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 لت اجتماعىعدا
  
  

 مدخل

 

بنا .    اين كتاب بخشي از مطالعه اي گسترده در باره مردم ساالري است 

يبي  تبر اين كه بكار بردن ميزان عدالت ، واليت جمهور مردم  را به تر

ميسر مي كند كه انسانها از حقوق خويش برخوردار و سرشار از اميد و 

يش و جامعه جهاني، نشاط زندگي، شادان در اداره جامعه هاي خو

 . شركت جويند 

 مجموع ميزان هاعدالت . از ميزان ها بحث مى شودكتاب،  دراين    

نچه از آ يا هر  عدالت ميزاني است كه حق را از ناحقبراي مثال، : است

ورده آخود هستي دارد و هستي او مجموعه اي از حقوق است را  از فر

  كه خود  استيان از زورهاي زور كه از خود هستي ندارند و وجودش

در . ، جدا مي كند تغيير جهت نيرو از ساختن به ويران كردن است

ناحق ها در كنار حق ها مي بكار نيايد، ، هرجامعه اي كه اين ميزان 

به جهان امروز . نشينند و بتدريج پرشمار تر و بر حق ها چيره مي شوند 

 انديشه ها و دست ها ورده هايآفرهنگ ها مجموعه هائي از  فر: بنگريم 

به سخن ديگر،  فرهنگ و ضد فرهنگ . ورده هاي زور شده اند آو نيز فر

و ما انسانها مجموعه ده و ضد فرهنگ بر فرهنگ چيره گشته مآجمع 

توليد ناخالص « و يا ، . فرهنگ و ضد فرهنگ را ، فرهنگ مي خوانيم 

زون بر دو اف( ورده هاي ويرانگر آ از فرشده است اي مجموعه » ملي 
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ورند آورده هائي كه نيازهاي انسان را در جريان رشد بر مي آو فر) سوم 

نها آ  توليد در،ومده اند آبخدمت سرمايه در...  ، ورزش ها وها هنرو يا، . 

  نابرابريها و .  نقش اول را يافته است  -شكل پول  از جمله در –، زور 

مصرف « تش آزيست به فقر و خشونت جهان را فرا گرفته اند و محيط 

 . مي سوزد  ،پر لهيب تر، هر زمان » انبوه 

 چرا كه در هستي . عدالت خط جداكننده حق از ناحق استخط    اما 

موجود، تنها وقتي وسيله حق و هدفي كه در وسيله بيان مي شود، حقي 

از حقوق است، جهت پندار و گفتار و كردار، بسوي حق و مسير كردار، 

در اين راست راه، عمل، همه خاصه هاي حق را .   شود خط مستقيم مي

نكه عقل بتواند چنين عملي را  تعقل و بدان تصميم آبراي . پيدا مي كند 

زاد آورد، مي بايد از هر محدود كننده اي آبگيرد و تصميم را به عمل در

عقلي اين . به سخن ديگر، با هستي هوشمند اين هماني بجويد. باشد 

زيرا محدود كننده اي جز . رها است ) زور ( = از قدرت زاد، آاندازه 

پس هر اندازه پندار و كردار از حق دورتر، جهت . قدرت وجود ندارد 

راه غير مستقيمي پر تر از  بيشتر  جهت قدرت و كمتر جهت حق و مسير

 بلكه خود خط راستي است كه بدين قرار،  .  كجي و اعوجاج مي شود 

اگر غرب مي  براي مثال، .   ، بيان مي كندحق را بدون كم و كاست

، اسطوره استورده آ كه انديشيده و به عمل در ايگويد رشد و ترقي

نست كه هدف اين رشد ، نه فعليت يافتن آاي بود كه شكست ، بخاطر 

رشد كه . انسان بمثابه مجموعه اي از استعدادها و حقوق كه قدرت بود 

از خط عدالت يا رشدي كه هدفش اسطوره بود و شكست، فاصله خود را 

سودن انسانها از قدرت است، زمان به زمان ، بيشتر كرده است و مي آ

و يا نظريه هائي كه انديشه هاي راهنما شدند و قرن بيستم را قرن .  كند 

 ويرانگرترين جنگ ها ساختند، از خط عدالت بمعناي علم ناب، بسيار دور
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. جهل بودند از علم و چيزي از يزي ناچ  و بسا تركيببيان قدرت بودند و

 ...و

 را  ها     عدالت بمثابه ميزاني كه پندارها و گفتارها و كردارها و رابطه

بدان بايد سنجيد، در كدام جامعه ، به ذهن انسانها مي رسد ؟ جامعه هاي 

(  اساس ميزاني كه قدرت رامروز، عدالت را چه مي دانند ؟  عدالت را ب

بايد   بدان ،،ن را ميزاني مي شمارند كهآ سنجند و يا مي ،است ) ستم = 

از رابطه ها ، زور را زدود و قدرت را به تحليل برد تا  از ميزان ويرانيها 

طبيعت ميسر گردند  و جانداران و زاد  آكاسته گردد و ادامه حيات انسان

يا انسانهاي امروز دريافته اند كه بعنوان آ ؟ سالم شودمحيط زيست و 

 كرامت، صاحب استعدادها ، صاحب حقوق از صحنه زندگي بصاح

 قدرت قرار گرفته اند ؟ ها در اختيار » دمك « آبيرون رفته و بمثابه 

 .پاسخهاي اين پرسشها و پرسشهاي ديگر را در اين كتاب مي يابيم 

وري و نقد شده اند كه از آرائي گرد آ      بدين قرار، در اين كتاب، 

 روزهاي خورشيدي و 1385دي ماه  روزهاي  كه هازرو اين باستان تا 

 تبييندهه اول ماه اول هفتمين سال از قرن بيست يك مسيحي هستيم ، 

 در بعدهاي مختلف فعاليت ،ن بوده است كه عدالتآهدف . شده اند 

 از اين رو،. بجويدانسان ، تعريف و كاربرد 

عامه پسند « زبان يكي :  فصل اول كتاب، دو زبان را شناسائي مي كند    

كه رايج ترين ستمگريها و بسا زاينده ستمهاي ديگر است و » و عامه فريب 

اين . كه نادر ترين دادگريها است» تجربه پذير و تجربه كردني « زبان 

 برخورداريها از  در ويش انسان را در فعاليتهاي استعدادهاميزان 

عقل ، به زبان ن مي شود كه آيد و مانع از آحقوقش، سخت بكار مي 

 . دمي بنده زور بگردد آزادي خويش را از دست بدهد و آفريب، 

 پيدا يي     بديهي است كه عدالت در انواع بيان هاي قدرت تعريفها

اما خميرمايه تعريفي كه عدالت . نها يكي است آكرده است كه خميرمايه 
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و ستم  بيان قدرت ستمگري :زادي پيدا مي كند، ديگر است آدر بيانهاي 

از اين رو، در فصل . است و دادگستري زادي دادگري آگستري و بيان

دمي را در تميز آزادي بمثابه ميزاني مطالعه شده است كه آدوم، بيان 

 .يد آ، بكار شاين بيان از بيان قدرت و راهنما كردن

.      در فصل سوم نوبت به تشخيص جامعه عادل از جامعه ظالم مي رسد 

يا آ: ا ، از ديدگاه عدالت، شناسائي و نقد مي شوند انواع رهبري ه

كه بنام دين و علم و  -) فقيه ، مرام شناس، دانشمند ( واليت نخبه ها 

 هرگاه قدرت ؟ عادالنه است يا ظالمانه-مرام تحليل و توصيف شده است

، چه نوع رهبري كاربرد پيدا مي كند ؟ بر ميزان عدالت، داز ميان برخيز

 كه اين پرسشها يمردم چگونه رهبري خواهد شد ؟ پاسخواليت جمهور 

مي جويند ، كار يافتن ميزان عدالت در قلمروهاي مختلف، از جمله در 

 :سان مي كند آرا قلمرو فعاليت اقتصادي 

 كه عدالت ، بنا بر نظرهاي اقتصادي، يي      در فصل چهارم ، تعريفها

نظر و  هيچ ه است كوشش شد. جسته است ، شناسائي و نقد شده اند 

عدالت در ليبراليسم، در فايده :ن، از قلم نيفتد آ عدالت در ي ازتعريف

 و ،يسم ، در نئو ليبراليسم ابزاري و بنياديدر ليبرال  روالسدر نظر گرائي ، 

 . ورده اند آ كه اين نظرها از تعريفهاي يكديگر بعمل يينقدها

مده آمرامها از عدالت بعمل  بنا بر ، كه هايي       در فصل پنجم، تعريف

عدالت اجتماعي  در  « ،عنوان فصل. وري و نقد شده اند آاند، گرد

 كه عدالت در گرايشهاي ماركسيستي يياما  تعريفها. است »  ماركسيسم 

 . صاحبان نظرهاي ديگر نقد شده اند اين گرايشها و جسته است ، از سوي 

دن نحله هاي اقتصادي و شبن بست       در فصل ششم ، چرائي گرفتار 

 مطالعه ي از خود بيگانه در بيان قدرت،نيز مرامهاي سياسي و دين ها

در حقيقت، نديدين تعادل ضعفها كه ساز و كار تخريب . شده است 

 امروز بدان گرفتار هايگستري فراگيري است كه انسان متقابل و ستم
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ائي ، بيان هاي قدرت را گرفتار بن بست گردانده و نارسهستند

 .شكار كرده است آشان از عدالت را يتعريفها

ارزيابي و نقد        در فصل هفتم تعريف عدالت بر پايه مردم ساالري 

.  زادي با عدالت حل ناكردني است آبنا بر اين نظر، تضاد . شده است 

زاد، از نابرابريها آلذا، چاره  اينست كه از راه مبارزه اجتماعي در جامعه 

زادي با عدالت تضاد دارد ؟  پرسش مهمي است كه آچرا . كاسته گردد 

ن جمله ، در آاز .  جسته است را  پاسخ نآ، اين يا  قدرت هايدر بيان

ليبراليسم نزديك به وحشي و وحشي، عدالت مزاحمي تلقي شده است 

كه از قلمرو اقتصاد و بسا قلمروهاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي مي 

بعد از جنگ، پيروي از اين نظر در قلمرو اقتصاد، در ايران . بايد راند 

ورد و فساد گستري بي آرانت خواري و نابرابري روز افزون را ببار 

 . شد را سبب مانندي 

 از جمله در قلمرو ،م و نهم، حاصل نيم قرن مطالعه       در دو فصل هشت

  فصل هشتم، عدالت بر پايه موازنه عدمي در: عدالت، تشريح شده است 

 سال بعد، تحرير شده است، نسبت 10در فصل نهم كه . تبيين شده است 

زادي و استقالل و علم آزادي ، به نان و معيشت، به علم  و به آعدالت به 

رس ن قلمرو ، در دستآدالت در اين و و نان معين گشته و كاربردهاي ع

 از زاد دارند و مي خواهند  سر شارآ قرار گرفته است كه عقلهاي يينهاآ

 را بر ميزان عدالت ، زندگي در رشد و رشد در  ، زندگي اميد و نشاط 

زادي و استقالل، بگردانند و براي بناي جامعه اي باز و تحول پذير، بنا آ

 .بر اين،  عادل و عدالت گستر، بكوشند 

 ، عيد غدير2006 ژانويه 8 برابر 1385 دي 18

    ابوالحسن بني صدر
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 فصل اول

  »وعامه فريب  پسندعامه« زبان 

 »تجربه پذيروتجربه كردنى« زبان   و

  
  

زبان عامه " نباشند، "عامه" ويا"توده" يا"عوام"بديهى است اگر     

باشند  نيز ها"نخبه"والبته، بايد. پيدانمى كند  كاربرد"پسند وعامه فريب

به  ونيز، عوام بايد.  را بكارببرند"عامه پسند وعامه فريب"تا زبان 

ونخبه هارا اربابان باورهاى خويش   كارپذيرانه بسنده كنند"وىپير"

 در "عوام"كه  ودرآنها، آن توانائى را باوركنند وهاديان خود بشناسند

مطلوب  كه رسيدن به آنها ونيز بايد آرمانهائى باشند.  ندارندخود سراغ 

سان، نخبه  بدين. نخبه هاهدايتش كنند بپذيرد "عامه" كه عموم باشد تا

 درجاى رهبرى شونده كارپذير و "عامه" كارآ، و"رهبرى"درمقام اه

 "وعامه فريب عامه پسند"زبان قراربگيرند، تا هدف دربيرون انسان بايد

نيك پيدااست كه اين زبان، به نوبه خود، عامل اين . پيداكند كاربرد

 .كارآ ورهبرى شونده كارپذيرمى شودي دوگانگى رهبر

 كارپذيرباشند، "عامه"و كارآ كه درآن، نخبه هانظامى اجتماعى   اما    

، زبان "وعامه فريب عامه پسند"زبان "قرار،  بدين. نظام استبدادى است

زيرا، . دارد فراگير، كاربرد عمومى استبداد است وبيشترازهمه، دراستبداد

 استبدادفراگير مدعى مى شود جامعه را تحت يك رهبرى واحد، رها

 . بدل مى كند"نى واحدت" تبعيض ها، به ازبند
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، همواره "عامه فريب وعامه پسند"استبدادهاى فراگيروغيرفراگير    

كه با برداشتن  وعده مى دهند.  را برضد دشمنى بسيج مى كنند"عامه"

