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 کردار نيک دستور کارکرد ندارد 

 

تصويری است که مردم آن اجتماع از پيدايش هستی دارند. شايد بهتر است که بگويم آمد ساختار سامان هر جامعه پی
البته اين به آن معنی  . برآيند تصويرهايی است، از پيدايش انسان، در درازای زمان در ذهن آن مردم کاشته شده است 

شود. چون با گذشت تر میه به نسبت پيشرفت دانش در مورد پيدايش هستی بهتر و درستنيست که سامان جامع
ی آنها بوده با تصوری که سازنده اند،زمان پيوندهای داوری، که برای سنجش نيک و بد در ذهن اجتماع نهادينه شده

ولی  شودتی، گسترده میدانش آگاهی انسان، در مورد پيدايش هس با پيشرفت اين است که .دنشومیاست پاره 
ی کهنه برجای بينیو ساختار جامعه براساس جهان دنشو، در مورد نيک و بد، دگرگون نمیساننا معيارهای سنجش

   ماند.می

  

  کنيم.ها برخورد میاز اين بينش  ایبرای روشن شدن گفتار به نمونه

  

های ديگر ی پديدهاند، پيدايش آنها از هستیشده هآفريدهای هستی مردمی که بر اين باور باشند که، آنها از پديده
های های خود برای گذار از ناآگاهیجويند، آنها با آگاهیمی "ماده"های خود را در ژرفای است، آنها پاسخ پرسش

ی مادی در ساختار پيکر نهادولی بن شناسند. اگر جه آنها ساختار جانداران را به درستی نمیبرندخود سود می
ی مادی، ها. پيدايش جان را آميزشی از ديگر پديدهدارندو آنها را گرامی و ارجمند می کنندداران شناسايی میجان

چون آزردن جان هر  شمارنداين روی گرفتن جان هر جانداری را گناه می  دانند.خودزايی با سرشت خدايی، می
در آميزش زاينده هستند، مانند آب، زمين، هوا و نور   اين گونه خدايان مادی و دانند.جانداری را آزردن خدايان می

مردمانی که چنين بينشی را  کنند.خورشيد. چنين مردمانی شکار جانوران را نکوهش و کشاورزی را ستايش می
  توانند پرورش گوشت را برای نيازهای انسان بپذيرند.داشته باشند آنها با پيشرفت دانش هم به آسانی نمی 

  

وق خالقی هستند، آنها ناچارند که از اوامر خالق خود اطاعت کنند، در بينش آنها سرپيچی از اوامر  مردمی که مخل
آنها مجازات گستاخی در برابر خالق مرگ است. از اين روی اين مردم کشتن  در تصور شود.خالق جرم شمرده می

حکومتی را پذيرا  ،کنندهللا را ستايش می آنها که به کردار، بسان مسلمانان حاکميت .خوانندانسان را هم مشروع می 
ساز شان مشکلهايی از حاکميت خالق باشد. خود آنها نيز هر چه را که در راه رسيدن به خواستههستند که تصوير

بلکه در آن اجتماع شود . با پيشرفت دانش ابزارسازی، در بينش آنها، به ارزش انسان افزوده نمیکنندنابود می باشد
که او قادر مطلق است و  کنند. آنها از آن روی هللا را عبادت میشودابزارهای جانستانی افزوده می و نيرویبه توان 

  کشتن انسان هم برای مخلوق او ننگ نيست. تواند با توفانی هزاران انسان را بکشد پسدر يک آن می

  

، در مردمانی که بينش آنها يکسان نيست، گناه مفهوم که توانيم برداشت کنيممی هايی که نوشته شداز اين نمونه 
ی هادر کردار بستگی به تصور مردم از ارزش توان پذيرفت که مفهوم زشتی يا زيبايیتر میگوناگون است. روشن

و مجازات هم، در ون دادستان، دادگاه، داور چهايی ی آنها دارد. مفهوم پديدههای مذهبیفرهنگی يا احکام عقيده
جدا از يکديگر از يک  توانندنش آنها گوناگون است، يکسان نيست. البته هر کدام از اين مردمان می مردمانی که بي

چون در اجتماعی که جانستانی ننگ است مردم هم  بينی آنها است برخوردار باشند.سامان اجتماعی که سزاوار جهان
که،  اجتماعی. از سويی ديگر در آيدپيش می نی به جانستانی از ديگراازني کمتر کنند واز اين کردار زشت دوری می

