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  پاداش واژگون در منشور حقوق بشر
  

 ی مردمانهمه اين منشور در  .نشان پيشرفت فرهنگ در جهان تمدن است ،به راستی ،منشور جهانی حقوق بشر
  .آزاد استينش، در انديشيدن بدر پيدايش، در زيستن، در  هر کسکه  ؛ بدين سانوندشمیشمرده ارجمند  يکسان

 . اندهای اين منشور سرفرود آوردهدر برابر ارزش ،دلخواه يا به ناچار به هداران، پيشرفته يا پسماندرکشو

  

 برخی از سيمای که شايد امروزتراوش کرده است  خواهی مردمانی نيکاز انديشه زمانی که ايستپديده اين منشور
 و نارسايی کاستی ونبد ی ديگریهم مانند هر انديشه  هفرآورداين  .شوندی ديگری نمايان میهگونبه  آن یهاارزش

 .دارد بهبود و نوسازینياز به  نيست و

  

 حکمرانان ولی شوندمید که با انسان زاييده نگوياز حقوقی سخن می )۴تا  ١(مانند بند برخی از بندهای اين منشور
ارند و کمتر تنها ارزش فرهنگی د )٨تا  ۵(مانند بند  هم ديگر برخی .اندستم از انسان گرفتهبه  آن حقوق را مذهب

  شوندبه کار گرفته می

بشر  وقحقاز را  ستن و پيروی کردننندا در آنبلکه  داده شود نيست که به بشر  پاداشی) ١٨ولی برخی( مانند بند 
  .  است "پاداش واژگون "  چنين حقی .اندشمرده

  

  .پردازممی مفهوم "پاداش واژگون"به  ايی،هنمونه يز، از راه چهر پيش از 

. او به اين گفته   در خدمت انسان جانفشانی کنند< حق دارند""> جانوران  به روشنفکری گفته شود: اگر ) ١(
  روشن است.   حقاين واژگون بودن خندد. چون می

. زيرا او خندد. آن روشنفکر ديگر نمی حق داشتن ارباب و حق برده شدن دارد< کسهر  > اگر به او بگويند: ) ٢(
  . يابدرا درمی سخنواژگون بودن اين  زود و گاهی داردبودن اين سخن آ زشتبه 

 . اش زن يا دختر خودش را بکشد<دها> هر کس حق دارد برای پاسداری از آبروی خانو اگر به او گفته شود:  )٣(
پذيرد که انسانی حق کشتن انسان ديگری را داشته او نمیخشمگين خواهد شد. چون  آن روشنفکر در اين هنگام

     انديشد.خويشان به دست آيد، نمیکشتن  از که واژگون، ی"آبروي لی او بهو باشد.

> هر کس حق داشتن آزادی مذهب را دارد، همچنين آزاد است که، مذهب يا   اکنون به همين روشنفکر بگوييد: ) ۴(
های و انجام آئينبينش خود را، به تنهايی يا همراه با ديگران، همگانی يا خصوصی، از راه آموزش، کردار، عبادت 

از منشور جهانی حقوق ، ١٨ی بند فشرده ،گفته پذيرد. چون اينرا با جان و دل می اين سخن. او  مذهبی بنماياند<
 بشر است. 

  

پی " پاداش واژگون" )، يعنی به مفهوم ٣) تا (١های (نمونه در ،تلخی و زشتیبا تيزبينی به  که روشنفکریچرا 
در  را )٣) تا (١ی (ی درون مايهآميخته او  ) ببيند؟۴ی (نمونه در تلخی و زشتی را همان توانده است؛ نمیبرد

  پذيرد.يکجا می )۴ی (نمونه 

  

( آزردن و بهره ی آنها همه  .است های واژگون" نهفتهی "پاداشهمه )،۴ی (نمونه  داشتن حق آزادی در مذهب،در 
کردار، عبادت  بخشی از ،یاسالم احکام در ، جانستانی از انسان)های برده داری و برده شدنکشی از جانوران، شيوه

 . هستندمذهبی های و آئين

  

