدار میی ايران عدالت ناميده میامروز در جامعه

های ستمکار و خشمگين انسان مهربان مردمناخودآگاه از  هاضد سرشت انسان و منش راستکاران. اين قانون
  :دهدآدم اعضای يکديگرند" چگونه او سلطانی را اندرز میبنی "گويد سازند. ببنيم سعدی که میمی

  
  

  کآتش چو بلند شد جهان سوخت  توان کشتامروز بکش که می 
  ختوتوان ددشمن که به تير می    مگذار که زه کند کمان را 

  

  

دان مهم نيست که امروز حکومت اسالمی تا چه اندازه توانايی دارد که قوانين مجازات اسالمی را اجرا کند  اين چن
ها ساختار يافته است يعنی معيار سنجش عدالت در اين خشونت از که مهم اين است که مردم به شريعتی ايمان دارند

  ذهن اين مردم از خشم و غضب است. 
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