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  م١٣/٠١/٢٠٠٨                        حميد ادم

  
  )وری و حق کشیاد يا! ( حق و حقشناسی

  
  ويا بگمان من و در ارتباط به -نميدانم چه حقيقتی درين مقوله و جملۀ مشهور وطنی ما وجود دارد که مردم ما  غالبا 

چ کسی نميگه که دوغ مه ترش هي:   آنرا هنگام مناقشه و بگو مگو ذکر ميکنند-محيطی که من در آن رشد کرده ام 
  .و إحيا نًا هم به حالت إثبات آنرا ياد آور ميشوند! است

  
، ولی مفهوم اين مقوله و ضرب المثل چيزی است که در عملکرد خيلی از !ترشی ياشرينی دوغ  هرچه باشد، باشد

از ديگران و مخالفان  بخوبی ياد کردن، هميشهمردم قابل لمس و درک است ؛ به اين معنی که از خود و خودی 
 به بدی ياد کردن، خودی را هميشه در هالۀ از معصوميت قرار دادن و ديگرانديشان را هميشه در چاهی از هميشه

کوبيدن، باهمه وسايل در جستجوی  رخنه يی تا بتوان از آن بدرون نفوذ  کل آنهارا در!. بدنامی و رسوايی انداختن
  .و بعد شروع بکوبيدن آن!  خود  آنرا تا حد توان بزرگ جلوه دادنکرده و با دميدن نفس های غرض آلود

  
اما در جانب مقابل هميشه از خودی و هم انديشان بخوبی ياد کردن، هيچ عيبی  در آنها نديدن بلکه برعکس عيوبشان 

  .را با هزاران دليل بجا و بيجا پوشانيدن حتی کوشيدن در خوب جلوه دادن آن عيوب 
  

ده حتما استثناآتی هم دارد که با تاسف  صدايشان در ميان اين همه هياهو وغوغا گم،  تصويرشان در اين قاع!  خوب
ميان اين همه گرد وغبار برخاسته از اين معرکه  نا شناس و نا آشنا باقی مانده  و شايد هم نا مرغوب تبارز کنند زيرا 

  .متاع  بازار چيزی است غير از آنچه ايشان با خود دارند
  
ر ينجا روی سخن من به وابستگان در مسايل سياسی  و تاريخی  کشور ما است  که از برکت سهولت های تخنيکی د

  ". هر کسی برای  ليلی خود دلبری کند" عده زيادی در اين حلقات جمع گشته و بازار گرمی دارد و در آنجا 
 چيزی را ميديديم يا ميشنديديم گفتار و در گذشته های نه دوری  وقتی از نظر پردازان سياسی هموطن خود چنين

-کردارشان را قابل توجيه ميدانستم زيرا آنها علنًا برای هدف روشن و واضحی کار ميکردند که همان فکر سياسی 
ايدلوژی که به ان وابسته بودند، بود، ولی امروز ميبينيم که نظر پردازان چنينی ما بکدام مرجع سياسی و فکری 

ا وابسته جلوه دهند و خود را هميشه از سردمداران دفاع ازحق و حقيقت معرفی ميکنند ولی با تأسف نميخواهند خود ر
  .که حق و حقيقت اولين قربانی اغراض پنهانی و زير پرده شان است

  
هم جا گرفته اند  ميتوان مشاهده    ! اين خصلت را حتی در بين عده يی ازبزرگمردان ما که در کرسی های علمی 

دفاع کنند، تقديس کنند، توجيه و تفسير ولو خيلی بی !  هميشه از آنانی که در حلقه های فکريشان  شريکند بايدکرد؛
و عده يی هم  احيانًا آنقدر پائين می ( ربط  بکنند، و در مقابل به حريفان يا انانيکه شريک در انديشه و فکرشان نيست 

هجوم، تعدی و هجو سردهند ولو که به اصطالح بحد دروغ ) پيچندآيند که در مسائل قوم، تيره و نژاد خود را مي
؟ است و وی را بايد کوبيد، بهر شکل و طريقه يی که باشد، همچو طنز !شاخداری هم برسد، گويا هدف کوبيدن دشمن

من و بفکر . طرف مقابل است... مرا به شعر کاری نيست  هدفم پاره کردن: ... فلکوريک  مال نصرالدين  که گفت 
و چون اين عمل نه روی اهداف درستی استوار است  آهسته !! کار تا حد استدالل مال نصرالدينی پائين آمده است

  ).اما کجاست چشمی که آنرا ببيند و بايستد( آهسته آنان را بحد رسوايی  در دروغ و افتراء ميرساند 
  

تی و بدی مخالف، رقيب و ديگر انديش نيستم  البته هرگز من مخالف اظهار محاسن خود و خودی  و  رسوا کردن زش
ولی اين کار بايد در دايرهء واقعيت و حقايق محصور بماند نه در دايره هوا و خواهشات و وابستگی های فکری و 

) که بديگران ضرر و اذيتی نرساند(انسان آزاد است که چه راه و روشی را . ما) و يا نژادی و قومی( انديشوی 
ولی بنظرمن هرگز حق اين را ندارد تا قدمش را بر فرق حق و حقييقت گذاشته و از باالی ان خود را انتخاب ميکند، 

  .بهدفی که دارد برساند
  

فکر ميکنم اختالف در انديشه و طرز تفکر سبب رشد فکری يک جامعه ميگردد اما بشرطی که در طرز برخورد 
. ر از تعصبات کور وغير منطقی معامله صورت گيردخود با فکرو ايدهء ديگران بصورت عقالنی، سالم و بدو