كه  ازآنجا. رسند به آرمانهاى خويش مي،  "توده ها"دشمن ازسر راه 

فت نمى دهد، ومعر اهل خرد  تن به نقد"وعامه فريب عامه پسند"زبان

دشمن مى   نگرداند، متحد"عامه"اگرروشنفكران را دشمن اصلى استبداد

  .كند

 عامه پسند" درجامعه هاى داراى نظام مردم ساالرى نيز، زبان اما    

دردرون وبيرون  روابط قوا زيرا. پيدامى كند ، كاربرد"وعامه فريب

درحقيقت، . ندجامعه، زبان تجربه وعلم را با زبان قدرت جانشين مى كن

 وعوامل محدودكننده آزاديها وقتى جامعه دردرون وبيرون، ازروابط قوا

، از رهگذر رهاباشد، درجريان رشد، انديشه هاى اجتماعى پيشاپيش

زادي جانشين بيانهاي قدرت مي آبيانهاي   ،زاد، نقد مي شوند آجريان 

 وقتى .جامعه را بيان مى كنند رشد مى كنند وجهت ومسيررشد  ،شوند 

قدرت بدل مى شود،  انسان، به جريان رشد درروابط قوا، جريان رشد

سبب جوى، مى تواندعوامل وروابط اين تبديل را بجويد  فكر هنوز

رانهائى كه درراه حمشكلها وب اگرقدرتمداران نخواهند اما. وبيان كند

را بروزمى دهند، به موقع شناسائى  هستند و پيشاپيش عالئم پيدايش خود

  انواعراحل مى كنند، كه مشكلها راه حلهائى پذيرفته شوند د وياشون

 دركار مى  »وعامه فريب عامه پسند«  زبان و برقرارمى كنند را سانسورها

  عالمت پيدايش فساد»فريب وعامه عامه پسند «پيدايش زبان. آورند

درمردم ساالرى وعمومى شدن اين زبان را عالمت عموميت پيداكردن 

ى ها، درجريان وژبسا مى شود كه ايدئول). 1(  نظام دانسته انددراين فساد

 ترجمان جريان رشد نمى توانند  نه تنها ،"بيان قدرت"ازخودبيگانگى در

 رابا مى كنند، بگردند، بلكه رابطه خود جامعه، درنظامى كه پيشنهاد

سازمانهاى . انحد ازدست مى دهند كه يكسره عقب مى ماننددواقعيت تا ب



16 

وقتى . ناتوان مى شوند و حتى مراكزعلمى ازديدن عالئم مشكلهاسياسى 

برانديشه سبب وراه حل جوى پيشى  عقب ماندگى عمومى است، بحرانها

 رواج تمام پيدا "وعامه فريب عامه پسند"دراين زمان، زبان. مى گيرند

). 2(مى كند و اختالف بر اختالف مى افزايد وبحران را شدت مى بخشد 

  بعدو كه پزشك عالمتهاى پيدايش آن را نديده همچون بيمارى

 بحران سخت و پيشرفت كرده ونداده  ازپيدايش، تشخيص صحيح را

بكاربرده   زبانى را،بجاى زبان حقيقت، آغاز  از ،پزشك كه.  استگشته

مانده و نمى  خوش مى آيد، دربرابر واقعيت ناتوان برجا است كه بيماررا

اى بيمارى كه به آستانه مرگ نزديك بر! گفت و چه بايدش كرد داند

  را"فريب  عامه پسند وعامه"زبان او. مى شود، سالمتى اسطوره مى شود

كه به  وبدان، ازدرمان واقعى خويش، غافل بماند باوركند وقتى مى تواند

جاى محيط زيستى واقعى كه آن را امرهاى واقع، دررابطه بايكديگر 

ودرذهن او، جانشين  نى بسازدپديد مى آورند، پزشك محيط زيستى ذه

ون ساختن اسطوره ها، به مثابه بدسان،  بدين. محيط زيستى واقعى كند

ودست نيافتنى كه عامه فريبان دست  وتجربه ناپذير آرمانهاى تدبير

 رانمى توان "وعامه فريب زبان عامه پسند"، )3( يافتنى مى باورانند

ازآنچه واقعيت  را  "ه  عام"، "وعامه فريب عامه پسند"زبان در. ساخت

 حقيقت ر قامتپوشاندن لباس دروغ ب است غافل مى كنند واين كاررا با

خود، عالئم عموميت پيداكردن نابسامانيهاى  اين اسطوره ها. مى كنند

. هستند"عامه پسندوعامه فريب"زبانهاى اجتماعى واجزاى جدائى ناپذير

هاى مختلف كه درجامعه  در سه دهه آخرقرن بيستم، اسطوره ها

به  را"وعامه فريب پسند عامه"انواع زبانهاى و ، شماربنفسهپيداشده اند، 

براى اينكه ازبزرگى زيان اين زبان آگاه شويم، . دست مى دهند

كافيست اسطوره هاى سى سال پيش را باوضعيت امروزطبيعت وانسانيت 

 :مقايسه كنيم
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فن  . شدحالل تمامى مشكالت تبليغ مى  دردهه شصت، فن جديد* 

 مى باوراندند كه جهان واردساالران و اقتصاد دانان و  سياست پيشگان 

وفرآورده ها وخدماتى  وامروز، فاصله ميان نيازها.  مى شود"رفاه"عصر

 را برمى آورند، روزافزون و طبيعت به مرگ تهديد وتوليد كه نيازها

ن تجديدعظمت دورا"درايران ما، ... ومصرف قهرروزافزون مى شود و

، "اسالمى تجديدعظمت"، "بزرگتمدن دروازه هاى "، "ساسانى

عامه فريب "زبانبا استفاده از كه استبدادها،  اسطوره هائى بوده اند

اين زبان راجانشين زبان سه انقالب بزرگ . نده ا ساخت"وعامه پسند

 ...كردند وحال وروز ايران ما، اينست كه مى بينيم و

 بريك ناباورى ويك باور ساخته مى "ريبوعامه ف عامه پسند"امازبان* 

 مظهرقدرت، يك. ناباورى به توانائى خويش و باوربه توانائى قدرت: شود

، يك سازمان سياسى، وبه طور عمومى، دولت باورانده " با فرهشخصيت"

 هدف اول هرفعاليت سياسى تبليغ "تصرف دولت"رو،  ازاين. مى شود

وانائى خويش وباور به توانائى كه ناباورى به ت گفتن ندارد. مى شود

 بدين. باوربه اصالت زوروكارآئى آن: قدرت، برباورديگرى بنامى شوند

، حتى وقتى درقالب "وعامه فريب عامه پسند"خاطر است كه درزبانهاى 

 .)4( عرفانى بيان مى شوند، نقش اصلى به زور وقهرداده مى شود

 چراكه در جو. افزون استروزانه وروز، به قهر فراگير، نياز دراستبداد* 

زبانهاى تجربه ومعرفت مى شوند،  كه زبانها خالى ازقهر، درجامعه آزاد

كه تاريخ به  تمامى توتاليترها.  غيرممكن مى شود"رهبر وحدت توده با"

 ، يا"برگزيده مشيت"نخوانده اند،  خدا را خود ديده است، اگر خود

 قائل "واليت مطلقه"خودبراى  خوانده وهمه آنها...  و"تاريخ  اراده"

 قائل خود خواسته اند، براى جامعه ها، هويتى غيرازهويتى كه . شده اند

  وشناخته  دشمن " فرموده راهويت رهبر" هويتى بيگانه از وشده اند

كه جامعه ها نبوده اند هدفهائى   آرمانها. ن داده اند آفرمان  به نابودي 
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كه بوده اند ند، بلكه هدفهائى دست مى ياب به آنها راه تجربه آزاد از

وى اطاعت  به شرط آنكه از. به آنها برساند ملت را  مى تواند"رهبر"

وقتى نيز، بجاى رسيدن به هدف ها، به ويرانى ومرگ مى . مطلق كند

به هنگام شكست، هيتلرملت : رسند، اين ملت است كه خيانت كرده است

 نچه مى تواندوفرمان دادهرآ آلمان را بى كفايت وخائن خواند

ومى دانيم، بهنگام شكست . بكارادامه حيات مردم آلمان بيايد، نابودشود

ملت به دولت خيانت : عراق، برمنبرگفتند-در جنگ هشت ساله ايران

 !كرد

برگزيده، امت،  ادژتوتاليتر، وحدت خلق، توده ها، ملت، ن دراستبداد* 

 زيرا. ون قهرمحال استوقطب، بد پيشوا، رهبر، امام، مراد ، با... وانمريد

راه تجربه وانديشه حاصل شود، عشق مزاحمى  ، اگر از"عشق به رهبر"

 مى كند، ودرتجزيه "تجزيه وتحليل وتجربه"كه انديشه،  چرا. است

جانشين شخص ها، حتى شخص رهبر،  وتحليل وتجربه، اصل هاى راهنما

ارمى ضابطه ومحك درك. دنمى شو... امام امت، پيشوا، مراد، قطب، و

 ازاينرواست كه دراستبداد. آيند وكيش شخصيت را ازاعتبارمى اندازند

زور، روزافزون مى گردد وجامعه سرانجام بر سردوراهى  فراگير، كاربرد

 .آزادى قرارمى گيرد مرگ درقهرويابعثت وبازيافتن زندگى در

وجدان عمومى فقير، مساعدترين زمينه هاى توليد  نه تنها* 

 است، بلكه اين فقر، ثروت بزرگ "وعوام فريب ندعوام پس"زبانهاى

وحدت توده ها، امت، ملت، ". فراگيراست استبدادها، بخصوص استبداد

عوام "اما نياز .  را بسيارآسان مى كند"...با رهبر، امام، پيشوا و... و  ادژن

 :رواست كهاين  به اين وحدت، ازچه رواست؟ از "پسندان وعوام فريبان

.  درامرهاى واقع دستكارى مى كنند"ان وعوام فريبانعوام پسند" – 1

دروغ، برقرارمى كنند ومحيط زندكى  ميان امرها، رابطه هائى ازتاروپود

اجتماعى وجهان ذهنى مى سازند وجانشين امرهاى واقع مى كنند كه 
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وموقعيت  دررابطه هاى واقعى بايكديگر، محيط اجتماعى را مى سازند

  در"انرهبر" ديد اگرجامعه از.  كننددرجهان معين مى جامعه را

وعامه  عامه پسند"زندگى خويش وموقعيت جهانيش ننگرد، جهان ذهنى

 و.  نيز نمى آورد را  دوام حباب"فريب

 كه زمان دراختيارآنها  مى دانند"عوام پسندان وعوام فريبان" – 2 

سان  دارند وآدميان را همان همگى آنها همان شتاب را. كوتاه است

 ، شيطان مى داند)5(بركتابهاى دينى بنا. كه شيطان  زده مى كنندشتاب

وفريب خورده را به شتاب وامى دارد،  كه فريب مى دهد، شتاب مى كند

  .اگرمحك تجربه دركارآيد، فريبش آشكارمى شود مى داند زيرا

 كه درپى قدرت هستند، "عوام پسندان وعوام فريبانى" – 3 

به   به سخن ديگر، .) 6( ويش حصار ميكشندذهن قربانيان خگردادگرد بر

پايه هاى . محض دست يابى به قدرت، سانسوركامل برقرارمى كنند

 .ترس وكينه هاى كوروقهرمى سازنداز حصارسانسوررا 

. استمرارداشته باشد  زمان نبايد"وعامه فريب عامه پسند"درزبان  - 4 

 آرمان مى كننديا هر دو را  آينده يا نخست به اين دليل كه گذشته 

جامعه اوليه و جامعه كمونيستى آرمانى آينده ، دوران عظمت پيش (

قدرت مداران خاطر كه   وسپس بدين) ...ازاسالم ودروازه هاى تمدن و

 در بستر ، شركت جامعه درتجربهبا تجربه واز ره ،هدفمي باورانند كه به 

كه  دامى كندتحقق پيو به ترتيبي ، بدست نمى آيد، بلكه درآينده زمان 

بدان  مردم  تاردازميان بردا را انعوم بايداو .  معين مى كند"رهبر"

 درجريان نقشى به زمان   نمى تواند"عامه پسند وعامه فريب"زبان . برسند

  نه به عمل شخص كه به خواست تقدير"پيروزى هايش"حتى . دهد

امه ع عامه پسند"آن   ازيموفقيتهر ازاين رواست كه . بدست مى آيند

شكستها مقصر. مى شوند  وحتى خدا "عامه"آن  از شكستها  و"فريب

، "عوام پسندان وعوام فريبان"آيا  اما). 7(مى شوند خدا پيامبر مردم و
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كه فريب مى دهند؟ فرعون، پاپ هاى دوران تفتيش  نيزمى دانند خود

هدف اول  وخمينى مى دانستند... عقايد، هيتلروموسولينى واستالين

عوام، عامه، "براى فريب   را"آرمان برين"قدرت است ووآخرشان 

 يانمى دانسته اند؟  ساخته اند"...و توده ها

مى  آسانتر را  جامعه هاى مردم ساالر"عوام پسندان وعوام فريبان" 

مى دهند وبراى  به هنگام انتخابات، وعده هاى بسيار. توان شناخت

درپى انتخاب شدن،   و...مشكلها، راه حل هاى قطعى پيشنهادمى كنند و

. را بعمل درمى آورند وارونه قول وقرارها مى برند وبسا ازياد را وعده ها

روى به انتخاب كنندگان كند وبگويد  كه يكى ازآنها پيش مى آيد كمتر

 .ازنو انتخابات انجام بگيرند كرده است وبخواهد درارزيابى خويش خطا

به وقت انتخاب ميان قدرت : زمان آزمايش استبداديان نيزمى رسد اما    

كه جامعه هابه خودديده اند، ، ياهدف ادعائى، تمامى استبدادهاى فراگير

لحظه اى بوده  لحظه انتخاب نيز. انتخاب كرده اند همواره، قدرت را

باطل   را"زبان عامه پسند وعامه فريبشان"است كه زبان تجربه، سحر

حرساحرانش باطل فرعون، وقتى س فتاررمقايسه سخن و: كرده است

و ) 9(باخته است وقتى دانست جنگ را ، وسخن و رفتار هيتلر)8(شد

واعتراف به آنها دم ازواليت  خمينى وقتى درپى شكست ها سخن ورفتار

 !"تعطيل كند موقتا نيز توحيد را "كه مى تواند  ) 10( اى زد مطلقه

 : اند اين رفتارها، دوقاعده بدست داده 

 دروغگو و قدرت بخاطر هدف مى گذرد از تگوراس  - قاعده اول-1 

 .قدرت چشم مى پوشد ازهدف بخاطر

زبان  تنها  را"وعامه فريب عامه پسند"زبان   سحر -دوم   قاعده– 2 

 .دورتر به قاعده دوم بازمى پردازم. انديشه وتجربه باطل مى كند

براى هيچ گروه   جا"ورهبرى شونده وحدت رهبر"قرار، در بدين    

است كه سازمانهاى  اينرو از.  باقى نمى ماند"بى طرف"حتى  و گارناساز
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درواقع، هرگونه . نمى توانند تمايلهاى گوناگون را تحمل كنند توتاليتر

