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  خصوصی ست که بر ديگران آشگار نشود ایعقيده
  

و بيشتر کسان همان  شوندکه کمتر برای گشودن آن گنجه به کار گرفته می  ای هستندکليد رمز گنجه ی ذهنیهاواژه
شناسيم يا بيگانگی خود را با پنداريم که درون گنجه را میچون ما بيشتر می گردانند.کليدها را زبان به زبان می

يعنی ما  فروشيم.خريم يا میمی ، بدون شناخت مفهوم آن،ای را. اين است که پيوسته واژه داريمگنجه پنهان می درون
 .شناسيمدرون آن را نمی هایکه ارزشای هستيم بيشتر سوداگران کليدهای گنجه

  

ی هستند که بيشتر هايخصوصی و عمومی از گنجه خرد، آزادی، نقد، ورزی،شک هايی بسان حقيقت، عقيده،واژه
  . دندهو مردم را فريب می دنکنبازار زبان بازان را گرم می هاآشنايی ندارند ولی اينگونه واژهدرون آنها  بامردم 

 اندازيم.های نامبرده میی واژهبرای روشن شدن گفتار نگاهی کوتاه به درون گنجه

  

های گوناگونی ود ندارد. يعنی يا برای هر پديده حقيقتوج خراشحقيقت کدام است؟ حقيقت اين است که حقيقتی بی -١
 د يا حقيقتی وجود ندارد.نوجود دار

  

کند آيا داشتن عقيده حق انسان است؟  داشتن عقيده، حق بشر نيست، شايد رنج انديشيدن را بر انسان هموار می  -٢
ه پيوسته تازه و نو بشود تا او بتواند انسان به بينشی نياز دارد ک های زندگی نيست.گشای دشواریگره عقيده ولی

ق بشر اين نيست حقوشود. ای در درازای زمان کهنه و پوسيده میهر عقيده ها را تازه به تازه ارزشيابی کند.پديده
دانايی را به پيشوايی بسپارد، ، پيوند داشته باشدی شبانی ای پيروی کند، بسان گوسپندان به گلهکه انسان، از عقيده

، خودش انديشه کند و ها را بشکند، بندهای بردگی خود را پاره کندحقوق بشر اين است که مرزهای عقيده بلکه
 بداند.

  

ها يا ها را بهبود بخشد. نشان دادن زشتیهای عقيدهبتواند نابسامانی و کاستیاو حق بشر است که ورزيدن شک -٣
ی " نقد " آيينه  در اين مورد  ی "توهين"به کار بردن واژه  دشنام و توهين نيست. ایها، حتا نکوهش عقيدهزيبايی

  ها حق بشر است نه داشتن عقيده.. نقد کردن عقيدهسازدهای عقيده را پنهان میزشتی را تيره و

  

ی هستی است نه عقلی هابا پديده هاخرد چگونه سيمايی دارد؟  خرد، توانايی انسان در شناسايی تضادهای عقيده -۴
 ورز و عاقل با ايمان است. آن تضادهاست. خردمند شک پذيرفتن ن وساخت

  

دادن راستی و نهادن مرزهای آزادی سازنده آزادی، در همپرسی مردم برای سامان؟ کاربرد آزادی برای چيست -۵
ند يعنی به ب های مذهبیاست. آزاد ساختن خشم دروغوندان، پايمال کردن آزادی مردم است، آزاد گذاشتن عقيده

 های آزاد و سرکوب خرد انسان است.کشيدن انديشه

  

تا آن اندازه بر ما پوشيده بوده است که بيشتر روشنفکران هم از  ای" بودن پديدهعمومی ياخصوصی مفهوم " -۶
 انديشند. نمی خود و گفتار و در اين مورد حتا به تضادهای پندار اندشناسايی آن به دور مانده

  

" عمومی"  ی" خصوصی يا شخصی" و کلمه  هایکلمه یآنيم که اندکی بيشتر به درون گنجهدر اين نوشتار بر
ناآشنا است ولی در اين نوشته  ایتا اندازهشخصی"  يا های "خصوصیکلمه های فارسی به جایبنگريم. کاربرد واژه

ی . البته روشن است که  کلمه " ويژگانی يا خودمانی" را به کار ببرمهای فارسیبه جای آنها واژهکنم کوشش می
  است.ی " همگانی" برابر با واژه "عمومی"
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از ويژگان همان کس به شمار  کنندولی بر ديگران بروز نمی زنندانديشه و پندارهايی که در درون کسی جوانه می
 آيند.می