 نمايد و راهی را که درست تر  اعترافچنانچه انسان معروض  به خطاء و اشتباه است و هر انسانی که به سهو خود
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يافته است انتخاب نمايد قابل تقدير است زيرا چنين کاری از بزرگمردان قابل تصور است اما کم گهران با انکه 
و در مقابل . بخطای خود پی ميبرند در  پی اخفاء و ستر ان برامده و بصدها شکل انرا گريم کاری و مکياژ ميکنند

گويا .  قيب است صد ها راه و چاهی را سراغ ميکنند تا آنرا در انجا نيست و نابود کنندبرای خوبی که در حريف و ر
و برای اثبات دعوای شان احيانًا به  !. خود و خودی ما هيچ عيبی ندارد  چنانچه رقيب يا حريف ماهم هيچ خوبيی:  که

تی پرسيده شوند روی چه دليلی چنين اسنادی متوصل ميشوند که بدور از هر نوع مصداقيت ميباشد،  بگونه مثال وق
شنيدم ، و يا هم فالنی ... از راديوی ! ، در کتابی خواندم!، در سايتی نوشته شده بود!مردم ميگويند:  فکر ميکنی گويد 

چيزی که در ين جا ديده ميشود همان اتکاء بروايت ديگران است و بس، که هرگز در مورد منبع !. گفت
تحقيقی  صورت نميگيرد  که منبع خبری شان تا کدام حدی روی حقايق و واقعيت ها تکيه ومصدرخبری شان تدقيق و 

  . البته اين جدا از اين است که خود مدعی، منبعی باشد برای چنين دروغ بافی و مردم فريبی. نموده
  

  :درمورد عوامل چنين خوی و خصلت شايد از عوامل زير نام برد
 برخورد ما نسبت به قضايای مشابه و همگون، به قسمی که در جايی چيزی را نبود معيار ثابت  در قضاوت و*  

چون در غير آن  نقطه مثبتی در . معيار قرار ميدهيم که در نقطه ديگر از آن چشم پوشی نموده و زير پايش ميسازيم
  .صفحۀ حريف را سبب ميشود و يا هم نقطه منفی را در صفحه خودی

 و تظاهر به چيزی که مورد پسند عامه است، درغير آن سخن ما نه گوشی را عبور پنهان داشتن اهداف حقيقی*  
  ).نفاق( خواهد کرد و نه درصفحه يی پايدار خواهد ماند 

تغيير انظار و افکار از کرده های زشت خودی بجانب ديگری، تا به اين صورت مردم بطرف ديگری مصروف * 
  . زمان زدوده شودشده و کار کرد های خودشان از اذهان بمرور

يکی و يا ! نبودن مسؤوليت در قبال گفتار وکردارما، از همينجاست که هرچه دل تنگ ما خواهد آنرا انجام دهيم * 
در ديگی از بد نامی  کًالرا هم ) حريف (  در هالۀ از قدسيت با همه حيله و تالش  پيچانيدن، و ديگری  کًالجهتی را 
که از اين طرز برخورد ما، ما را مورد سؤال قرار دهد و در صورت درست چون هيچ مرجعی نيست . جا دادن

  .نبودن و يا تجاوز ناحق مورد محاکمه قرار گيريم
تملق و جلب توجه ارباب نعمت، تا با شد از خوانشان چيزی بدامان ما بريزد از همين رو مطابق ذوق جنابان عالی * 

 خوب گفته و دهها برهان برايش قطار نماييم، و انچه را هم که عليا آنچه را آنان خوب گويند ماهم چشم بسته انرا
  .مراتب را بد  آيد  بدون درنگ بد گفته و هجو نامه های مفصلی به ادرس شان بفرستيم

  !.چيزی) شنطه ( اظهار شخصيت و نشان دادن اينکه من هم  در کله فکری دارم و در چنته * 
اد های سياسی و يا هر تضاد ديگری که قبًال در ميان بوده، که اين کار تصفيه حساب های گذشته پيرامون تض* 

؟ را بر !!!ظاهرًا نه از خانۀ همان حساب های قديمی انجام ميشود بلکه ماسکی از داد خواهی، خير انديشی و بيطرفی
  .رخ کشيده ولی بدور ازهمه صداقت و راستی، عقده های کهنه و آماسيده قديم را آب مينمايند

  .يا به تعبيرديگری  سرمايه گذاری برای پست هايی در آينده.  شهرت طلبی و در مکانی قرار گرفتن*
  

که بگمان من " روشنفکر" چيزی که درد آور است  اين است که در اين گونه قضايا طبقه به اصطالح مروج، 
حصيلکرده و حامل شهادتنامه و لزومی نيست که هر ت. تعبيری خطايی است از قشر تحصيلکرده، دست بااليی دارد

  .های تحصيلی روشنفکر باشد 
  

بازهم ياد آوری ميدارم که نقد و برمالگری  اصلی است که به آن قويًا بايد پابند بود  اما نه بحساب حقکشی و داوری 
بررسی با چهار چشم رقيب را مراقبت کردن، اعمالش را : های ظالمانه يا افتراء و اختراع دروغ، و به اصطالحی 

  .کردن، اما در مقابل حکمی که ميداريم بايد مسؤوليت را قبول داشتن و وجدان را آلوده نساختن
  

  ؟!کس چه داند آنکه دزد بگير گويد  بزير دامنش متاعی دزديده داشته باشد 
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