ی تواند آميختهشناسد. ولی او نمیهای اجتماعی را میستمکاریو ها تک تک زشتی ما، در اين داستان، روشنفکر
 .شناسايی کند حقوق بشر، منشور در پوشش ها را،ها و خردستيزیاين تلخی
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ه کرداز بررسی کردن آيات قرآن پرهيز می هر کس، از ترس اين که مرتد و کافر خوانده شود، های گذشتهر زماند
از بررسی کردن حقوق بشر  ت خوانده شوند،سيست و فاشيتور، از ترس اين که ديکتابيشتر کسان. امروز است

  .کنندپرهيز می

  

حق آزادی در داشتن مذهب  ،که شودبه اين انديشه اشاره می وشکافته  را مفهوم "پاداش واژگون" در اين نوشتار
  <:يابدپرورش می نداشتنايمان  آزادی تنها در > ،سازدو نازا می آلوده را حقوق بشرمنشور ی مايهدرون

  

است و خواننده نيازی به  های فرهنگی در اجتماع ايرانکاستی برخی از شناخت همپرسی و اين کندوکاو تنها برای
       آگاهی های حقوقی در مورد منشور حقوق بشر ندارد.

  

 د باشيمباشيم همين است که هست. شايد هم خشنو افکندهسرافراز و چه سر ،از سامان اجتماعی ايران ،ما مردمچه 
 . ولی زيانیی ديگری داشته باشيمسامانی به گونهتوانيم خواهيم يا نمیشايد هم نمی ؛سامانی را داريمکه چنين 

 به سامان اجتماعی ايران برخورد کنيم.نخواهد داشت اگر به درستی 

  

.  دوست داشته باشندرا کردن  زندگی گوسپندوار آهوان اين شايد ؛دهند پرورش را با گوسپندان یآهوان اگربدين سان 
اين برای  زندگانیسرانجام  زيرا. باشد ،جستن درپيوسته  آزادبودن و از ،تردلچسپبه آرامی چريدن  شايد برای آنها

با تير شکارچيان از پای  در کوهستان به کشتارگاه بروند يا کند. چه آنها همراه گوسپنداننمی چندان تفاوتی هم آهوان
  نخواهد داشت اگر آهوان پاهای نيرومند خود را برای گريز آزمون کنند.درآيند. ولی زيانی 

  

نگريم ( برگردان فارسی باز منشور جهانی حقوق بشر  ١۶ماده ، به توانيمو برداشت نادرست می در مورد کژپنداری
  از زبان آلمانی)

و  ندندببپيوند همسری ،  ی نژاد ، مليت يا مذهبهر زن و مرد همسرپذير حق دارند بدون هيچ مرزی در زمينه) ١( 
 باشند.ی حقوق برابر میای را بنيان گذارند. آنها در پيوند و هنگام  همسری يا گسستن از يکديگر دارا خانواده

  

  .ند) اين ماده مورد اين نوشتار نيست٣) و (٢بخش (

از توان می آيا روشن است که هرکس(که همسر پذير است) در پيمان و پيوند همسری آزاد است.  مادهمفهوم اين 
که  اين مانند بهپذيرند؟ مرد را تصور کرد که يک کس را به همسری می چندين زن يا چندين"هر زن و مرد" مفهوم

را  گلچهرههزاران مرد شاهزاده  يا بدانندعيسی را همسر خود هستند،  يک دير مسيحی ی، که دری خواهرانهمه 
    . ندبخوانخود همسر 

پذيرند، نوشته شده است.  بديهی است که مفهوم اين ماده از حقوق بشر برای دو کس، که يکديگر را به همسری می 
برابر بودن حقوق دوکس برای  بودن کسی نبسته است. از اين گذشته ميزان همسرعيسی که پيمان همسری با 

ی در هيچ کجا تا کنون ، ولیدداردر برداشت اين ماده کمتر کژفهمی و فريبکاری جای ، که آنهاست. با وجود اين
 . نشده است بستهاز منشور حقوق بشر  ۶ی پيوند همسری بر بنياد ماده جهان

  