 بناى ذهنى را كه اوساخته "نواهى رهبر و اوامر"ترديدى دردرستى 

 هر پيشنهاد. را به خاك مزلت مى نشاند است، ازپايه متزلزل مى كند، واو

 را "حكم"قهرآميز وغير  حل عقالنى تجربه كردنى وبنابراين غيرراه

كه مى داند زبان عقل وتجربه  چرا. گناهى هم وزن ارتداد مى شمارد

پنداشت  نبايد.  اورا باطل مى كند"وعامه فريب  عامه پسند"زبان سحر

كه دردستگاههاى ادارى تحت امرقدرت توتاليتر، راه حلهاى عقالنى 

. بكارنمى روند اما مى شوند پيداچرا . نمى شوند يداوتجربه كردنى پ

 :درحقيقت بكاربردن اينگونه راه حلها

 مطيع محض هستند، "عامه"ثنويتى راكه درآن، رهبرفعال مايشاء و -1 

 و. بى اعتبار ميكند

به تجربه درآيند،  واين راه حلها بسنجند را راه حلها اگرانديشه ها - 2 

وجدان . جريان انديشه برقرارمى شود. يشوندغيرموجه م قهر و استبداد

  واقعيتها و به را وجاى خود اسطوره ها مى شكنند. عمومى غنا مى جويد

 .دست يافتنى مى دهند آرمانهاى واقعى و

 تجربه كند و بيان وروش تجربه كردنى را جامعه اى كه فرصت كند - 3

وآنگاه،  ربيابدوبه عقل اند نتيجه آن را به چشم ببيند، به دست لمس كند

 "وعامه فريب عامه پسند"زبان وروش  اين زبان ودست آورد آن را با

 و  مى آيد وفسادربه اجرا دكه نه ازراه تجربه كه به زور مقايسه كند

 "عوام"به هدف ادعائى نمى رسد، ديگر ويرانى ببارمى آورد وهرگز

 و. نمى ماند ومهار به عوام فريب نمى سپارد

به حواس پنج گانه وعقل خويش،  نبايد... امت، يا ا ملت ي،آحاد – 4 

  وسبك وسنگين كردن قول هارفتندرپى معرفت برواقعيت اختيار 

  را بهدوش وحواس خوهعقل و  بايد ويابدهند را وانتخاب بهترين آنها

 بسپرند ودرواقعيت ها، ازچشم  » ...، امام امت، پيشوا، مراد، و »رهبر«
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، بدون استثناء، "عامه فريب"و  فه هاى قدرت ستاازاين رو، فلس. اوبنگرند

 .هستند ضد تجربه آزاد

متوقف . به محض اينكه بكارنبرى نيست. زوروقتى هست كه بكارببرى - 5 

مى كند، بلكه جامعه  قدرت حاكم را بى بنياد كردن استعمال زور، نه تنها

ر وسح زبان تجربه دركار مى آيد. مى آورد را ازحصار سانسورها بدر

وعامه  ه پسندمقرار، پيدايش زبان عا بدين .باطل مى كند زبان فريب را

يك زمينه عمومى،  وجود زبان تجربه و به نبود فريب موكول مى شود

ويك رشته  دشمن، اسطوره ها يك وجدان عمومى فقير، يك ياچند

... ، يك برش درزمان، و)...فرهنگ، دين ازعلم، و از خرد (جدائى ها

ديگري  و "رهبر"يكي : بازيگر همه، دو پيش ازاينهاو قهر ويك جو

عوامل مشخصه هاى عمومى ! ى دردست رهبر به مثابه نيروئ"عامه"

 : معلوم مى كنندرا زبان فريب پيدايش

  

وعامه  شخصه عمومى زبان عامه پسندمشش خاصه  

 :فريب

  

 به تجربه در "وعامه فريب عامه پسند"بان  ز-خاصه اول * 

 :نمى آيد
 

ودرستى  به عمل بگذارد آن را افراد جامعه نمى تواند از هرفرد  نه تنها   

آن  نمى تواند نيز به محك تجربه بزند، بلكه عامه فريب، خود آن را

آنهم به شرط آنكه  اين زبان، زبان زوراست وبه زور و. راتجربه كند

وقتى به  اما.  پيروى كند، به عمل درآوردنى است"رهبر" از"عامه"

همواره به .  نمى رساند"مقصود مطلوب"به   را"عامه"درآمد، عمل 
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دورتر توضيح  چرائى آن را. و ويرانى ومرگ مى كشاند وادى فساد

 مى شود وازآنجاكه اين زبان زبان تجربه نيست، وقتى پيدا. خواهم داد

 وبحرانها، راه حلهاى تجربه كردنى پيدا كه مشكلها مى كند وكاربرد پيدا

 كه زبان استبدادهائى "عامه پسند وعامه فريب"ابراين، زبانبن. نمى كنند

يك درمان دارند وآن زبان  هستند، تنها فريب برپا و است كه به قهر

درجامعه هاى مختلف ودرتاريخ . يافت وبه كاربرد تجربه است كه بايد

 عامه "هاى مختلف، همواره وقتى زبان تجربه دركارآمده است، زبان

بخصوص دراستبدادهاى . ازميان رفته است "وعامه فريب پسند

، يافتن ودرجامعه تبليغ كردن زبان "وعامه فريب عامه پسند"فراگير

اين رواست  از. فراهم آورده است را تجربه، زمينه رهائى وآزادى ملتها

وچه مستبد،   خواه توتاليتر"عامه پسندان وعامه فريبان"كه تمامى انواع 

، "عارف" و"روحانى"رلباس  وچه د"روشنفكر"خواه دركسوت 

، كسانى كه روش زبان تجربه وراه حلهاى تجربه كردنى را  راروشنفكران

به  وقهرى كوررا پيشنهادمى كنند، بدترين دشمنان خويش مى شناسند

 كه معلوم كرده اند براهل خرد تجربه ها هرچند. جان آنان مى اندازند

آنكه معلوم گشته  د وبا به تجربه درنمى آي"زبان عامه پسندوعامه فريب"

هنوز  ، اما)11( كه اين زبان را بكارمى برند  آنانند"طاغوتيان"است 

 زبان عامه پسند"كه   قاعده التفات پيدانكرده اندنبه اي عموم اهل خرد

عامه پسندان عامه "كردن   جز به دوكار، يكى ناگزير"وعامه فريب

كردن زبان   به تجربه كردن زبان خويش و ديگرى پيشنهاد"فريب

 تجربه، اين مهم را ذكرچند آنكه قرآن با با. تجربه، درمان نمى شود

 به نام ،بيرون آن اسالم و  درقلمرو،)12( كرده استخردخاطرنشان اهل 

دراين ايام كه .  جانشين شده است"عامه فريب عامه پسند" زبان ،اسالم

رمان، پى برده د شدت گرفته اند، انديشمندان بسيارى به اين تنها بحرانها

 قرار، بدين). 13( اند
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 اينست كه قابل "وعامه فريب زبان عامه پسند"مشخصه عمومى  -1 

درست به عكس زبان علم . بكاربردن ازسوى همه نيست وپرتناقض است

دينى يا مرامى همه را درموقعيت  پس اگر. كه هركسى مى تواند بكاربرد

آن  مى توانستند انسانها فرد دكه فر پيشنهاد كرد وروشى را برابر قرارداد

.  نيست"وعامه فريب عامه پسند"بكاربرند وتجربه كنند، زبانش زبان  را

 استبداد با مردم ساالرى سازگار، و بازادي است ، آبيان مرام يا اين دين 

 .ناسازگاراست

هر واشد اي كه عمل به حقي نبوظيفه هر قرار، هرحقى و بدين -2 

 فرد درعهده فرد ازآن برخوردار شوند، يا ندمسئوليتى كه عموم نتوان

را روشى براى همه، درهمه جا و  مرامى كه خوديا دين  نباشد، از انسانها

پس ، حقى كه فردى، . باشد همه زمانها، تبليغ مى كند، نمى تواند

ديگران ازآن محروم شوند،  دار ورادى ازآن برخوژگروهى، ملتى، ن

 درزبان ،آن حق ووظيفه ومسئوليتى. ت اس"يبوعامه فر عامه پسند"زبان

تجربه بيان وبامردم ساالرى سازگارمى شودكه باشخص انسان اين همانى 

وعامه  عامه پسند"همين حق ووظيفه ومسئوليت وقتى درزبان. پيداكند

به  باشخص انسان جاى خويش را  بيان مى شوند، توحيد"فريب

دارندگان  حتى با. اين وآن راميدهد با دوگانگى، ناسازگارى وتضاد

ق مالكيت  به جاى حهرگاه براى مثال، . نيزاين همانى پيدانمى كنند

وسعى  ق شخصى بركار ح"، ) براشياء ( معىجشخصى ومالكيت 

  رابطه با راوسعى وتصميم كار با  رابطه انسان قرار دهيم، را "وتصميم

نمى توان اين حق را به دون مي يابيم  و در مي يابيم كه  خويشتن

حال  . به جداكردن آن ازانسان شخص انسان، حتى تصوركرد، چه رسد

مى توان مالكيت . آنكه مالكيت فردى وجمعى براشياء، قابل سلب است

دومثال . ء را بدون به ذهن آوردن شخص انسان نيز، تصوركرد برشى

 با ، نه تنها)14( قدرت به مثابه تركيبى ازمعرفت وثروت وزور  رشدديگر، 
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 ندارند، تضاد آن را كه آنها بارشد  اين همانى ندارد، نه تنهاانسان رشد

زيرا قدرت راجانشين . دارد تضاد  آن نيز"دارندگان" رشد دارد، بلكه با

مهمل مى مانند  قدرت، استعدادهاى آنها رشد وبا استعدادهايشان مى كند

انسان اين همانى  انسان، با رشد اما. ودر راه فساد وتخريب مى افتند

 پيش رود، عمل او درجهت رشد انسان موجودى فعال است واگر. رددا

ديگرنه وسيله اى درخدمت قدرتى ونه بيانگر موقعيت اجتماعى جبرى 

وظيفه و مسئوليتى  ونيز، اگرواليت حق و. او، كه عمل سازنده مى شود

 بكاربرد، بلكه با را آن مى تواند هرفرد همگانى تعريف شود، نه تنها

چرا كه انسان داراى قوه هاى تشخيص . ن همانى داردشخص انسان اي

اگر صاحب واليت نباشد، ازاين . ورهبرى وتصميم گيرى وعمل است

ازآن  واليت را اما اگر. زندگى محروم مى شود  از،اين بنابر و قوه ها

،  )...كليسا، فقيه، حزب، شاه، دولت، و ( شخص ندانيم وبه يك مقام بدهيم

نه به شخص كه به  واليت را زيرا. وحيد نمى جويددارنده خود نيز ت با

وعامه  عامه پسند"اين كار، زبان تجربه را به زبان  با. ايم قدرت داده

انجام  كه بنامش اين فريب را مرامى را دين ويا  برگردانده ايم و"فريب

 .بيگانه ساخته ايم داده ايم، ازخود

ان قدرت است  زب"وعامه فريب عامه پسند" كه زبان ازآنجا اما 

  را"عامه"كه  وبكارمى برند وقدرتمداران آن را براى آن مى سازند

  وكارش تنظيم ايجاد"زبان اجتماعى"كنند،  آلت رسيدن به مقصود

اين زبان ). 15( است"رهبرى شوندگان" و "رهبران"نوعى رابطه ميان 

تناقض  ميان شكل ومحتواى آن نيز. درشكل ودرمحتوى متناقض است

ازشركت دررهبرى محروم مى  مردم را. اين زبان مبهم است. دوجوددار

  فريفته آن مى شود"عامه" هدفى كه يكي : دوهدف دارد. كند

. وهرگزبه آن نمى رسد، وديگرى هدفى كه قدرتمداران درسردارند



26 

 و "رهبران" پيش پا مى گذارد، هردو،  زبان فريب جهت ومسيرى كه

 . كنددچار خسران مى  را"رهبرى شوندگان"

شكل ومحتواى متناقض   نمى تواند"وعامه فريب عامه پسند" زبان ما   ا 

احكامي كه  حقايق مسلم   و فريبعقل زبان  مثال از درچند. نكند پيدا

 ودرهمه زبانها، قدرتها كه درهمه جا همه احكامى هستند مي باورند و 

 :بجوئيم را  اين تناقض ها  ،بكاربرده اند

 ، درشكل، درمحتوى وميان شكل با - "وجيه مى كنددف وسيله راته"*  

 حكم مى خواهدتوضيح اين كه . دارد تناقض وجود ،اين حكمى امحتو

.  بقبوالند" عامه"را براى رسيدن به هدف خوب، به  مشروعيت وسيله بد

فريب . راعموم نمى پسندند وسيله بداما هدف خوب پسندهمگان است، 

، ربط شودديدن آن غافل مى  ازل عقاول واساسى كه اين حكم چشم 

هدف خوب برهمان اصل راهنمائى : است وسيله و هدف با اصل راهنما

به فكرهدف  اصل راهنمائى كه آدمى را. كه وسيله بد درتصورنمى آيد

به فكراستفاده  را خوب مى اندازد، متناقض اصل راهنمائيست كه او

ن بريك اصل درحقيقت غيرممكن است بتوا. اندازد مي ازوسيله بد

پس به . باشد كه يكى خوب وديگرى بد راهنما، هدف ووسيله اى برگزيد

بريك  زيرا. بد، متناقض استسيله  با وهدف خوب اعتباراصل راهنما، 

توجيه "، اصل راهنما، هدف ووسيله متناقض نمى توان برگزيد و بنابراين

 اما اين.  ناقض حقيقت وبدل كننده حقيقت به دروغ است"مى كند

حكم، بدون قائل شدن به دوگانگى ميان هدف ووسيله وجاى هدف را 

درواقع، . به وسيله ووسيله را به هدف دادن، نمى توانست ساخته شود

،  گرداندنبه دوگانگى بر را يگانگى  ، تا"وعامه فريب زبان عامه پسند"