همين  های نادرست خود، مردم هم برای رسيدن به خواستهشودانسان به عنوان ابزار قانون به کار برده می کشتن
  برند.ابزار را به کار می 

   

ی آنها در يک یبينهای گوناگون بسيار دشوار است چون جهانتوانيم تصور کنيم که همزيستی مردمان با بينشمی
  گناه و مجازات يا زشتی و زيبايی يکسان باشد. هایآنها در مورد پديده یتواند داوریراستا نيست پس نمی

  

بينی مردم تواند به جهانهای خود آزادانه آشگار کند، به سختی میتواند انديشهدر اجتماع ايران کنونی، که کسی نمی
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توانند از نمی، ترسندمردمی که از يکديگر، به ويژه از حکومت، می رسی کرد.برد و نابرابری بينش آنها را برپی
از اين  . نشوند يا مجازات دارند تا سرزنش، آنها تفاوت بينش خود را از ديگران پنهان میی خود سخن بگويندانديشه

های ی بخشدر همه  تنش و تضادهايی، که تواند. از اين روی نمیکندهمسو و همسان رشد نمی آنها بينش روی
های بينش خود سخن بگويند مايهزيرا آنها آزادی ندارند که از بن .، کاست يا آنها را همآهنگ ساخترويندمی جامعه

  شوند. آيند نگرش خود با يکديگر درگير میتا به همآهنگی برسند بلکه آنها در مورد پی

  

هر کس نگرش ديگران را با معيارهای بينش خودش  پس تهای هستی گوناگون اساز آنجا که تصور آنها از پديده
ی آنها هم، در مورد درستی و راستی، نابرابر خواهد بود. به زبانی ی سنجش و داوریکند پس نتيجهارزشيابی می
  .سوزنددر زندان پسماندگان کهنه پرست میهای پيشرو ديگر انديشه

  

خواهان حقوق اجتماعی زنان بود. چون های زن ستيزی در اسالم مايهتوان بدون برخورد به بنبرای نمونه: نمی 
د. نشودر بينش مسلمانان سست نمی ستيزیزن هاینهادزنان بن های اجتماعیتنها اشاره کردن به حجاب يا نابرابری

به   يمان آنهابلکه از ا ی آنها بستگی ندارد،آيد، به حجاب و پيشه های مسلمان بر زنان وارد میستمی که در خانواده
. کندهمانی پيدا می کاریخيزد. مفهوم " آزادی زنان" برای مسلمانان با آزادی داشتن در گناهاحکام اسالمی برمی

. کنندمصرف شدن زن را شرعی می چون در اسالم زن در تصرف مرد است، از اين پندار، با پرداخت مبلغی زمان
کااليی است برای تصرف مردان که حتا بايد از چشم همگان پنهان بماند  ، ناآگاهانه ولی به کردار، زنمسلمانان برای

  تا کسی به فکر مصرف رايگان آن کاال نيفتد. 

        

بدون ترس در مورد مفهوم جرم و مجازات گفتگو کرد  و  آزادانهتوان نمی به آسانی در اجتماع روشنفکران ايرانی هم
اسالمی ساختار پيدا کرده است. مردمی که باالترين مجازات را برای چون بينش برخی از آنها بر اساس معيارهای 

و  يستیزی، همپيمانتوانند مفهوم همکه آزادانه با مردی آميزش کرده باشد آنها نمی دانندمیای زن عقد شده
ند ولی ، بر اساس شرع، شرمسار نيستفروشیيعنی آنها از خريد و فروش زن يا تن .درک کنندی زن و مرد همسری

، اندو کشتن زنان عقد شده را، که از بند عقد فراتر رفته شونداز مصرف کردن کاالی فروخته شده خشمگين می
 . از اين روی ديدهباشددر همين مردم پيمان شکنی در هر موردی در خور عفو االهی میدانند. اجرای عدالت می

اند، مانند آميزش زن هايی که در سرشت انسان نهاده شدهيدهروشنفکرانی برخی از پد چنين بينیشود که در جهانمی
  است.  زيبا نگاشته شده ، مانند تصرف زنان،اندستيزی برخاستهزشت و برخی که از خوی انسان و مرد،

  