حق دارد و آزاد است که نماينده يا حزبی را در روند کشورآرايی برای زمانی برگزيند. مفهوم  سکی ديگر: هرنمونه 
تواند برای می سالگی) ١٨های اجتماعی شناخت دارد ( سن "هرکس" در اين سخن روشن است. کسی که در آزمون 

 او را نمايان سازد. یاهسامان اجتماعی در کشور نماينده يا حزبی را به نمايندگی برگزيند تا خواسته

  

های زندگانی پخته و ورزيده شود تا بايد در آزمون است. او  يک کودک برای شناخت روند کشورداری اندک آگاهی
 ای واگذار کند. های خود را به نمايندهبتواند خواسته
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به نيازهای  کس ره چون .سودبخش است های گوناگون برای برآوردن نيازهای انسانبه هر روی آزادی در گزينش
ای را در . انسان در روند زيستن نياز به دانش و هنری دارد که بتواند از اين راه پيشه نگردديگری می هديدگا خود از

که هرکس آزاد  :شوداز اين روی گفته می نياز به آموزش دارد. ،ایبرای فراگرفتن هر پيشه ،انسان اجتماع برگزيند.
های آموزشی بيشتر برای برآوردن نيازهای اجتماع به يی دارد آموزش ببيند. البته رشته انای که توااست در هر رشته 

 اند. وجود آمده

  

ی آموزشی برای ميکرب يا ويروس شناسی پديدار شده است. چون رشته ،اجتماع هایبراساس نياز، هادر دانشگاه 
آگاهانه  آزاد است که  برای برآوردن نيازهای خود ستوان گفت هر کانسان به تندرستی نياز دارد. به سخنی کوتاه می

نارسايی  ی خود،خرد و انديشه راه ، ازهر کس آزاد است که هالبت. برگزيند ،دانددرست می آن را  که او ،را ایشيوه
  . بررسی کندرا که برگزيده است  ایشيوههای و کاستی

  

 توان ميزان راستی را درنيست ولی از شناخت آنها می اههستند و نيازی به شمردن آن بر همگان روشن اين مانندها
  .اندپوشيده مانده کسان که بر بيشترينسنجيد  هايیآله ايد

آزاد بودن  راند بلکه آنها بتنها از آزاد بودن بشر در همسر شدن يا برگزيدن نماينده سخن راندهنه حقوقدانان جهانی 
 ند. دارهم پافشاری  از هر عقيده و مذهبی کردن هر کس در پيروی

  

هر کس حق >> ده شده استنتضادهايی گنجا ) به آن اشاره شد،۴ی (، که در نمونه منشور حقوق بشر ١٨ی در ماده
  داشتن آزادی در انديشه، وجدان و مذهب را دارد ....<<

يک فريبکاری  شمردن،يکسان و همسنگ   گذاشتن، آنها را "مذهب ی "پديده در کنار را "انديشه و وجدان"  یپديده
انديشه   کند اومیمذهبی  ی ازگيرد. يعنی کسی که پيرورا از انسان می  و وجدان هانديش در حق آزاد یمذهبهر  است. 

ميزان  ای داوری کند.در مورد پديده بتواند خودش سپرده است. او ديگر آزاد نيست کهو وجدان خود را به مذهبش  
سخن از آزادبودن در  ١٨بند و او پيرو يا فرمانبری بيش نيست. در  ست   دستورهای مذهب او مومنسنجش يک 

 نادان بودن و نينديشيدن است.

  

ی تاريک مذهب توان ديد که آنها از دريچهولی می هستندادان يا برده پرور نگويم که اين حقوقدانان جهانی من نمی  
  نگرند.میبه حقوق بشر 

از انسان   اين حق رادين فروشان دان آزاد با هر انسانی زاييده شده است ولی آزاد بودن در انديشيدن و داشتن وج
و حقوق بشر  اندنداشتن، حق برده شدن دادهاند. حقوقدانان به انسان حق پيرو بودن، حق نادان بودن، حق حقدزديده

  . را به واليان مذهب سپرده اند

  