دوهدف ساخته  اصل راهنما، وسيله و دو استفاده از با. ساخته شدنى نيست

 :براى مثال.  استشده

 .براصل توحيد، هدف خوب ووسيله خوب مى توان برگزيد - 
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 مى توان  )زور ( براصل ثنويت تك محورى، هدف بد ووسيله بد - 

 .برگزيد

 مدعى مى شود، براى "عامه فريب"باغافل كردن عامه ازاصل راهنما،     

 پس. وسيله بدنيست دست يافتن به هدف خوب، چاره جز استفاده از

درپى   نيز"رهبران"، همان هدفى است كه ش هدف خوب"عامه"درنظر

پذيرفته اند، برجامعه است كه   هدف جامعه رارهبران حال كه . آنند

ي كه قدرتمدارها بد وسيله پذيرفتن با اما. وسيله پيشنهادى آنهارابپذيرد

 غافل شده اند كه درواقع هدف مطلوبشان "عوام"، پيشنهاد مي كنند

وقتى فريب .  وقبوالندن آن شده است بدهلروع كردن وسيوسيله مش

كه با اصل راهنمائى سازگاراست  انجام شد، هدفى جانشين خواهدشد

كه نمى  درواقع، ازآنجا.  آورده بود"رهبران"را به فكربد كه وسيله 

 وهدف، هردو برگزيد، پس اصل راهنما توان هدفى ناقض اصل راهنما

 حقيقت، بدون تعيين هدف، وسيله به تصور در. وسيله بيان مى شوند در

 .يد آپس وسيله بد نمي تواند بكار هدف خوب . يد آنيز نمي 

هدف در وسيله بيان " به "هدف وسيله راتوجيه مى كند"تبديل  با      

 وعامه زبان عامه پسند"ازميان برمى خيزند و   دوگانگى ها"مى شود

 . به زبان تجربه بدل مى شود"فريب

 درشكل "كند توجيه مى را هدف خوب وسيله بد" قرار، جمله ينبد    

دوگانه كرد،  و ازهدف جدا زيرا، چون نمى توان وسيله را. متناقض است

 كه بكار فريب دادن عوام واقعي با هدف خوبي پوشيده شده استهدف 

و وسيله بد ، يگانگي و ميان هدف ) بد ( واقعي ميان هدف .  مده استآ

 به سخن ديگر، ميان هدف خوب و وسيله بد ، د دوگانگي  بوسيلهخوب و 

 زيرا. دارد  تناقض وجود نيز ظاهر و باطن ميان . دارد ناقض وجودت

، . خوب ناقض هدف بدي است كه در وسيله بد اظهار مي شود هدف 

نها هستند نيز آميان دو اصل راهنما كه دو هدف خوب و بد ترجمان 
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 هدف وسيله " حكم . را نقض مي كند يكي ديگري: تناقض وجود دارد 

هدف در وسيله  بيان ( = حقيقت  دروغي است كه » را توجيه مي كند 

 . را مي پوشاند ) مي شود 

به .  است »وعوام فريب عوام پسند«  حكمى "جدائى دين ازسياست*" 

درشكل، ميان شكل ومحتوى ودرمحتوى متناقض . تجربه درنمى آيد

 :است

روش دستيابى به قدرت  وش آزادى ورشد، وسياست رار دين را اگر -1 

مى ناقضان رابطه آنها، رابطه . ، دين ناقض سياست مى شود)16( بدانيم

  .شود

تدبيرامورجامعه  بدانيم وسياست را روش آزادى ورشد اگردين را - 2

، دردين وسياست )18( وبه قول مدرس )17( بخوانيم درآزادى ورشد

« باشد، دين وسياست يكى مى شوند و"ى موازنه عدم"اصل راهنما 

 . سخنى پوچ مى شود»جدائى دين ازسياست 

وآزادى  وسنن ورسوم مخالف رشد اگردين رامجموعه اى ازباورها - 3 

 راهنماى درخورآزادى ورشد  تدابيروروشهاى بيانگرانديشه وسياست را

اع واين نز وخصومت مى شود بدانيم، بازرابطه دين وسياست، رابطه تضاد

 .جانشين ديگرى شوددو انديشه راهنما  از مگريكى ازميان برنمى خيزد

 بمثابه ،بدانيم، سياست باورهاى راهنما مجموعه اى از دين را اگر – 4 

وعمل   تدبيرزيرا . شود دين جدا از نمى تواند، )19(وعمل  تدبير

ند  نمي توان زيرا. دننمى آي  دروجودباورهاوبدون  هستند ترجمان باورها

 .يندآبه تصور 

 "اموردنيوى تدبير" سياست را  و"اخروى امور تدبير" دين را اكر – 5 

 زيراهردودسته تدابير، ترجمان .غيرممكن ساخته ايم را بدانيم، هردو) 20(

 اصل و انديشه راهنماي هر دو يكي اگر. هستندئي اصل وانديشه راهنما

دراين  يراموراخروى رادرواقع، تدب. مى شوند نزاع سازمسئله و نباشد، 
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 تدبير امور "بمعناي سياست  واگر كرد دنيا، يعنى درقلمرو سياست، بايد

به  بايد شود، ناگزيرتدبير امور اخروي در دنيا مانع  نخواهد "دنيوي 

. نپردازد مى كند،) 21("مزرعه آخرت"كه دين آن را   قلمروئى ازدنيا

كوچك است،   آخرت، هنوزآنجاكه مزرعه دنيا، براى تدبير امور از اما

 .وبعكس. تعطيل شود ناگزيرسياست بايد

كه بدانها،  آيامى توان تعريفى ازدين وتعريفى ازسياست كرد    

 جداكردن قلمرواين دو، حتى درپنداروگفتاروكردارآدمى ممكن شود؟

 ومقبول مى افتد، نيازمند سياست درتعريفى كه مى پذيرد نه تنها زيرا. نه

باوردارد، بلكه هرتعريفى ازسياست كه   آدمى بدانهامعارفى است كه

باوردارد،  كه آدمى به آنها بامعارفى باشد ترجمان معارفى ناسازگار

 ( ودين وسياست. يگانگى شخصيت وهويت انسان را ازميان مى برد

كه  ، دوقالبى مى شوند)نها است آسياست بيانگر كه  "معارفى" بخوانيد

در دوگانگى راه حل . آن به اين درآيد آن وازازاين به  آدمى دائم بايد

. درتناقض است درخارج نيز واقعيت موجود اين حكم با. يافتنى نيست

نوعى ازسياست : دارند درجامعه هاى امروز، دونوع سياست ودين وجود

كه ترجمان قدرت جوئى وقدرت مدارى است ودينى كه درخدمت 

روش زادي و آان بيويك نوع دين وسياست كه است قدرت سلطه گر

 . هستندآزادى  در رشد

 كردن دين از  جدا4و3و2بهررو، جدائى دين ازسياست، برفرض هاى     

ئ دين   رابطه4و1برفرض هاى ! دين وسياست ازسياست مى شود

جانشينى يكى ازآن  كه جز با مى شود ئ دومعرفت متضاد وسياست رابطه

نه   و  دين نه"، "جدائى دين ازسياست" 5وبرفرض . نمى شود دو، حل

 !مى شود "سياست

سياست،  ا به دين ورتناقض است، زي در محتواى حكم نيز شكل با اما    

رابطه اى برقراركنيم كه  بدهيم، نمى توانيم ميان آنها هريك ازمعانى را
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باالخره، برفرض كه  و.  نشود"جدائى دين ازسياست"ناقض شكل حكم 

ومامى  تعريف مشخص نداشتندنيز وسياست ها نبودند موجود دينها

بتوانيم به دين  خواستيم براى هريك محتوائى بسازيم، محال بود

ويگانگى نظام  ممكن بسازد را وسياست محتوائى بدهيم كه جدائى آنها

 .ميان نبرد از اجتماعى وشخصيت وهويت انسانى را

مرام ودولت سبب سالمت دين ودولت وسعادت  يگانگى دين يا" * 

عامه پسندوعامه "سخنى  ، ، نيز"روى مردم مى شوددنيوى و اخ

  دولتي و دولت ديني يا مرامي مايه ي و يازيرا دين يا مردم. است "فريب

 دولت، فرانكيسم دراروپا، و دين با وحدت . دين ودولت مى شود فساد

دولت،  دين باو وحدت مرام . درايران پديد آورد يم واليت فقيه راژر

اين . دولت، استالينيسم را ووحدت مرام با. وجودآوردب نازيسم وفاشيسم را

درشكل، ميان شكل ومحتوى ودرمحتوى . به تجربه درنمى آيدحكم 

 :زيرا. متناقض است

 ، ويا)22( بپنداريم ئ طبقه حاكم برجامعه  سلطه ابزار اگردولت را -1

، بسود قشرهاي منافع عمومىبا جوئى فردى  سوددولت را سازگار كننده 

مشروع كننده   دين توجيه وبا وحدت دين و دولت،  گمان بريم، حاكم 

  فرض كه دولت ابزار سلطه واينبنا بر.  برملت مى شود"قدرت حاكم"

پس . ، دين توجيه ومشروع كننده ستم مى شوداستقدرت ستمگرانه 

 .مى شود خود دين ضد

، يا دولت انگاريم اداره عمومى جامعه ومديريت آن  اگردولت را -2 

كه تمامى افرادجامعه به اراده  خالى ازقدرت وسازمانى مى شود

شركت مى كنند، ياخالى  ه آنرادا بطورخودجوش در آزادخويش و

يگانگى  شخص مى تواند با درحالت اول، دين تنها. ازقدرت نمى شود

جامعه دراداره سازمان  شركت افراد  كه با وآنهم به اين شرط بجويد

قدرت  با درحالت دوم، اگردين بتواند. عمومى جامعه سازگارباشد
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 وجامعه تضاد  بجويد، باجامعه بيگانكى وسرانجام باخود"يگانكى"

 دين بيانگرحقوق وروشهائى است كه همگان ازآنها زيرا. كرد پيداخواهد

دولت، به مثابه قدرتى كه . استفاده كنند ومى توانند برخودارند

، درمردم )23( دارد راانحصارقواى قانون گذارى وقضائى واجرائى 

ساالرى براصل انتخاب نيز، حاصل حاكميت اقليت منتخب بر اكثريت 

كه مهار درون  يگانگى دين ودولت، جزاين معنى نمى دهد. مى شود

 ،"منتخب مردم"به عنوان ، كه  به اقليتى سپرده شود جامعه نيز افراد

  فساد ققدرت مطل و مى آورد اما قدرت فساد .قدرت مطلق پيدامى كند

 استبدادهاى فراگير، يكى به دليل  از اين روست كه .مطلق مى آورد

دليل . وويرانى ومرگ عمومى ببارآورده اند  فساد،يگانگى دين ودولت

وقتى دين بيان قدرت مى گردد، ديگرمجموعه ن اين بوده و هست كه آ

 حقوق و روش كه ضدبل. نمى شود حقوق وروش آزادى ورشد

اگردين مجموعه حقوق وروش آزادى ورشد  اما.  مى شودزورمداري 

بكارجامعه  از اين رو، مي تواند . دولت يكى شود با نمى تواندبماند، 

 .كه دولت نام گرفته است قدرتى آيد درمهار

  درجريان رشد، تأسيسات بدانيم كه اي ازمجموعه اگردولت را -3 

  )سياست ها ( نتدابيرگوناگو ، از رهگذر جامعه، به انديشه هاى راهنما

 د، يگانگى دولت با هر دين ويانامكان به عمل درآمدن رامى ده

اين، دولت مردم  باوجود.  دولت مى شودنافي و ناقضهرمرامى، 

 پس برسر. جسته استراهنمائى سازمان بر وفق اصول بنياد، ، ساالربمثابه 

اين، بنابر. موافق باشندبايد ، اكثريت بسيار بزرگى دولتراهنماى اصول 

 ن،آ، در اصول راهنماي مردم ساالرى دين اكثريت بزرگ مردم با اگر

دين ها،  قرار، ضد بدين. نمى شود موافق نباشد، مردم ساالرى مستقر

وگرنه مى دانستند دينى كه براى همه ودرهمه . ضدمردم ساالرى هستند

اصول راهنماى آن  وعدالت از وبرابرى بخواهد باشد وهمه مكانها زمانها
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اگردين غيرازاين باشد، . اشد، تكيه گاه اصلى مردم ساالرى مى شودب

  بيگانگي با خويشكردن آن از روش صحيح رها. ازخودبيگانه است

انه در بيان قدرت ، به دين با خود يگانه وردن دين از خود بيگآباز: است

 .زادي آدر بيان 

جامعه هاى  در درون وميان جامعه با نتيجه روابط قوا اگردولت را - 4 

مى  كننده دين ودولت هردو دولت، فاسد ديگر بدانيم، يگانگى دين و

بدان، ، وبنابراين ترجمان زور و گرفتار تنيده روابط قوا دين را زيرا. شود

  در،چون و.  مى كندليشازحقوق وروش آزادى ورشد، يكسره خا

 ) دين  ( = و روشهاى آزادى ورشد، وجه بيان  حقوق وارزشها، جامعه

گروهها  و وروابط افراد ازدست مى دهند، زورخدائى مى يابد خويش را

 دولت به مثابه منتجه قوا، به .دنيكديگر، يكسره روابط زور مى شو با

ل قوا، دزيراتعا.  ميگرددترفسادگستر باز هم و زورخالص نزديك مى شود

 .تخريب دوجانبه مى انجامد يا سرانجام به تعادل ضعفها

ا سازماندهى حاكميت يك ملت برخود، دريك قلمرو اگردولت ر - 5 

دين اقليت مردم  ين يا دين عموم است، يادبدانيم،  معين بصورت مستمر

 يكى شدن با اگردين عموم باشد، با. است ويا دين اكثريت مردم است

 مى يدولت، دين عموم مردم نمى ماند، وسيله مهارمردم توسط قدرت

  اقليت مردم باشد، وسيله استبداداگردين. كه اسمش دولت است شود

واگردين اكثريت مردم باشد، يگانگى جستن . اكثريت مى شود آنها بر

اكثريت براقليت وسبب  دولت، ناقض تعريف دولت وعامل استبداد آن با

زور  برمدار گروهها و دين فاسدعامل تنظيم رابطه ميان افراد دين و فساد

  ) .24 ( مى شودو سرانجام ويرانى نظام مردم ساالرى 

آن عموم باشد، دولت تابع  دين از و برفرض كه دولت مردم ساالر    

اگرفرض كنيم دولت . مى كند آن تغيير با جريان تحول جامعه است و

 دين مي بايد مجموعه –پس الف درخدمت دين قرارگيرد،  مى تواند
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 جاي چنين ديني نه -اي از حقوق و روش عمل به حق و رشد باشد و ب