امر هللا مسلمانان در برابر هللا تنها وظيفه دارند، حقی بر هللا ندارند، که اگر آنها، در انجام وظيفه کوتاهی کنند، از او
شود. در اوامر هللا  پس از مرگ به آنها پاداش داده می گوش به فرمان او باشندشوند واگر سر پيچی کنند مجازات می

بلکه از مشروع يا حرام بودن کاری سخن گفته شده است. فرمانبرداری،  شودزشتی يا نيکويی کرداری سنجيده نمی
انجام عبادت، پرداخت زکات، شرکت در  .برای مسلمان گناه است یزهد و خوشباوری، پسنديده و شک و خردورزی

هستند. انديشيدن در  ی مسلمانانهاجهاد، شناختن حالل و حرام، اجرای امر به معروف و نهی از منکر از وظيفه
در  بينيم کهمی  کند.ورزی است که مسلمان را به آتش جهنم گرفتار میی اين احکام شکمورد راستی و درستی

الم کردار زشتی، بسان دروغ بطور مشروط، نکوهش شده است، به سان دروغ بستن بر هللا و رسول او يعنی اس
. يک مسلمان  شودکاری که اسالمفروشان راستين دارند، ولی همين کردار در راه هللا و بر ضد نامسلمانان ستايش می

  رداخت ديه به آن کردار مشروعت بدهد.پبه و توبا  ،اندد، آنچه را که در اسالم معصيت ناميده شدهتوانمی

  

مشروع نا ی کرداری در خور سنجش نيست بلکه آنها مشروع بودن يابه هر روی برای مردم مسلمان زشتی يا نيکی
در بينش اين مردم،  تن فروشی اگر شرعی باشد( صيغه) کرداری است پسنديده،  کنند.را ارزيابی می بودن کرداری

نمايشی است تماشايی، کشتار و غارت  به امر حکم شرع ( اعدام و سنگسار) دادن انسان جانستانی و آزار
  . استهای واجب دگراندشان ( جهاد) برای پايداری اسالم بخشی از فريضه

  

توان جرم را شناسايی کرد و دشوارتر از آن خن گفت چگونه میسی کرداری از زشتیتوان در اجتماعی که نمی
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ی جانستانی را ر مورد مجازات داوری کرد. کسانی که از مجازات اعدام بيزارند بايد نخست زشتیدتوان چگونه می
، مجازات اعدام، ببينند. در بينش کشتار قانونی مردم زشتی را دربشناسند و اين زشتی را بر همگان نمايان سازند تا 

  است.  مسلمانان کشتن کافران کرداری است پسنديده که از سوی هللا امر شده

    

توان با چنين کسی که به اسالم ايمان دارد با شوق فراوان خواستار نابود ساختن دگرانديشان است. پس چگونه می 
" را گرامی جان" شود که مردم زمانی مجازات اعدام به راستی برداشته می  کسی از زشتی مجازات اعدام سخن گفت.

ترس احکام جهاد را نکوهش کنند. در بينشی که کشتن دگرانديشان بدارند. يعنی مردم آزادی داشته باشند که بدون 
ی قرآن را از زبان ديگری نقل قول کند. چون انتقاد از آيه  نقد آزاد نيست که ، همهاآزاد است حتا پاپ، رهبر کاتوليک

  شود.خشم مسلمانان برانگيخته می  از راست گفتن ی قرآن کفر است وآيه 

   

 توانندنمی نهندهای انسان ستيزی، بر ضد مجازات اعدام گام میمايهی، بدون برخورد به بنکسانی که با نيک انديش
  برسند.داشت جان است، به آرمان واالی خود، که گرامی

  

بيزاريم؟ آيا برای آنست که از به دارآويختن يا تيرباران  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 بريمانی رنج میشدن انس

جان انسان،  برای  اشتديا به گرفتن جان کسی فرماند بدهد. کسانی که، بدون گرامی بگيرد دانيم که جان کسی رانمی
 با اين اندک نی را از اين کشتار قانونی نجات دهند ولیتوانند جان کسا، شايد بکنندبرداشتن مجازات اعدام تالش می

  مگان آشگار کنند.هی جانستانی را بر توانند زشتینمی

   

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

مردم آمريکا نيست بلکه نشان  ینکوهش يا ستايش مجازات اعدام نشانی از نيک انديشی های قانونی هستند.خشونت
در اجتماعی که ساختن، داشتن، آموزش و کاربرد ابزارهای آدمکشی برای  اين مردم است. ساده پنداری و خودفريبی