  انسان به داشتن آن نيازمند استکه  ،ای، پيشه و هر پديدهوزشآم ،همسر، نماينده انتخاب در آزادی حق برگرديم به
 مرزهای از پای خود را اومند بود نياز هم مذهبگزيند. اگرانسان به داشتن ای از آن پديده را برمیهرکس چهره و

 یهمه  ستتوانمی فقيه . واليتشدپديدار نمی های اودانش و پژوهش ای ازهيچ فرآوردهو  گذاشتمذهب فراتر نمی
پيدا کرده است؛ زيرا  شدانش انسان پيوسته، از شکستن مرزهای مذهب، گستر .در نادانی بپروراند دانشمندان جهان

 .شده استنيازهای انسان در تنگنای مذهب برآورده نمی

  

 چون رشدر اين نگ. کندمی  امراو  به شاز زبان رسول را احکامی ، خالقکه انسان نادان خلق شده است ،نگرشیدر 
آنها انسان  دانندکسانی که داشتن مذهب را حق انسان می .داردنحق گزينش  او وظيفه دارد، تنها ،نابخرد است انسان

 بر او فرمانروايی کند؟ بايد ای را دارد که. پس چگونه يک نادان حق برگزيدن پديدهپندارندرا نادان می
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ی آموزشی را در دانشگاهی تواند رشتهمی زندگی، سال ١٨پس از  او برای زندگی به آموزش نياز دارد، که انسان،
بخشی از حقوق بشر  مذهب را یپديدهکه  کرد خرــــمفت ،ی نوبلرا، به جايزه حقوقداناناين  به راستی بايد برگزيند.
 معياری گيرد،میای که حق انديشه را از انسان چيزی که هيچ انسانی خودبخود به آن نيازی ندارد، پديده ؛بشمارند

   . دروبه گوش نوزاد فرو می نکه از زاد

  

داشته  رهبری يانياز به پيشوا  جوشد،، که نيروی خودانديشی در درون آنها نمیبخشی از مردمان به راستی شايد
مذهب  برگزيند. ولی او باشد،نياز  رخو در ، کهرهبری راپيشوا و  آگاهانه دتوانمی کسانهر کس از اين . پس باشند

  به یکودکرا از  او گرداند ومیاز راستی بر را ديدگاه انسان که  است پيش نوشته راهنما نيست بلکه اوامر و احکامی
به کودکان که   افزون بر اين. شوندشمرده نمیحقوق  پيش نوشته . اوامر و احکامدهدورش میپر یکورانديش

 سخن بگويد. مذهب داشتن دی دراحق آز از که کسی بتواند ،شودهای گوناگونی نشان داده نمیمذهب

  

 انسان در شناسايیاين نشان آن نيست که   ،انديا خام پروده شده ،اگر بخشی از مردم در انديشيدن کم توان هستند
اند و به حقوقدانان به نام "حقوق بشر" حقوق انسانی را از بشريت بريدهاين  است. ناتوان هستیهای پديده کردن

  اند.پروری مهارت دارند پيوند زدهکه در نادان وغونداناز در شماری

  

فريفت و آنها را به دنبال آن  ها هستند،ارزش آن که جويای ،توان کسانی رامی های اجتماعیدر پوشش ارزش
از راه  ،توانندمیدهم که چگونه شيادان ای نشان میدر نمونه ی ديگری دارد، کشانيد.پوشش، که درون مايه 

 .را گول بزنندانديش مردم نيک ،نیمهربا

  

، که در خور نيازهايشان حق زيستن دارند در جايگاهی ای در پندار: مردمان مهربان براين باورند که جانوراننمونه 
 .زندگانی بر آنها تنگ نگرددکه  ر کندرا به جانوران واگذا ایبايد پهنه انسان و باشد،

  

ی را هم به يهاپس بايد کشتزارها و چراگاه .حق زيستن دارند و ه جانور هستنددامها( گاو و گوسپند و مرغ ..) هم ک
بيشتر البته  .شودشادمان می و پرداختن آنها به زايندگی چريدن دامها در کشتزار از آنها واگذار کرد. انسان مهربان