بنا بر فرض، تغيير ، زيرا . زاد شهروندان است آدر دولت كه در عقلهاي 

دين ( = زادي آدولت تابع تغييرهاي جامعه در جريان رشد بر وفق بيان 

اگر نه، دين را در .  دولت مي بايد خنثي بماند –در نتيجه، ج .  است ) 

ن و دولت  و ديبيان سازگار با خود بمثابه قدرت ، از خود بيگانه مي كند 

بزرگ ترين فسادها تغيير رابطه دولت با جامعه مي .  فساد گستر مي شوند 

 .دولت تابع مردم جاي خود را به مردم تابع دولت مي سپارد : شود 

همانسان كه تجربه هاى قرون، درجامعه هاى ساكن پنج قاره، نشان مى 

 ،حولكارگردان تدولت ديني نيز سرانجام دين دولتي مي شود و د، نده

بيراهه به ازراه رشد،  تباه وجامعه را دين را و قدرت حاكم مى شود

   .دولت ديني محال است  : مي كشاند، تخريب وتباهى 

انحصار بكاربردن  بهررو، دولت يك سازماندهى است كه ازجمله، با     

آدمى مى تواند  دين باوراست وتنها. اداره مى كند قدرت، جامعه را

برطبق آن  امامى تواند. مان نمى تواند به دين بگرودساز. بدان بگرود

دولت سازماندهى باشد كه توحيد مساعى عموم را  اگر. ساخت بپذيرد

. وسيله توجيه قدرت نمى كند اداره خويش ممكن بگرداند، دين رادر 

اما اگر سازماندهى حاصل روابط قوا وتنظيم كننده روابط قوا در درون 

توجيه قدرت  ى شدن دين ودولت، به معناى ابزارباشد، يك بيرون مرزها و

ايمان : نيز وارونه مى كند رابطه انسان با دين را. ن دين، مى شودگشت

اما وقتى دين ودولت يكى شد، . باور رابطه مستقيمى است ميان انسان و

اين . قدرت مى شودانسان با باور خويش، واسطه  رابطه غيرمستقيم، و

. ى نباشد واين استبداد نمى تواند فراگيرنشودقدرت نمى تواند استبداد

 :زيرا

ملتهاى دررابطه  يكديگرهستند ودين به همه افراد با رابطه قوا در دولتها 

فرقه  بود، خود راه دولتها، دين كه روش توحيد اين از بنابر. تعلق دارد
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كه وقتى نيز  مسلم كردند كمونيسم تجربه مسيحيت، اسالم و.  مى شودساز

 دولت مرامي ياحاكم مى شود، به حكم آنكه  ت جهانى برملتهايك قدر

مسلط ها ترجمان نابرابرى چار، بنااست، مرام يا دين  دينى قدرت جهانى 

  ودولتها عامل فرقه گرايى و جدائى ملتها  خود و  شدهبا زير سلطه ها 

  .گشته اند

 ،كه دهائى هستن  تجربههمه.  ساخته هاي ذهن نيستند اين فرض ها     

افزون برعللى كه . ها، به عمل آمده اند در جامعه، درجريان تاريخ 

برشمردم، فسادى كه وحدت دولت ودين برمى انگيزد، دليل و عامل 

 :عمومى دارد

وهمه زمانها  وهمه جامعه ها مسيحيت واسالم، بنابراينكه براى همه انسانها 

اسالم وعده . شندروش آزادشدن ازقدرت نبا اند، نمى توانسته اند بوده

). 25(  درمعاد، هيچ انسانى درباره ديگرى تصميم نمى گيرد،كه مى دهد

دولت،  مسلط شدن بر با ،طبقه گارگركه  است وكمونيسم برآن بوده 

 اما دريكى شدن مسيحيت با. انداخت به راه زوال خواهد دولت را

دولت، اين  دولت ويكى شدن كمونيسم با الم باسدولت ويكى شدن ا

وسيله توجيه واليت  كه ميل به مطلق مى كرد ودين ومرام را قدرت بود

هرتعريفى براى دولت قائل : دليل عمومى آن اينست. مطلق مى گرداند

 اما. دارد آن چندى وچونى را كه اين يا شويم، دولت قدرتى مى شود

زيرا در جا وسيله . قدرت وحدت كند ا يافت كه بهيچ بيانى نمى توان

 با  مرام  پنداشتن وحدت دين يا ممكن ،خطا. ت مي شودتوجيه قدر

به سخن ديگر،  يافته است  قدرت بنياديك دولت  «  زيرا. دولت است

. تجسم مي يابدن، قدرت آ كه، در  است )  institution (ي بنياددولت 

اما بنياد خود كافرمائي است در خدمت انديشه راهنمائي  و به ترتيبي 

انديشه راهنما دروني كارفرمائي گشته و عمري ه سازمان جسته است ك

( »  نها عمل مي كند آطوالني تر و تواني بيشتر از افرادي دارد كه از راه 
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 بنابر طبيعت قدرت، بيانى رامى تواند بپذيرد، كه ازعهده پس،   ) . 26

قرار، دولت  بدين.  برآيد بمثابه قدرت،،كنشها و واكنشهاي دولتتوجيه 

، درمرحله "سوسياليستى"يا   و"اسالمى" يا "مسيحى"ت گرفتن صف با

مرام را ناگزير مى كند شكل و محتوى را متناسب با نقش  اول، دين يا

كار  اما. مشروع باوراندن قدرت است، تغيير دهد جديدش كه موجه و

از . مى افزايد  به اقتضاى طبيعت، برخود،قدرت: دراين مرحله نمى ماند

 برخود با ازعناصر ناسازگار مرام را اي دين ، دولت اين رو، درمرحله دوم

 ه تعادل عمومى به اطاعت مطلق وياكاز آنجا  و. افزودن، خالى مى كند

مرام بايد به دولت اختيار  حذف نيروهاى مخالف ممكن مى شود، دين يا

واليت مطلقه  پايان كار، تقدم مطلق دولت و. ومشروعيت مطلق ببخشد

 .فراگير واستبدادفرعونيت : آن مى شود

انسان راهدف قرارمى  مرامى كه آزادى ورشد قرار، هردين يا بدين    

ازراه تصرف قدرت، به اين هدف برسد، خود به تصرف  دهد، اگربخواهد

 پيداكند،  را تعريفى درعوض، مى دانيم كه دولت هر. قدرت درمى آيد

با جامعه ك جامعه وميان آن يبمثابه قدرت، حاصل روابط قوا دردرون 

 اگر درجامعه ازميزان زور موجود ، بنابراين. جامعه هاى ديگر است

تشكيل مى   دولت را"قدرت"دررابطه ها كاسته شود، منتجه زورها كه 

عمل كنند  راه انسانها ومرام ها از ، اگر دين هالذا. شد دهد، كمترخواهد

به  ابسط فرهنگ آزادى ورشد، دولته چنين كنند، با ودرهمه جامعه ها

درآزادى و آزادى  درجريان رشد سازمانهاى عمومى اداره جامعه ها

 ييپيشنهادها نيز تجربه مردم ساالريها، و. شد دررشد، نزديك ترخواهند

 .راه مى برند) 27 ("تعميم امامت"مى شوند، به  كه براى حل مشكلها

بيان قدرت نباشد، وحدت دين  مرام، جز دين يا قرار، اگر بدين    

مرام بيان آزادى  اگر دين يا و. ت،  قدرت مايل به مطلق مى شودودول

باشد، ،  برفرض كه دولت منتجه روابط قوا، دولت باشد، وحدت دين با
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 دين " و نيز " دولت ديني " پس، .دين مى شود وحدت دين با ضد

 درشكل متناقض، شكل بامحتوى در تناقض ومحتوى نيز متناقض "دولتي 

 ...و. دنمى شو

تقدم ": كند برخواننده است كه به عنوان تمرين، اين احكام را نقد    

تقدم مصلحت "  و"تقدم انقالب براصالح" و "برانقالب اصالح

  و"امنيت آزادى بر"  تقدم و"تقدم امنيت برآزادى" و "برحقيقت

تقدم ترقى "  و"تقدم استقالل بر آزادى"  و"تقدم آزادى براستقالل"

  و"تقدم اسالم بر آزادى واستقالل ورشد"  و"بر آزادى واستقالل

 ... و"شعور بجاى شعار"  و"تقدم علم بردين"  و"تقدم دين برعلم"

 

 بيانگر واقعيت :"عامه پسند و عامه فريب " زبان -خاصه دوم  *

 :نيست 

 
دستكارى امرهاى رايج ترين روش ، "عامه پسند وعامه فريب" زبان   در 

ن واقعيت ا ترجم"وعامه فريب عامه پسند" زباندر حقيقت، . واقع است

برداشتى ازجريان  توضيح اينكه زبان فريب يا. باشد ها نيست ونمى تواند

وعده مى  اصالحى را انديشه وسياستى است كه تحول يا اموراست ويا

 :دهد

، امرهاى واقع ديگر هرامراجتماعى كه روى مى دهد، دررابطه با - 1 

رهاى واقع دررابطه بايكديگر روى مى به سخن ديگر، ام. روي مي دهد

براى مثال، . دهند ودرجريان تحول اجتماعى، زندگى وتحول مى كنند

 آمدن زنى با يك كودك، حاصل همبسترى وهمبسترى نتيجه گرد تولد

در رابطه  به نوبه خود، خانواده هاى آن دورا، اين خانواده . مردى است

زرگ مى شود كه كودك درمحيطى اجتماعى ب... و قرارمى دهد
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كه بايكديگردارند، آن رامى يي  مجموعه امرهاى واقع در رابطه ها

  كودك درآن  وپيش مى گيرد در جريان تحولى را اين محيط . سازند

 . بزرگ مي شود 

 بدون دستكارى درامرهاى واقع، "وعامه فريب عامه پسند" زبان   

يگر را مى توان يكد تمامى امرهاى دررابطه با اما آيا. ساختنى نيست

باوراند؟ دراستبدادها  به جاى واقعيت ها نشاند و ساخته ها را و تغييرداد

ري مي آ به اين پرسش ، پاسخ "عوام فريبان"نيز،  درمردم ساالريها، و

امرهاى كردن رايج ترين روش هاى فريب، دستكارى از اين رو، . دهند 

آشكارمى  را اقض هازبان تجربه دركارآيد، رشته تن اگر اما. واقع است

 :كند

مى  امرهاى واقع ديگر ناسازگارى پيدا امرهاى دستكارى شده با - 1/1

حكومتى مدعى شود  براى مثال، اگر. كنند كه قابل پوشاندن نيست

  از رشد واقعى برخورداركرده است، به راحتى مى تواندار كشور اقتصاد

اما . راست بباوراند  دروغ خويش را، درآمار يك رشته ازتقلب هابا انجام 

هيچ حكومتى نمى . رابطه است هراقتصادى با اقتصادهاى ديگرجهان در

دردرون . نيز دستكارى كند واقعيت هاى اقتصادهاى ديگر تواند در

رويدادهاى سياسى واجتماعى وفرهنگى  كشور، رويدادهاى اقتصادى با

دررابطه مى شوند وهيچ حكومتى نمى تواند درتمامى رويدادها 

افزون بر اين ها، دروغ . دروغ خويش سازگاركند با را ستكارى وآنهاد

مار جعلي مي توان آبدون تناقض نمي توان ساخت و تناقض ها را در 

فريب برمى  بنابراين، اگرزبان تجربه دركارآيد، درجا، پرده از. يافت

 درصد 10را  كشور اقتصاد براى مثال، اگر حكومتى مدعى شود. دارد

 اقتصادى حاصل رشد سرمايه گزاريها كه رشد ست، ازآنجاداده ا رشد

درقلمرو  وبكارافتادن نيروهاى محركه است، پس تنها وافزايش توليد

 آنها، عرضه توليد ومازاد فنى، مهارت انسانها، درآمد اقتصاد بايد كارآئى
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ناخالص  رقم توليد واقع نشده باشند و اگراين امرها. دنبيشترشده باش

اين امر، نجا كه آاز  درصد افزايش را نشان بدهد، 10ملى، همچنان 

توليد افزايش هرگاه   ،ناگزير، بايك رشته امرهاى ديگرهمراه است

 وبكار افتادن نيروهاى محركه ورشد راه سرمايه گذاريها ازناخالص ملي 

: بعمل آمده است راه افزايش مصرف ها توليد، بعمل نيامده باشد، از

فته واين افزايش ازراه وامهاى داخلى وخارجى بودجه دولت افزايش يا

تأمين شده، اعتبارات بانكى افزايش يافته اما به بازرگانى اختصاص يافته، 

 ) در مورد كشورهاى نفت خيز، نفت وگاز( فروش ثروتهاى طبيعى كشور

بيشترشده، واردات افزايش يافته واز ميزان واقعى صادرات كاسته شده 

ووقتى . اقتصادى، فقراقتصادى ببارآمده است  رشددرواقع، بجاى... و اند

حسابهاى ملى رابا حسابهاى بانكهاى داخلى وخارجى مى سنجى، مى 

واگربه سراغ . بينى حسابهاى ملى بدهكار، وحسابهاى بانكى بستانكارند

دست رفته وخسران آلودگيهائى كه  از آنچه را طبيعت بروى و

را  وزيانها فقر نى، ميزان رشدبراثرافزايش مصرف پيداكرده، محاسبه ك

 درصد رشد ، نه 10و اگر . خواهى يافت ازميزان رشد ادعائى بزرگتر

ورده افزايش مصرف باشد، آحاصل سرمايه گذاريها و رشد توليد و نه فر

 :ن را نقض مي كنند آ) واقعيتهاي اقتصادي ( صورتي است كه محتوي 

دستكارى  را امى امرهاتم اگرفرض كنيم عوام فريب بتواند اما  - 2/1

 بدهد كه صورتي رادستكارى كند،  كه نمى تواند نيز ييوبه آنها كند

. كردنى است را تصديق مى كند، هنوز فريبش زودتر، آشكار دلخواه او

 وقتى با. امرهاى واقع حاصل زندگى فردى واجتماعى هستند زيرا

 كه زبان حاكمان، محيط اجتماعى ساخته شد دستكارى آنها، در

ناسازگاريها و ( دوگانگى مردم غيرازمحيط اجتماعى واقعى مردم بود، 

روزمره   بطورساخته ذهن عوام فريبان با زندگي واقعي خود را ) تضادها 

 رابطه با در ودرتمامى ابعاد سياسى واجتماعى واقتصادى وفرهنگى و
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 ومي طبيعت، به حواس مى بينند، مى شنوند، عمل مى كنند، مى بويند