به کار ببرند. يعنی اين  ایابزار آدمکشی را در هنگام ويژه اند کهگان آزاد است پس آن مردم خواسته و پذيرفتههم
مردم تنها از مجازات اعدام ننگ دارند ولی از کشتن انسان شرمنده نيستند. اين است که شمار کسانی که جدا از 

  ی قانونی، بسيار بزرگتر است. هاشمار اعدام، نسبت به شوندقانون ، به دست شهروندان ديگر کشته می

  

، آنها دانند، کاربرد تفنگ را بخشی از نياز و حقوق اجتماعی میآموزندکسانی که، کشتن انسان را به همگان می
. اين چندان مهم نيست که در کدام کشور  شوندشناسند و از کشتن ديگران شرمسار نمیی جانستانی را نمیزشتی

ی کدام مردم احکام آدمکشی بينیشود ولی اين بسيار مهم است که در جهانراه قانونی انجام میجانستانی از 
  جاسازی شده است.

  

کنند اگر در بينش مردم جان انسان تا آن اندازه گرامی باشد، که جانستانی را زشت بدانند، آنها از خشونت پرهيز می
    سازند.از اجتماع خود دور می کننددرازی میو کسانی را که به جان انسان دست

   

 تنها اگر کسانی شمارند و از انجام آن بيزارند.سخن از ساختار بينش مردمان است که آنها چه کرداری را زشت می
آن  نشان آن است که آنها ماهيت زشتی را در کننداز ترس جهنم يا از ترس مجازات قانون از کرداری دوری می

دهند. البته کنند يا آن کار را در پنهانی انجام میکسان يا پس از انجام آن زشتکاری توبه می . اين شناسندکردار نمی
 زهرآگين ای استای نيست بلکه " زشتی" پديدهای " زشتی" در اين نوشتار ناخوشآيندی يا ناهنجاری در پديدهواژه

در آيند آن کردار آن ننگ دارند و از پیو همگان از انجام  دهددر جامعه گسترش میستم و خشم را  به کردار که
  هراس هستند.
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برند، پس از انجام آن کار خودداری آيند آن زشتکاری رنج میزشت باشد، آنها از پی بينی مردماگر کرداری در جهان
آن کار  توان مردم را از کنند با زور قانون يا شريعت هم نمیو هم چنين اگر کرداری را به زيبايی ستايش  کنندمی

. در اين جا پاداش يا مجازات کارگر نيست کندبسان اينکه کمتر انسانی  به دلخواه الله زاری را ويران می بازداشت.
واجبات و منکرات مذهبی پيوسته، از سوی کسانی  بينيم کهبلکه خود انسان است که زيبايی را دوست دارد. باز می

  سپارد.ترس از جهنم را به فراموشی می های انسانخواسته. در اين جا شودکه ايمان دارند، شکسته می

  

ند که بتواند کسی آنها را نيست ایی شناخته شدههابرآيند اين گفتار در اين است که نيک کرداری يا زشتکاری پديده
  نويس کند و بر همگان بنماياند.پيش

  

بينی او خردمندانه از جهان هستی بنگرد، يعنی جهان انسانی که بتواند آزادانه، بدون آنکه از پيشوايی پيروی کند، به
اين  یهای مادی ساختار داشته باشد، او توانايی دارد به هر هنگامی نيکی يا بدی شناسايی کند. چون درستیدانستنی

  هيچگاه پايدار نيست پس نيازی هم به پاداش بهشت يا مجازات جهنم نيست. هاپديده

  
  که در طريقت ما غير از اين گناهی نيست ( حافظ)   اهی کنومباش در پی آزار و هرچه خ  

  

ای که شريعت به جای راستی و نيکی حکمرانی امعه جدر  ،انديششوربختی در اين است که انسان راستکار و نيک
، توان زيستن نخواهد داشت. چون در آن اجتماع سخن از مشروع بودن کردار است نه از نيک بودن آن. اين  کندمی

يابند و چند شماری که گاهگاهی جوانه ميزنند انديش و آزاد انديش پيدايش میکه در ايران ما کمتر روشن است
     کنند.   ی رشد پيدا نمیزمينه

        

  مردو آناهيد  

  MarduAnahid@yahoo.de  دريافت بازتاب از ديدگاه خوانندگان:
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