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 آذين
 

 از احساس امتياز روحی تا ايجاد تبعيضات اجتماعی
 

ايمان به هر حقيقت واحدی، ايجاد احساس امتياز فکری و روحی و باالخره ايجاد احساس امتياز وجودی نسبت به افراد 
شتن يک دا.  است، اين امتياز، شکل يک حالت روحی و روانی را در فرد دارد تا يک حقيقت، مساله فردی. کند ديگر می

ی به آن  اما وقتی اين حقيقت، شکل اجتماعی پيدا کرد و جامعه. کشد حقيقت واحد در فرد، به احساس غرور يا تکبر می
جمعی است . شود معتقد شد، آن احساس امتياز، بالفاصله تبديل به يک امتياز اجتماعی و اقتصادی و سياسی و حقوقی می

خواهد به جمع ديگر حاکميت داشته باشد، خود را ممتاز  جمعی است که می. دکن که خود را برتر از جمع ديگر تلقی می
سان، امتياز حقيقت  بدين. کند کند و چنين جمعی در خود حقانيت تسلط و حاکميت به ساير اجتماعات را درک می تلقی می

شود و تبديل  جتماعی میی ا گرفت، يک پديده واحد که در يک فرد فقط در تکبر و خود فروشی بر فرد ديگر عبارت می
 .گردد به امتيازات سياسی  جامعه معتقد به آن حقيقت، بر ساير اجتماعات که اهل عقايد ديگر هستند، می

 
رو است که هرجا يک مکتب فکری يا يک ايديولوژی شبه دينی نافذ است، آن احساس امتيازی که در اثر ايمان به  از اين

که در تيوری   خواه ناخواه به يک تبعيض عقيدتی در واقع کشيده خواهد شد، ولو آنها زنده است، حقيقت واحدشان در آن
 طور ذاتی نهفته است و احتياج به  اين تبعيض در نهاد ايمان به حقيقت واحد به. اين احساس امتياز به عبارت نيامده باشد

دوستی از گرفتن  عقيده، در اثر دعوای انسانکه بنيادگذاران آن فکر يا  ولو آن. شدن در عبارت حقوقی ندارد بندی عبارت
های فلسفی بگيرندٰ؛ در دنيای واقعيت، اين  نظر کنند و يا استثنتاجاتی برعکس آن، با فوت و فن  چنين استنتاجاتی صرف

مثٌال در . ی خود را خواهد داد و تبعيض را علی رغم تظاهر به تساوی حقوقی برقرار خواهد ساخت امتياز حقيقت نتيجه
باشد و فقط معتقدين فعال به  جامعه کمونيستی، اين تبعيض عقيدتی در واقع موجود است و اساس اوليه سياست می

کنند، هرچند در قوانين اين کشورها، اين  کمونيسم هستند که مقامات اساسی سياسی و اقتصادی و قضايی را تصرف می
 .تبعيض عقيدتی، شکل حقوقی به خود نگرفته است

 
. سياسی تبعيض عقيدتی با صراحت و وضوح، شکل فقهی و قضايی و سياسی و اجتماعی به خود گرفته استدر اسالم 
که در  های مساوی و وظايف مساوی برخوردار نيستند و فقط آنانی ها، به نام انسان، از حقوق مساوی و قدرت همه انسان
از اين ) گان آورند و برده اله تبعيض جنسی را پيش میهم به استثنای زنان، که مس آن(ی اسالم سياسی هستند  داخل عقيده

ارزش انسان در عقيده . جا عقيده، تقدم به انسان دارد در اين. البته اين تساوی، تساوی در هيچ است. تساوی برخوردار اند
انسان ) اگر از حيز انسانيت بيرون نيفتد و حيوان و چارپا  تلقی نشود(بدون آن عقيده . گردد ، مشخص میمخصوص

 .درجه دو و سه محسوب خواهد گشت
 

است يا  ای شود که او پابند عقيده حقوق سياسی انسان برای اين معيين نمی. ای که داشته باشد، انسان است انسان هر عقيده
ی  هيچ عقيده. شود، چون انسان است و عقل دارد و اراده دارد و يک شخص است انسان معيين میحقوق اساسی . نيست

 .ای تقدم دارد انسانيت بر هر عقيده. ماند انسانيت در گذر از اين عقايد، انسان می. خاصی نيست که انسانيت را ايجاد کند
 آن حق است، در اسالم سياسی معنا و  رچشمهکه انسان به خودی خودش س حقوق انسانی، حقوق بشری به معنای اين

بند اسالم سياسی است  بلکه فقط در اسالم سياسی و به واسطه اسالم سياسی، حق برای انسانی که پای. واقعيتی ندارد
 . گردد ايجاد می

 
عتقد به اين ای به آن گرويد، آن جامعه م کند و وقتی جامعه هر حقيقت واحدی، احساس امتياز روانی در فرد ايجاد می

اين احساس امتياز در ذات اين . کند حقيقت، تقاضای تمايز سياسی و اجتماعی و اقتصادی نسبت به اهل ساير عقايد می
بندی کنند و يا در  يا بايد اين امتيازات را عاقبت در سياست و حقوق عبارت. گاه جذاپذير نيست تفکر نهفته است و هيچ

بندی اين تمايزهای سياسی خودداری کنند، بايد بکوشند اين تمايز  ه آن حقيقت، از عبارتکه بنيانگذار و معتقدين ب صورتی
 .ولی در واقعيت چه بخواهند چه نخواهند اين تمايز و تبعيض، تجسم خواهد يافت. را بپوشانند

 
 به اين رقم جهاد های واحد مختلف در يک اجتماع، با سايقه امتياز شان، در تالش برای حاکميت مطلق و بالطبع حقيقت

در نهان موجود است و فقط منتظر شرايط الزم است تا اين ) که همه دعوای حقيقت واحد دارند(جانبه ميان عقايد  همه
 .جهاد صورت ببندد
، ديگران را تابع و محکوم خود نساخته  که يکی به شرط آن) که همه ادعای حقيقت واحد دارند(العقايد  يک جامعه مختلف

شناسند و هميشه در حال   صلح نمی ای است که در تفکر و روان شان، اوی قوای نسبی باهم داشته باشند، جامعهباشد و تس
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راه حل چنين جنگ ابدی ميان .  است صلح در اين جامعه، فقط متارکه جنگ مداوم طبق عقد قراردادی. جنگ خواهد بود
ها را تابع  يق واحد را، ساير معتقدين به ساير ايديولوژیساير حقا) يک جمع(چنين عقايدی اين است که يک حقيقت واحد 

ها و مکاتب فکری که جذابيت تبليغی داشته باشد، نبايد حق رشد و  در اين صورت اهل ساير ايديولوژی. مطلق خود سازد
 .گسترش پيدا کنند

 
ايش يا بد و گسترش بيابد و در معنای اين شرط آن است که هيچ نهضت ايديولوژيکی که تنها خودش را بخواهد، نبايد پيد

 .همان نضجيگری بايد خفه شود
 