  

 پندارم وولی زمانی که من می  شوند.های من هستند که بر کسی آشگار نمیهای درون من خودمانیراز ی يک:نمونه 
 سیربر ، جدا از معيارهای ايمانش،ای راتواند به درستی پديدهنمی  ، اوای ايمان دارد: کسی که به عقيدهنويسممی

باوران جهان انگشت دين یاجتماعیهای ها و بررسیی پژوهشهمه یروی کاستی و نادرستی کند. اين گفتار
شايد  کند.با بينش همگانی برخورد می های همگانی برخاسته وکه از آگاهی ای استديشه. بنابراين اين اناردذگمی

 کند.نگرد ولی به نادرست بودن ديدگاه همگان اشاره میمی ایبتوان گفت که اين گفتار از ديدگاه ويژه

  

صی است. زمانی که به  زمانی که انسانی در تنهايی سرخوش است کردار او به خودش پيوند دارد، خصوی دو: نمونه 
آن کردار به آن دوکس پيوند دارد ولی  آميزند، تا زمانی که کودکی آفريده نشده،کردار زن و مردی درهم می

به نمايش بگذارند، آن کردار به  خصوصی نيست شايد کرداری خودمانی باشد. اگر آنها آميزش خود را برای گروهی
مورد اين  شوددر اين نمايش به کسانی ستم يا شادی وارد می کهن اي . (کندباشندگان آن نمايش پيوند پيدا می یهمه 

ويزيون پخش کنند ديگر آن کردار از  کتاب يا تلهای بسان .) اگر آميزش زن و مردی را در رسانهنوشتار نيست
 ويژگان گروهی نيست بلکه نمايشی است همگانی.  

  

توان  ای را میآن کردار را خودمانی پنداشت. پديده کنددا میکرداری را که به همگان برخورد پيتوان پس نمی
"خصوصی" ناميد که هيچ عقيده يا هيچ قانونی برای آن پديده مرزی را نشان نگذارد. چون قانون يا عقيده از برآيند 

 توان آنبرخورد همگانی برخاسته است. هر عقيده يا قانونی که مرز يا روشی را برای کرداری نشان دهد ديگر نمی
 و آنها را خصوصی نامگذاری کرد.   عقيده يا قانون را از ويژگان کسی يا کسانی ناميدآن  آن کردار و همچنين

  

ای ی شرعی يا قانونی نياز دارند ديگر پيوند آنها پديدهدر اجتماعی که زن و مرد برای آميزش با يکديگر به پروانه
. يعنی احکام آن اجتماع حتا باشد يا قانونی شناسد که مشروعمی پيوندی را ازدواج چون جامعه خودمانی نيست

ای عقيده :يردذتواند بپداند. پس چگونه يک روشنفکر، بدون فکر، میآميزش زن و مرد را کرداری خصوصی نمی
مرزهای برخورد زن و مرد را  ای است خصوصی. براين اساس اگر قانونیپرواند پديدهکه احکام همگانی را می

 برخاسته باشد.  ای،گروه ويژه یهمگان، نه از عقيدهی کشد بايد آن قانون از همپرسییم

  

تراوش آن بر ديگران وارد نشود. کسی که ناميد که  ، يعنی خصوصی،توان از ويژگان کسیانديشه و بينشی را می 
 آن کس . پس بينشکندارزشيابی میآن ديدگاه  از های هستی راای دارد، برای زندگانی خودش، پديدهبينی ويژهجهان

ی از ويژگان آن کس است. ولی اگر برآيند کردار همان کس با بينش ديگران سايش پيدا کند، چون کردار او با انديشه
 های همگانی به شمار آورد.جدا از پديدهبينی او را توان جهان، نمیهمگان در برخورد است

  

ای است که با پديدهدهند که آن عقيده نشان می کنندرا با قانون مرزبندی می ایعقيده های همگانیزمانی که سازمان
ی خود را بر همگان فرود آورد يا آنها را به ديگران بيآموزد د ويژگان عقيدههواخارد. کسی که میهمگان برخورد د

 هایند بايد بتوانند که ويژگیهمگان که با ساختار اين عقيده برخورد دارای است. او به دنبال همگانی ساختن عقيده
 برهمگان روشن شود. پندارهای آن آن عقيده را بررسی کنند تا زيبايی و زشتی

  

های مردم را مرزبندی ها و خواسته، قانونشودتا دانشگاه به همگان آموزش داده می کستانداز کو ،ای کهعقيده
ای نيست که بتوان آن را از ويژگان پديده کندنويس میيشد، نيکی و بدی يا زشتی و زيبايی يا حق و ناحق را پکنمی

 کسی يا کسانی شمرد. 