را به دامها واگذار   زمين زيستی زيرا به کردار کس .خورندفريب می راهاين از  ،ورزندمی مهر  به جانوران ، کهمردم
 . سپارندان می به دامدار و چراگاه را کشتزار کند بلکهنمی

  

 .يا پوست آنها را دباغی کند بفروشد را اند، اربابی ندارند که بتواند آنهاجانوران آزاد، که آنها را وحشی نام نهاده
حق زيستن برای  .دهدرای توليد گوشت پرورش می، او دام را بکندی می دامدار کسی که دامها ارباب دارند، ولی

  اندامدار رایب توليد گوشتحق زيستن برای گوسپندان حق ولی  .حق آزادی در زندگی است (وحشی) جانوران آزاد
درست  است. بريده شدهاز گوسپندان  "جانور بودن"حق انسان در کشتارگاه، پيشاپيش،  گذاشتن دستآزاد  با است.

ديگر و  گوشت کاال، هستند ولی دامداران آنها را برای توليد جانور و شوند جاندارمی زاييده که انیزم است که دامها
 دهند.پرورش می ،های دامیفرآورده

  

ولی پرورش گوسپند برای ساختن کباب و  .داردرا ارجمند بشناسد او جان هر جانداری را گرامی می جان کسی که
گرسنگی به شکار  از. ولی موسی گوسپند را برای خوردن دوست دارند ر دوافتن پوشاک است. گرگ و موسی، هي

،  گرگ .زيرا در مذهب، حق جانستانی به انسان داده شده است .داندمی را حق انسانو سربريدن گوسپندان ا ؛رودنمی
 . در جايی که انسان زيست کند، حق زندگی کردن ندارد
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   .استکار سودبخشی  ،رای ارزان شدن گوشت و پشمب ،کشتزارها به دامداران ر کردنواگذا

  . مند شودهای او بهرهتا به آسانی از فرآوره ساخته است ی خودپروردهدست انسان گوسپند را راست است که:

  .گرفتار نشودگرگ  چنگال پروراند تا او بهمیانسان گوسپند را  دروغ است که:

  

واژگون بلکه سخن از  سخن از گوسپند و آهو و گرگ هم نيست،، سخن از زيبايی يا زشت بودن کرداری نيست
منشور حقوق بشر، که پيروی کردن از عقيده و داشتن مذهب را حق   از ١٨ بنددر  است. یفرهنگهای ساختن ارزش

مذهب و احکامی در جستجوی  دانسته و آگاهدهد. هيچ کس داند، حق نادان پروری را به متوليان دينی میانسان می
در هر ی انسان را انديشه آگاهبود و دهد که آنها به دکانداران دين حق می ١٨بند  کشند. دربست که او را به بند ني

به  شمارد تا دين فروشانحق انسان می را بر کودکان نوزاد راندناين ماده ستم در خواهند بپرورانند.سويی که می
 ،نيست انسان حق ،فقيهواگذار کردن مردم به   نروايی کنند.های مردم فرمابر انديشه و خواسته سادگی بتوانند

 . سازدجدا میاز بشر  را "بودنخود"واژگون که حق  ی استپاداش

  

مردمان را   بتوانند پنهان دارند که يسمانیر به نياز ،برای پيشبرد آرمانهای خود ،بديهی است که فرمانروايان جهان
توانند از برخورد تر میآساناز اين راه آنها  برانند. شايد هم دانند،می سودبخش آنها  که ،به آسانی به هر سويی

حقوقدانان و روشنفکران جهان  اين. ولی آيا نزديک کنندتمدن های جهان را به کرانه بکاهند وگوناگون  هایانديشه
 ،اين تاريکیدر  ،آنها هم خود اين که يا ؟برندبکار مینادان نگهداشتن جهانيان  در سویخود را ی انديشهآگاهانه 

     ؟اندشده های گوناگونمذهببخشی از پرورش يافتگان 

   

  مردو آناهيد

  MarduAnahid@yahoo.de    دريافت بازتاب از ديدگاه خوانندگان: 
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