. مى شوند تر ونسبت به عوام فريبان، بى اعتماد وبه عقل مى سنجند چشند

كرده است،  رشد كشور اقتصاد براى مثال، وقتى حكومت مدعى مى شود

منفى كرده باشد، زبان امرهاى واقع، بازبان امرهاى  درواقع، رشداما، 

 رشد شدن واقعى عرضه فرآورده ها كم. قالبى، ناقض يكديگرمى شوند

ارزش پول ملى، درقبال ارزهاى  كاسته شدن از. انكارمى كند را توليد

افزايش بيكارى . واردات را تكذيب مى كند خارجى، بى نيازشدن از

فرصت  و وايجاد وكاهش درآمدها، دروغ بودن افزايش سرمايه گزاريها

 تورم محكى است كه نه تنها... اشتغال را آشكار مى كنند و هاى جديد

شناساند  مي نمايان مى سازد، بلكه سياستهائى را نيز را تمامى دستكاريها

مردم پنهان كرده  درلباس فريب ازديد كه حكومت به عمل درآورده و

بيان آنها، همواره يك  قرار، دستكارى امرهاى واقع وتغيير بدين. است

فريفتارى  كه بدان مى توان پرده از عالمت عمومى درپى مى آورد

 :برداشت

هراندازه ميزان دستكارى درامرهاى واقع بيشتر و : ىقاعده عموم - 3/1 

 بزرگتر، نا و تر متعددبدين سان مي سازد، دروغهائى كه عامه فريب 

 هاي كه حاصل فعاليت-رابطه بايكديگر امرهاى واقع در با سازگارى آنها

كه عامه فريب اگرهم  ازآنجا. بيشترمى شود -هستند  وگروه ها افراد

گروه ها، دائم  و دريك جامعه، افراد، باشد كه ازاين واقعيت غافل ن

مى آورند،  بوجود اين فعاليت ها وامرهاى واقع را درفعاليت هستند

 نه مى تواند عمل كند و وگروه ها چون نه مى تواند بجاى تمامى افراد

را به قالب بريزد، غيرممكن است بتواند مانع پيدايش ناسازگارى  هانآ

عالمت هاى عمومى بيانگر اين ناسازگارى . ددبگرساخته خود با واقعيت 

دراقتصاد تورم، درسياست قهر، : بروز مي كنندآينده  درحال و

 كاهش ميزان ،، درفرهنگسيب اجتماعيآ و ونابسامانى  فساد،دراجتماع
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 آلودگى ،انسانها، وافزايش ميل به مصرف وتخريب، در طبيعت رشد

 محيط واقعى زيست با طمحيط زيست، عالمتهاى عمومى ناسازگارى محي

  بوجود"عامه فريب وعامه پسند" كه سياست ومى شوند ى هستندمجاز

عوام همواره وارونه محيطى است كه محيط واقعي زندگي . مى آورد

كه امرهاى  آنجا درآينده نيز، از.  وعده مى داد"زبان فريب"به فريب 

 ودررابطه بادررابطه بايگديگر ، واقع ساخته فعاليتهاى افراد وگروه ها

تحولى  مسير محيط زيست هستند، جهت و در رابطه با جامعه هاى ديگر و

براى . پيداكنند كه امرهاى واقع دستكارى شده نمى توانند دارندرا 

 واقعي  بجاى درمان،ومثال، اگرپزشكى با بيمار زبان دلخواه اورا بكاربرد 

 اثرى كه او او، باواقعى درمان  د، اثرهفريب د به درمان دروغين را ، او

بيمار درپيش مى بيماري درنتيجه، جهتى كه  نايكسان، باورانده است

 بيمار تنها. مى شود گيرد، باجهتى كه پزشك نشان داده است، ناهمسو

 يعنى .كامل باشد فريب آگاه نمى شود كه درسانسور مرگ از وقتى تا

 رو، ازاين. ازكار انداخته باشند را او شعور

 را "وعامه فريب عامه پسند"نباشند، زبان اگرسانسورها: دوم قاعده - 4/1

تحول  كه ناهمسوئى زبان وروش فريب با ازآنجا و. نمى توان ساخت

امرهاى واقع، اززمانى ببعد، قطعى مى شود، اگرپيش ازلحظه قطعى 

اين . برد شدن، آدميان به فريب پى نبرند، درآن لحظه پى خواهند

 زور بردن بيشتر ازبكار ناگزير  فريبان راآگاهى خودجوش است كه عامه

به   فريب، ورب ونيز اهميت شعور. شدت بخشيدن به سانسورها مى كند و

كه ببارمى  ييخصوص توجه به طول مدت فريب و ويرانيها وفسادها

آورد، نقش روشنفكران را، به مثابه كسانى تعيين كننده مى كند كه زبان 

 .امه فريبان را باطل مى كنندسحرع كارمى آورند و تجربه را در

ميدانيم كه هربيمارى باعالمت : مثال بيمار وبيمارى را ازسربگيريم - 2

است كه جهت  درعالمتها و اظهارمى كند است كه پيدايش خويش را



41 

پزشكى كه به درمان مى پردازد، . مي كندبيان  يابى تحول خويش را

مرگ به  از حول بيماررابراى اينكه جهت ت. مى يابد اندر بيان بيمارى را

 معينتشخيص مى دهد وروش درمان را  زندگى برگرداند، بيمارى را

روش هاى درمان، آن  و درميان تشخيص ها وداروها. وتجويز مى كند

آن .  صائب است كه بيمارى را همان كه هست دانسته باشديتشخيص

ى  اثرات ثانوى، خنثينبا كمتر كارگراست كه عامل بيمارى را ييدارو

دركوتاه ترين مدت وكمترين  وآن روش كارآ است كه سالمت را كند

ازاين تجربه كه هركس . بازگرداند، زيان جسمى وروانى، به بيمار

 :را كرده است، مى فهميم كه بار آن درعمرخويش، يك ياچند

وهمواره با بيان  مى كند بيان آغاز با امرى حركت خويش را هر – 1/2

مى  اظهار وهدف خويش را درجهت مسير و وجهت سازمان و رهبري 

 رابطه عينى كه با در و به سخن ديگر، امرهاى واقع زبان دارند. كند

بدون درك اين زبان نمى . يكديگردارند، زبان عمومى پيدامى كنند

  .جهت عمومى حركتشان را تشخيص دادپيدايش و توان 

حركت انديشه  ، با )درمان بيمارىبراي مثال،  ( هرحركت انسان - 2/2 

 .آغازمى شود

بيانگر تغييرجهت حركت امرهاى  اگرحركت انديشه بخواهد - 3/2 

حاصل تشخيص صحيح  بگردد، بايد  آنها بدان، ساخت روابط  و،اجتماعى

كه تحول  مى آيد آن بيان وروشى بكار پس تنها. زبان امرهاى واقع باشد

 بدان هدف و  و وقوعش را  تشخيص مي دهد  وممكن بسازد  عمومى را

درانقالب ايران، انديشه   براى مثال،. جهت و در جهت، مسير مي دهد 

جهت عمومى ن را ممكن ساخت و تشخيص داد و بدان آراهنمائى كه 

 و مد آيمن شد، حركت انقالب پديدمي پيدان اگر  بياني بود كه ، بخشيد

هستيم، مى تجربه  از امروز كه بعد. تا سرنگوني رژيم شاه ادامه نمي يافت 

 صائب بوده است كه انقالب يتشخيص ها، سرانجام آن تشخيص دانيم از
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تمامى تشخيص ها . يم شاه، بيان كرده استژبرانداختن ر تا ازآغاز را

وانديشه هاى راهنماى ديگر، ازممكن گرداندن تغييرجهت عمومى 

نبوده، وقتى  هريك ازانديشه ها كه كارآ. حركت جامعه ناتوان بوده اند

 :ورده استآ  ببار را ه تجربه گذاشته شده، اين پى آمدهاب

 نكرده و نقد نياموخته وانديشه را اگرصاحبان انديشه، ازتجربه پند - 

درجامعه ازدست داده  رأى بخرج داده اند، موقعيت خويش را استبداد

 .اند

به تجربه گذاشته  ازنو كرده و به تجربه، نقد اگرصاحبان انديشه آن را - 

آغازحركت اجتماعى  نقدكرده اند كه بتواند آنجا تا وانديشه رااند 

وترجمان حركت ازآغاز تا رسيدن به هدف بشود، دررهبرى حركت 

به پاى نقدها،  درس آموخته و پا تجربه ها كه از نيز آنها. قرارگرفته اند

انطباق داده اند،  را با انديشه راهنما وسرانجام خود پذيرفته اند تحول را

 .يافته اند برى جادرره

سقوط آن  وسيله بود، با و كه سقوط رژيم پيشين، هدف نبود اما ازآنجا - 

كه همسوئى باحركت انقالب را ترك گفته وبسوى قدرت رفته  رژيم، آنها

انديشه راهنما، پيشاپيش مى  وجود. جامعه قرارگرفته اند با اند، درتضاد

 آن در با و ه جداجهت بدهد، از جامع گروه تغيير گفت هركس وهر

 عامه پسند" زبان توانند مي كه گمان كردند آنها. قرارمى گيرد تضاد

سرانجام يكى  جانشين بيان انقالب كنند، باورنمى كردند  را"وعامه فريب

بله، من  همه بگويند: بگويند مى شوند ناگزير برابر همه مى شوند و در

 :مى گويم نه

 به هدف  وانسان مى كند سان آغازان حركتى را كه هر آنجا از: قاعده 

اجتماع  بيرون بخواهد وسياستى كه از مى رساند، هر انديشه راهنما

كه شركت كنندگان  درجهتى به حركت درآورد، درصورتي آدميان را

وعامه  عامه پسند" تجربه كنند، زبان آن را خود درحركت، نتوانند
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سياست  و ودتحميل مى ش به زور اين سياست ازخارج و.  است"فريب

وخصومت قرارمى  رابطه قوا وسرانجام تضاد جامعه در با گزار ومجرى را

 انجام بدهد كه حركت را انسان بايد چرا. وبه شكست مى انجامد دهد

 واگرانديشه وسياستى براى همه اعضاى يك جامعه قابل تجربه باشد، آنها

 گرا اما.  شركت مى كنند، تا رسيدن به هدف،دربعمل درآوردن آن

 به  رسانند، ويا"تمدن بزرگ"به   جامعه را"به زور ولو" بخواهند

فعال وخالق نيست، آلت  آزاد و تجربه گر  درآورند، انسان ديگر"اسالم"

وهيچ انسانى، وبه طريق اولى، هيچ جامعه اى نمى تواند تمامى قوا . است

 نقش آلت "مصلح مستبد"ودردست  تعطيل كند واستعدادهاى خويش را

وآلت باز،  اگرهم به اين نقش تن دهد، سرانجام آلت ساز. ازى كندب را

  )28 ( .خسران بزرگ خواهندشد گرفتار

جهت عمومى حركت جامعه به رشد  با قرار، اگرانديشه راهنما بدين     

 به عمل درآوردن آن - الفآن راتجربه كند،  سازگار و جامعه بتواند

رى ازبه عمل درآوردنش، جلوگي. بكاربردن زور نمى شود نيازمند

 اگرانديشه راهنما براستى راه -  بو. بكاربردن زوررا ايجاب مى كند

به عنوان آلت فعل  جامعه خواسته شود از اما باشد وروش رشد

 بالدرنگ يك رشته تضادها و  عمل كند، زبان فريب مى شود"رهبران"

 "رهبران"جهتى كه  جامعه و تضاد  با "رهبران" تضاد: برمى انگيزدرا 

وتضاد انديشه . به تحول جامعه بدهند وجهت حركت جامعه مى خواهند

 ، در بيانكه، انديشه راهنماى رشد، بتدريج اين توضيح . باخودش راهنما

 دسته ازجباران تاريخ كه با آن. قدرت جبار، ازخودبيگانه مى شود

وبدترين جباران شدند،  بهترين انديشه هاى راهنما به قدرت رسيدند

 مى آن غفلت واقعيتى كه همواره از. راين بيراهه افتادند وجبارشدندد

فريب   وقتى قالب شد، زبان )دين ومرام(  شود، اينست كه انديشه راهنما

 آغاز بكار كه بتواند آدمى مى آيد وقتى به كار انديشه راهنما. مى شود
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 از ههرانديشه اى ك. بگردد آغاز تا انتها آن از بيانگر ويد آيك حركت 