  

انسان فرمانروايی  خرد بر ای است کهباشند بلکه پديده ای را داشتهعقيده کااليی نيست که ساختار شناخته شده
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گيری يا ارزشيابی کرد ولی بررسی کردن سود و زيان توان بررسی و پی. سود و زيان هر کااليی را میکندمی
نويس حاکم بر اجتماع بسيار دشوار است. چون مفهوم سود و زيان را هم آن عقيده برای اجتماعی پيش یعقيده

 کند.شود ولی زهر آن چشم خرد را کور میمی يعنی آب از سرچشمه زهرآلود کرده است.

  

البته پيروان  .شماردای خصوصی ببر همگان آشگار و تعريف شده است پديدهرا که  ایعقيده تواندخردمند نمی
ی آنها آشگار نگردند. پيروان با اين قيدهعهای دهند تا زشتیی خود را آرايش میی عقيدهها پيوسته پوستهعقيده

بنابراين هر  رند.دا، ديگران را از کاوش کردن در درون آن عقيده بازمیخصوصی است ایگفته، که عقيده پديده
ی خود را های عقيدهها و زشتیکاستی چون پيروان .ای بايد از سوی دشمنان آن عقيده شکافته و بررسی شودعقيده

 کنند که آنها را در پوشش ديگری نمايش دهند.پسندند و تالش میمی

  

 کنيم.را بدون شناخت نشخوار می اند و ما بيشتر آنهاهای بسياری را به ما خوراندهحقوقدانان بزرگ جهانی دروغ
که، در ذهن همگان فرو رفته و چشم خرد بيشتر روشنفکران را هم بسته است اين است که"عقيده،  هايکی از دروغ

مذهب يا دين از ويژگان خودی هستند نه همگانی".  همين گفتار ساده که دروغ است راه گسترش پسماندگی، 
 است.  به بند کشيدهی آزاد را از کرده و زبان نقد، بررسی و انديشه ستمکاری و نادانی را در اجتماع ب

  

منشور جهانی حقوق بشر  ١٨تر شود بند روشن "خصوصی و همگانی"های برای اينکه ارزش شناخت مفهوم واژه
به  ،استاند که عقيده از ويژگان گروهی هپنداشتان جهان میشود که حقوقداندر اين بند روشن می کنيم.را مرور می

ی خود را آزادانه انجام عقيدههای تواند آيينهر کس می .ساختار کشورآرايی پيوندی ندارد، با روند اجتماعی همگان
اين پندار نادرست از آنجا برخاسته که بينش خود آن استادان به  دهد بدون آنکه با همگان برخوردی داشته باشد. 

 اند دروغ را با پندار دروغ خود شناسايی کنند. توانستهیلوده بوده است. آنها نمای نادرست آعقيده

  

  ی منشور جهانی حقوق بشر( برگردان فارسی از زبان آلمانی) انديشه کنيم. ١٨  بهتر است به بند

  

مذهب يا  در تعويضآزادی  یدر برگيرندهاين حق دارد،  را  ، وجدان و مذهبانديشه در آزادی داشتن هر کس حق< 
همچنين آزاد است که، مذهب يا بينش خود را، به تنهايی يا همراه با ديگران، همگانی يا  ،باشدمی خود بينش

   بنماياند>. های مذهبیخصوصی، از راه آموزش، کردار، عبادت و انجام آئين

  

ا نقد کند مذهب ر ای کهانديشه یو از آزادی ها بازاين قانون به نام " آزادی در انديشه" راه را برای گسترش عقيده
  کنيم.اشاره می منشور حقوق بشر ١٨ هايی به تضادهای درون بندبا آوردن پرسش کند.جلوگيری می

  ؟کندر آزادی آن پافشاری میی همگانی نيست پس چرا سازمان جهانی حقوق بشر باگر دين يک پديده

  آشگار شود؟ مگانهبر  چرا بايد بتوانددارد  به آزادی ای که خصوصی است چه نيازیعقيده

   اند؟هخبر بوداين منشور بی گرا است، با، که حکومت از تضاد احکام اسالم منشور حقوق بشر یآيا استادان سازنده