 بدين. نيست، زبان فريب است ، انديشه راهنما عهده اين كار بر نيايد 

 اينست كه نمى "وعامه فريب عامه پسند"  مشخصه عمومى زبان،قرار

نمى  نيز و اعالن كند ممكن و  پيدايش آن را،پيشاپيش يك حركت تواند

 .بيان نمايد ران آجهت وسرانجام  تواند

 قابل اين بنابر و پذير  انتقاد"وعامه فريب عامه پسند" زبان آيا اما   

 : پاسخ اينست اصالح هست يانه؟

بامراجعه به تجربه انقالب ايران، دانستيم كه انديشه راهنمائى كه  -3 

ترجمان يك حركت مى شود، ازراه يك رشته نقدها، بيانگرحركت مى 

درپيش مى گيرد،   جهت معكوس را"وعامه فريب عامه پسند"زبان. شود

پسنديده  سرانجام ظاهر و) 29( محتواى تجربه پذير خالى مى شوداز

 اما ازمحتوا تهى )...اسالم، سوسياليزم، ترقى، و (نگاه مى دارد خويش را

تهى شدن،  پيش از زيرا.  نيست اين زبان قابل اصالح). 30( مى گردد

 مى داند زيرا. آن مى شود به زور، مانع نقد است اما عامه فريب  قابل نقد

 ووقتى ازمحتوا خالى شد، ديگر. بكارش برد شود، ديگرنمى تواند اگرنقد

مسيحيت، "براى مثال، ). 31( دست مى دهد از قابليت اصالح را

گرفته شده  فراگير، بكار  كه دراستقراراستبداد"...سوسياليزم، اسالم، و

 ازمعناى صورتي. ازدست داده اند اند، تمامى محتواى نخستين خويش را

. آن مى پوشاند با را خود كه قدرت حاكم مقاصد ين تهى شده اندنخست

  :قرار بدين

واز  اعمال زور، ازتجربه شدن آن جلوگيرى شود  با،هربيانى كه: قاعده 

اين .  است"وعامه فريب عامه پسند"نقد شدنش، ممانعت بعمل آيد، زبان

دست از شود وقتى تمامى عناصر تجربه پذيرخويش را زبان ميان تهى مي

 بيانى كه ازمحتواى خويش دورافتاد، غيرقابل اصالح مى شود. مى دهد

ازنو، به  به ازميان برداشتن قدرتى كه آن راميان تهى كرده است، و مگر
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 محتواي تجربه پذير را باز پس ، بدان،وپذيرگرداندن  روش تجربه، نقد

 :دادن 

 و مى شودبيان  دوگانگى ها  بر"عامه فريب و عامه پسند"  زبان–ج  

 جبار به قدرت و آدمى بستاند از را اختيار بتواند تا دوگانگى مى سازد

 درجريان ساختن دوگانگى هاى ناسازگار، سرانجام آدمى را. بسپارد

پنداشت كه اين زبان  نبايد.  مى كند"بيرون جبردرون و"گرفتار

 مى فريبد  را"خواص"حق اينست كه نخست . نمى فريبد  را"خواص"

به بندگى  وبشريت را وخود وقرنها، مانده اند راين فريب، قرنهاد وآنها

كه اينك انسان وطيبعت را به وادى ويرانى  قدرتهائى درآورده اند

وهم  كه دوام تاريخى آورده اند ازاين دوگانگى ها. عمومى كشانده اند

 :را مطالعه مى كنم گرفتاراست، يكچند اكنون، انسانيت بدانها

براى . قلمروتعلقات وميدان هواهاى نفسانى است يا دن: "دنيا"جبر* 

قدرتهاى دنيائى . ساخته است آخرت را  جبر"فقه"رهائى ازاين جبر، 

  به يارى فقه، آدمى را،فقيه تعلقات دنيا مى كنند و جبر گرفتار آدمى را

كه  بدانجا تا. برد مي ، به راه خدا تكليفها جبراوب رهامى كند آن جبر از

 ، مرزميان دوجبر "دين اكراه نيست در" كه ح وروشن رااين بيان صري

. درنيائى دنيائى، مختارى به دين درآئى، يا جبر تاوقتى اسير: مى گرداند

حتى . به محض آنكه ازمرز عبور كردى، تابع فقه وفقيه مى شوى اما

 بازگشتن همان ومرتد. دست مى دهى از نيز  را"دنيا"بازگشت به  اختيار

 !همان شدن ه اعدام و محكوم شدن ب

جبرفقه نمى دستياري به  ، دنيا عرفان، بدرست، دريافت وگفت ازجبر 

). 32( بجاى شريعت نهاد طريقت را. توان رهائى ورستگارى جست

شمع " به مثابه يافتند، آن را تمامت شريعت را خطا عارفانى كه رويه انكار

نيست كه آدميان  و فقه نبود اما تنها). 33( نه بيش اما  پذيرفتند"طريقت

 ازخود كه ساخته عقل است، آدميان را فلسفه نيز. راگرفتارجبرمى كند
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بنابراين، مقصراصلى ساخته ها، ). 34( مى سازد جبرها بيگانه وگرفتار

گه  تماشا"به دل كه   راقدرتمدارعقل ! شريعت وفلسفه نيستند، عقل است

 .) 35( است، راه نيست"راز

به تمشيت  منحصر را بيفايده نيافته اند، كاراو كه عقل را وآنها – 2 

 "قيل وقال"زندگى درمحيط زيست طبيعى واجتماعى وبنابراين، گرفتار

و كسانى كه كوشيده اندعقل ودل . وعامل غفلت انسان ازدل دانسته اند

 شريك كنند، نه تنها رهاكردن انسان ودست يابى به معرفت خدا در را

، بمثابه اصل   داشته اند، كه ثنويت رادوگانگى نگاه در دل وعقل را

 تشخيص ل راعقل پنداشته وانواع عقراهنما، نه انتخاب عقل كه سرشت 

 نيز را وشمارعلمها. مى زنند آن سر از بيشتر كه به يازده نوع و داده اند

ساخته اند  وعلم ها البيرنتى ازاين عقل ها. رسانده اند بيشتر و) 36( به نه

 توان رفت؟ كجا ، ازآن به در، كه 

 تنها و درقلمرواسالم عقل ذات دوگانه دارد پنداشت كه تنها نبايد – 3

درغرب، . ازغرب جسته است بردوگانكى كارمى كند، شرق اين بيمارى را

دردوران معاصر، درنحله اى ، خردى  ابتدا، انواع داشته و عقل ها، از

 "ديالكتيكى ادتض"بنام اسطوره علم، ) 37( ديگرى تجربى شد ناب، وخرد

ذات هستى گشت وعقل درذات خويش ودركارخويش، قائم به اين 

 . گمان رفت  "تضاد"

بهاى سنگينى كه انسان وطبيعت بابت اين فريب پرداخته اند،   آيا  

كردنى است؟ وبه رغم خسرانى به محاسبه درنيامدنى وبه دليل  برآورد

كه باخالى   نشديافت وكسى نيز. اين خسران، دل ودماغ آشتى نجستند

: بخاطر يك غفلت اينهمه تنها و. نورهدايت كند پراز كردن سر، دل را

به  وسيله ها و هرعقلى، بنابراصل راهنما. اصل راهنما، ذاتى عقل نيست

 .كارمى كند آن طرز اين يا
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 تعريف كنيمانديشه راهنما با   اي سازمان دوام يافته را بنياد حال اگر    

درون  در است وانديشه راهنما، جا يك بنياد كه خود وآدمى بداند) 38(

يافته   را"وعامه فريب عامه پسند"زبان  دارد، توانائى رهاشدن از او

. آدمى راهى نيست مجراى خود از بيرون به درون جز ازچرا كه . است

 اگراصل راهنماى دل ودماغ را. است بنابراين انسان، درخويشتن، آزاد

 :نبردن اكراه كند بكار اكراه و نپذيرفتن  يكى ومساعد

 دل ازشوق معرفت وسراز. بازمى آيند دل ودماغ به راه توحيد - 1/3 

  .شور شعور پرمى شوند

بيرون  ، جبر مي كند به بى نهايتبتدريج كه آزادى درونى ميل  - 2/3

 .  مي آوردصفر  به، روي بر درون

 آزادى درونى  ،ودبيرون ش اكراه درون و مساعد  اصل راهنما    و هرگاه

 . م ينهدبيرون بردرون، روى به بى نهايت وجبر ميل مي كند به صفر 

دى ابني مى شود، او توحيد وقتى اصل راهنما انسان يكى است اما   

ثنويت تك  ميگردد رها ازجبرهاى بيرون ودرون وآنگاه كه اصل راهنما

  بنياد.جبرهاى درون وبيرون حورى مى شود، بنيادى مى شود گرفتارم

بدل مى  به زور را دومى نيروها بنياد  و مى كند ورشد  مى سازداولي

 .وويرانى برويرانى مى افزايد كند

 زيست اجتماعي برموازنه عدمى، رابطه آدمى باخويشتن ومحيط  - 3/3 

عامه  و عامه پسند"زبان بر كه بنا او: وهستى تغييرمى كند طبيعي –

 پديده هائى كه .، فعال مى شود)39( بود » نطع وجود«   بازيچه"فريب

كننده  مى آورند، ديگرجبارهاى تهديد بوجود محيط زندگى اورا

مى  سود خويش، ازآنها كه او، دررشد نيستند، اسباب وعواملى هستند

و عمران طبيعت مى گردندوآدمى  او آزاديها، راه رشد راه بسط : جويد

 )40( ازدوگانگى باهستى رهامى شود
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 باوراندن اين "عامه پسند و عامه فريب "زبان  - خاصه سوم* 

دروغ است كه ثنويت در ذات هستي و يا دست كم در ذات 

انسان، از ، انتقال رهبري به بيرون  فريب ني بد. است  عقل

 :پذيرفته مي شود يعني به قدرت ،

 
 "وعامه فريب عامه پسند" بس مهم زبان  سوم وخاصه سان،  بدين  –  4

ن و ذات عقل باوراند دست كم در يا ذات هستى و در ويت را ثن: اينست 

 را ، در نظرش واقعيتي آدمى به بيرون او  انتقال رهبرى از خودبدان، 

وايدئولوژى  تمامى فلسفه ها، دين ها، عرفانها. نبسا احتراز ناپذير نماياند

 بيگانه شده اند، رهبرى را  ازخود"وعامه فريب عامه پسند"بيان كه در ها

واليت هاى : وبه اين وآن نماينده قدرت داده اند آدميان ستانده اند از

كه  پير، امام، قانون گزار، فيلسوف، گزيده ها و مطلقه فقيه، قطب ومراد

، پيشوا، خلق برگزيده، كليسا، حزب !طبيعت براى رهبرى آفريده است

 .)42( وانواع جبرها) 41...(طرازنو، و

منقول است كه وصف حال جامعه هائى است ) ص  ( پيامبر سخنى از     

چنين : ميانشان رواج ميگيرد وتجاوزطلبى در كه به علم رغبت نمى كنند

دشمنان  بيم از  و ستم جباران وخيانت قاضيان وحاكمان وهربه قمردمي 

وفساد مى  درحقيقت، زوروقتى دركارمى آيد). 43( گرفتارمى آيند

 از وآن را ا عاطل مى گذاردكه آدمى استعداد رهبرى خويش ر گسترد

خاطرنشان مى  اينرو، خداوند، به تأكيد، به پيامبر از. سلب مى كند خود

ديگرى كردن خويشتن را رهبرى مى كند وهدايت  كند، هركس خود

برغم آن،  و بود واين سخن حق درتعاليم زردشت، نيز). 44(نيست تورا

همانطوركه ). 45( واليت بخشيد روحانيت زردشتى شكل گرفت وبه خود

ازميان برمى داشت  برغم آموزش عرفان كه زورمدارى بنام دين وباور را
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جويد بكه آدمى بدان استقالل  مى كرد پيشنهاد راه وروشى را و

، وقتى ازخودبيگانه گشت، ازمريد )46( وخودهادى خويش بگردد

مى  دست مرده شوى رها در  مرده خويشتن راهمان سان كه خواست 

 وجود با ) . 47( ، بنهد و قطب و مراد دست شيخ و پير در ار كند، خود

اين، درتاريخ ايران، جنبشهائى كه كوشيده اند اختيارآدمى را بدو 

 برهند، ازپيش از استبداد چنبره جبر از ى راعومحيط اجتما بازگردانند

 .) 48(  مداومت داشته اند،امروز  تا اسالم

بنيادى داراى توان رهبرى مى  قرار، وقتى آدمى خويشتن را بدين   

زاد و اصل آزاد، بطور فطري، عقل او آبمثابه موجود  ومى داند شمارد

زادي و رشد است و با وجود اين، آراهنمايش موازنه عدمي ، سازگار با 

، وقتي مي ن را با اصل راهنماي قدرتمداري جانشين كند آاو مي تواند 

ست ، فطري عقل است ، باوجود زادي اآ، وقتي بيان  نديشه راهنمااداند 

و  ن را با بيان قدرت جانشين مي كند آاين انتخاب كردني است و انسان 

 كه اواست وهيچ قدرتى درجهان وجودنداردن آاختيار انتخاب نيز از 

فريب  ناگزير بازدارد، ازو اين انديشه اصل ن آرا به انتخاب  اوبتواند 

  فعال وبنابراين رشد،زنده جودواگر بداند بمثابه مو. قرون بدرمى آيد

به  ، كه بدوامكان مى دهدبايد برگزيند  را ياب است وآن اصل راهنما

: مى افتند راه توحيدها به بيراهه تضادها شود، از رشد، ازجبرها آزاد

 درون با اصل راهنما، توحيد دين وعلم در عقل ودل، توحيد توحيد

 او . دين علم وعرفان و دمادى، توحي رشدبا معنوى  رشد توحيد. بيرون

زادي بمثابه انديشه آبه گزينش موازنه عدمي بمثابه اصل راهنما و بيان 

 زادي ذاتيآ بدين ميزان ، ،عدالت را اين توحيد ها مي يابد وراهنما 

عارف راست . مى افتد راه رشد ودر وامام مى شود مى يابد باز خويش را

 :مى شودعادل  و انسان وراست كردار وراست گفتار پندار
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 ارزشهاى جهان شمول را  هيچيك از"وعامه فريب عامه پسند" زبان      

 نه برادرى، نه برابرى، نه زادي ، نه حقوق انسان ، آ نه :انكار نمى كند

براى . را وارونه مى كند اينكه تعريف هاى آنها جز. را ...عدالت، نه 

  در اين زبان، اما. پذيرفتنى وارزش است مثال، برادرى درميان برابرها

. بيان مى آيد ، نه وجوددارد ونه به درك و  جز بر اصل نا برابري برابرى

  ،كه براصل نابرابرى قابل تعريف وميزانى ميشود بنابراين، عدالت تنها

 قرارمى گيرد بدان، هركس وهرچيز، درسلسله مراتب، درجاى خود

، عقلها برادرى  ابرى ونا نابربرپايه   برابرى وبرادرى بدين فريب، ). 49(

بر   را"نخبه"  سلطه ستمگرانهرا از محتوي كه نابرابري  است غافل و 

 .مى باوراندطبيعي جلوه مي دهد و  "عوام"