  دهند يا برای گسترش دادن آن عقيده در ذهن همگان؟  آموزش می  به همگان برای نمايش ای راآيا عقيده

  ؟شودنديشی از کودکان گرفته نمیآيا با اين قانون حقوق بشر حق خودانديشی و آزادا

  داند؟اين کردار را حق بشر می ی ديگران ستمکاری نيست که حقوق بشرآيا آلوده کردن انديشه

   ی حاکم سپرده است؟از آنها گرفته و به عقيدهحق انديشيدن را  ، در اين بند قانون،آيند کهآيا کودکان بشر بشمار نمی

  ان بوده است؟  مسلمان گروهی از های مذهبیسپتامبر، به جز انجام آيين یآيا کردار جهاد، کشتار يازده

  آيند؟آيا " مسلمانان تندرو" يا "مسلمانان راستين" از عقيده داران نيستند يا بشر به شمار نمی

  منشور جهانی حقوق بشر" نيست؟ ١٨های مذهبی، ضد " بند گيری و مبارز بر ضد تروريستآيا پيش

بينيم که دستکم اين بند از منشور حقوق بشر راست نيست که امروز  ها انديشه کنيم میاسخ اين پرسشاگر اندکی به پ
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های اين منشور از آزادی در حق داشتن آيين ١٨در بند  های درون آن دست به گريبان هستند.مردم جهان با دروغ
عقيده هستند، بر الدن و طالبان"همکه با "بنپس مسلمانانی شود. ای از راه کردار و آموزش سخن رانده میهر عقيده

دارند و کسی نبايد از کردار آنها، که کشتار ی خود را منشور حقوق بشر، حق انجام اوامر عقيده ١٨اساس بند 
و جهادگر  اندهکردبه آلوده کردن ذهن همگان تالش  می ها،کافران است، جلوگيری کند. البته تا آنجا که، بن الدن

ولی زمانی که شمشير  ،اندهکردمیشرمی از ستمکاری آنها پشتيبانی هم با بی حقوق بشرپيروان  ،اندهدادیپرورش م
ند. خود آنها اپرداخته ی اسالمیهااز عقيده زدايیخشمبه  ، با کرداری دروغ،جهادگران گلوی خود آنها را خراش داد

 پسندند.سويی کاربرد داشته باشد که آنها می در ورزیاز پرورندگان خشم و ستم هستند ولی بايد ستم

  

برند واليان هر دينی، در پرتوی آزادی عقيده و آزادی بيان، هر گونه دروغی را برای فريب دادن مردم به کار می
ها مذهبی هرچند که احکام آن مذهبهای راست باشد. در حکومت نبايد گويند و عقيدهای سخن میچون از عقيده

ينی، که های دخواهند بود. اين است که آشگار ساختن دروغتر شرمانهآنها بی واليان هایتر باشند دروغستيزمردم
، راه مردم فريبی پروريعنی، در جهان دروغ شوند.رسوايی واليان آنها را به همراه خواهد داشت، توهين شمرده می

 د.بندن" میهای مردمآنها را به نام " توهين به عقيده و را شناسايی گذارندرا به نام " خصوصی بودن عقيده" باز می

  

 نگارند.های دلسوز میشبان برابر باهای گوسپند و رسوالن را های سامی مردمان را همسان با گلهی ديندر همه 
هستند، "سازمان حمايت پيزار  از وارد شدن ستم بر جانوران ها به دوستداران جانوران، کهپيروان همين دين

توهين به  کنند،کسانی را، که از گرامی داشتن جان جاندارن پشتيبانی می توان کردارآيا می گويند".يوانات میح
     پروری و برده داری توهين به بردگان است؟ گوشت يا پوست جانوران ناميد؟ آيا مبارزه بر ضد برده

  

از سوی   مذهب گويند کهکه از يکسو می  ستا زند اينسرمی هاپردازیدروغاين   به کردار ازديگری که تضادی 
از  ای کهعقيده شمارند.ی مردم میهای خود را عقيدهرسولی بر مردمی فرود آمده است و از سويی ديگر دروغ

هر عقيده شناسايی و های بينش پيشوای آن مذهب برخاسته از درون آن مردم ترواش نکرده است. نشان دادن کاستی
  .توهين به آنها نيست آن مذهب خوردن پيروانواليان آن مذهب است. اشاره به فريببررسی گفتار رسول و 

 عقيده فروزان کند. ی پيروان آنانديشه یچراغی را در تاريکخانه تواندنقد کردن گفتار يک پيشوای مذهبی می
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