 اينست كه "وعامه فريب عامه پسند" قرار، مشخصه چهارم زبان بدين   

 عامه پسند"ممكن نيست سخن. ى مى گرداندهمگان يميزان نابرابرى را

نابرابريهائى كه به سعى حاصل مى . نابرابرى خالى باشد  از" فريبوعامه

 ظالم، باتقوا با بى تقوا، سالم با شوند، مثل نابرابرى عالم باجاهل، عادل با

استعداد با  زشت، با با زيبا (كه طبيعى مى نمايند بيمار، وبسيارى نابرابريها

ومقبول آن شده   به اين عنوان كه پسنديده خردرا، ) ...و بى استعداد

كه  اصلى مى باورانند ونابرابرى را اند، فريبكاران مايه فريب مى كنند

مشكل اين ادعا، راست ازدروغ  تميز. برآن هستى شكل گرفته است

 همگاني ميزان "وعامه فريب عامه پسند"نابرابرى كه درزبان: نيست

وق است، بطورحتم، ترجمان اصالت زوروتوجيه كننده واليت مطلقه ماف

كه  دردوران معاصر، طبيعت دستگاهى تلقى شد. است تر، برمادون ترها

خسران بزرگى  وبنگريد. درآن، ازراه تنازع، بهترين هاانتخاب مى شوند

كه دانش  نيز امروز. ه استكه درپنج قاره جهان، زبان فريب ببارآورد را

داروينيسم   (،بنام انتخاب اصلح ، هنوز)50( اندازد مى اعتبار را از اين نظر

كمك ...  مى گويند نبايد به عقب افتاده ها، به مستمندان و )اجتماعى
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مى اصلحها  « زيرامانع عمل قانون طبيعت ودرنتيجه عقب افتادن  كرد

جزبراى توجيه اصالت  سان، هيچ فريبكارى نمى تواند بدين). 51( » شود

با جاهل مقايسه حتى وقتى عالم را. زور، ناتوانى رابه عنوان ميزان بكاربرد

 و جاهل برابرنيست، اين حق رامبنا مى كند ومى گويد عالم با مى كند

 :قرار بدين ). 52!(جاهل مطيع عالم باشد پس بايد: برآن، حكم مى كند

 ومرادى كه فريبكار درزبان فريب، ميان حقى كه مبناقرارمى گيرد - 1 

باطل  ق باكه ميان ح دارد وجود تبليغ مى كند، همواره همان تضاد

 هربار كه جاى وسيله و هدف ،درحقيقت). 53( دارد وجود

بايكديگرعوض مى شوند وهدف وسيله توجيه وسيله مى شود، بايد يقين 

كه بدان وسيله را توجيه ، جز هدفي است فريبكار  واقعي كه هدف كرد

 :دونمونه. ومى قبوالند مى كند

 اما . بعمل آيد ايداداره جامعه به دانش وكفايت ب: ارسطو مى گفت *

مى   ازاين حق، دوباطل مراد، او.همه انسانها با دانش وكفايت نيستند

براى رهبرى كردن آفريده است  طبيعت اقليت نخبه را -اول : كرد

تمامى  و نبود  ارسطوخدا اما.براى اطاعت كردن واكثريب عوام را

رابرى، اندك  بنابراصل ناب،طبيعت بداند تا بود هنيازمود نيز انسانها را

 ها بدون اين استعداد بقيه را دانش ورهبرى وهاي استعداد شمارى رابا

اطاعت از  فرق است ميان اداره جامعه باعلم و  اما–  دويم.آفريده است

  بنابراين، ضرورت اطاعت.است نه علم  وترقد عالم، كه اطاعت از

م اماهردوحك.  نيز حكمى است كه اوصادرمى كند"خواص" از "عوام"

 :زيرا. دارند باحقى كه مبناى صدورحكم مى كند، تضاد

نا دا قرارمى كند، رابطه انتقال از برميان دانا و نادان رابطه اى كه علم  - 

علم رابطه .  برقرار مي شودوشاگرد همان كه ميان استاد. استن به نادا

نمى  برقراركند ودراين رابطه، اطاعت محلى پيدا ديگرى نمى تواند

 نيزمى كند  بدلبرابرى به  راعالم و جاهل انتقال، نابرابرى  م، باعل. كند
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وهمگان به  قرارشود ومانع ازآن مى شود كه ميان انسانها رابطه قوابر

 .بندگى قدرت درآيند

ميان عالم و جاهل بر قرار مي كند قطع رابطه اى كه علم  اما قدرت با    

درزورازخودبيگانه مى  را وسيله كردن علم وانحصارمالكيت آن، نيرو با و

بدين استبداد، اداره . وبه زور، اقليتى رابر اكثريتى حاكم مى كند كند

 :زيرا. راغيرممكن مى سازدجامعه بايسته 

، انسانها و علم، به طبيعت خود، ازراه انتقال رابطه برقرارمى كند -الف  

وبسط  ا زيرا رشدش درگرومبادله معرفته. مي كند برابررا با يكديگر ،  

به اين دليل نيست كه  تنها اما. استانسانها مشاركت هاي قلمرو

 نياز اداره جامعه به علم وكاردانى تضاد  با"خواص" از "عوام"اطاعت

يكى اينكه، اگراداره جامعه ازراه انتقال : هست به دودليل ديگرنيز. دارد

فن وبا واداره به علم و علم وفن انجام بگيرد، نيازى به اطاعت نمى ماند

وداناها داناتر  دانا نادانها. مشاركت همه استعدادها، انجام مى گيرد

وفن انجام علم انتقال  ديگرى اينكه، اگراداره با. وجامعه رشد مى كند

 بخشى -به سخن ديگر، الف . نگيرد، اداره بايد به زور بعمل آيد

 امعه نادان بماندوچونج -و ب عاطل بمانند ومعرفت ها ازاستعدادها

اكثريت جاهل ازراه انتقال علم برقرارنمى شود،  رابطه اقليت عالم با

 . ومصرف زور زيادت طلب مى شود. برقرارمى شود بضرورت، ازراه زور

وبجاى بكارافتادن  كارمايه وثروتى كه جامعه توليد مى كند زورجز  -ب 

سان بجاى  بدين. دررشدآن، درمطيع نگاهداشتن بكارمى رود، نيست

يعنى ضدآن سخن حق .  مى شود جامعهفايت، زور، مدارادارهدانش وك

 .، واقعيت پيدا مى كند"به دانش وكاردانى باشد اداره جامعه بايد"كه 

كه  دنوگوناگونى معرفت ها غيرممكن مى كن نايكسانى استعدادها -ج 

 باشد بنا اگر. مديريت بگردندودانشهاى  استعدادهاهمه اقليتى داراى 

 كه "خواص" از"عوام"كاردانى اداره شود، نه اطاعت جامعه به علم و
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: است كه تكرارمفيد. اداره، ضرورمى شود درجمهور مردم مشاركت 

درتوليد  ثروت ها و ها واستعدادها دراين نوع اداره، بكاربردن كارمايه

وشكفتن استعدادها به  زور دراداره جامعه، بحداقل وانتقال معرفت ها

 .شتاب گيرمى كند درآزادى، رشد، معه وجا ميل مى كنند حداكثر

 نابرابراست، پس بايدجاهل ازعالم اطاعت كند،  جاهل عالم با - 2

 بنا به اين دليل كه مانع انتقال علم و نه تنها.  دوحكم متناقض هستند

  نيز براين مانع اداره جامعه در آزادى و رشد مى شود، بلكه به اين دليل

 :قيقتدرح. كه اين اطاعت ضدعلم است

رابطه  ،وآن برقراركند جاهل يك رابطه بيشترنمى تواند عالم با- الف 

اگر . ندارد اين رابطه به اطاعت كردن نياز.  است از عالم به اوانتقال علم

به  ازطريق انتقال علم رابطه برقرار كند وبخواهد علم را عالم نخواهد

رد، جاهل از بكارب براى مطيع كردن ديگران ازخود وآن را زوربدل كند

ميان  زيرا.  اززوراست كه فرمان مى برد،عالم نيست كه اطاعت مى كند

 وقتى : علم مى آورد،راه مبادله علم، از اما. زور رابطه اى نيست آنها، جز

  متعلمان را استعدادهاي دانشجوئي به متعلمان منتقل مى شود،  از عالم 

جويند ، بر خود مي افزايد نها مي آ كه را وفن ها  علم هابر مي انگيزد و 

 ،سان  بدين. ن علم مي افزايد آدانشها و فنون ، همچنان در مبادله . 

 پس ، آنها. علمى شتاب مى گيرد ورشد فنون متكاثر مى شوند و دانش ها

 را ساخته اند، ستمى بزرگ "وعامه فريب عامه پسند" كه اين حكم

گرطى قرون، عالمان ا. اهل دانش كرده اند درحق تمامى انسانيت ونيز

بدين فريب كه عوام لياقت علم جستن را ندارند، ازانتقال علم 

 رشد"ه هاى عاگر امروز، به اين فريب، جام خوددارى نكرده بودند، و

به  وفن ها، نمى شدند، بشريت وطبيعت كجا  مانع ازانتقال دانش ها"يافته

، حكمى كه "ريبعامه ف عامه پسند"تادند؟ بنابراين، درزبانفاين روزمى ا
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حق است، بلكه به  ضد مى شود، نه تنها بر مبناى حق صادر، در صورت، 

 .ضرورت باطل است

 اينجا، مشخصه چهارم، آن نابرابرى است كه خود سان، تا  بدين    

باطلى كه مراد  با وميان حقى كه وسيله ومبنا مى شود. ترجمان زوراست

 وبه اين دليل،. تهمواره تضاداس، تشكيل مى دهد فريبكار را
 

آزادى  ضد    »عامه فريبو  عامه پسند «  زبان-خاصه چهارم 

  . است
 

 و  برانگيختن تعصب ها"وعامه فريب عامه پسند"زبانكار  ساده ترين - 4

و همه وقت ودرزمان  اين زبان، درتمامى جامعه ها. كينه هاى كوراست

 كه رجوع كنى، ي دينآنكه به كتابهاى با. مانيز، بكار رفته است ومى رود

 بنام ،)54( زبان شيطان خوانده اند قاطعيت تمام، اين زبان را مى بينى با

اند كه بسيارى  دين ها، آنقدردراستفاده ازاين زبان، زياده روى كرده

جمع ،و... ، زبان كينه ونفرت و)55( » جزمحبت نيست« زبان دين را كه 

 !اين همه، غيظ، تصورمى كنند

به سينه مى زنند وشناسائى  كه سنگ آزادى را آنانند ارترهااما فريبك    

همانطوركه آمد، . مشكلتراست  آنها »وعامه فريب عامه پسند «زبان

ازروش هاى اهل فريب كه در زمان ما، درباره آزادى بكارمى برند، نگاه 

چگونه درباره آزادى ). 56(است داشتن كلمه وخالى كردنش ازمحتوا

 : دهند؟اين كارراانجام مى

  :بازى تقدم وتأخر با  - 1/4 

پهلويها واستبدادهاى نظامى . هستندبرآزادى مقدم ... امنيت وترقى و - 

وبا برقرار كردن . را بدين تقدم توجيه مى كردند خود عصرما، استبداد

كه امنيت وترقى محتواى  سانسور، امكان اين توضيح رانمى دادند
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منيت وترقى وآزادى را كلمات بى تقدمشان برآزادى، ا. آزادى هستند

 .محتوائى ميگرداند

همان استبدادها وسيله توجيه خويش  را تقدم ترقى براستقالل وآزادى - 

حال آنكه ترقى خالى ازاستقالل وآزادى، اسطوره وميان . مى كردند

اين تقدم، آزادى واستقالل ناگزيرمانع ومخالف ترقى معنى  تهى است وبا

 .خالى مى شوند نى واقعى خوديعنى ازمع. مى شوند

غيرازآنكه درجامعه ... تقدم آزادى براستقالل وعدالت اجتماعى و - 

بدون استقالل وخالى ازعدالت اجتماعى، افرادكجامى توانندآزادباشند؟ 

تقدم آزادى براستقالل، تقدم آزادى فردى برآزادى ملى سخنى ميان 

 .ى شودتقدم استقالل برآزادى نيز چنين م. تهى مى شود

وقتى دردين اكراه نيست، دين وآزادى يكى  اما. تقدم دين برآزادى - 

دين ياآزادى  برآزادى تقدم بجويد، بايد مى شوند واگر دين بخواهد

دادن معانى  راستى اينست كه با. وياهردو، ازمعانى كه دارند تهى شوند

ر مى  ازيكديگر دودو ضد تا حد ، به آزادى ودين، دين وآزادى را  ديگر

 :كنند

درزمان ما، رايج ترين روش درتغييرمعنى، مساوى كردن آزادى  - 2/4 

 اطاعت ازرهبر"  و "الابالى گرى"، "شعارليبرال ها"آزادى: است با

 :! "استواجب 

وقتى مى . آزادى سرمايه است آزادى شعارليبرال هاومساوى با - 

 گويند آزادى ناپذير بباورانند، مى راستى ترديد خواهند اين دروغ را

 .)57( سرمايه واقعى وآزاديهاى فردى صورى هستند

وبراى اينكه جاى اعتراض  ! "الابالى گرى است"آزادى همان  - 

 كه آزادى مى خواهند، جزاين نمى خواهند آنها: نگذارند، مى گويند

 .كه بساط الابالى گرى گسترده شود
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 يب بكارمى برند، براما همواره مستبدانى كه بنام دين ومرام زبان فر - 

آزادى راتبليغ  ازاينرو، بنام آزادى، ضد. قدرت خودكامه نيستندسرير 

پس .  است"ولى امر"اطاعت نكردن از غير خدا، اطاعت از: مى كنند

آزادى اطاعت از دولت ويا عمل  ويا. است مراد آزادى اطاعت ازولى، يا

... ، و"هنگĤپيش حزب"، يا"پيشوا"درجهت تاريخ وبنابراين، اطاعت از

 .)58(است

مقامى  رابطه با اما فريبكارانه ترين زبانها، زبانى است كه آزادى را، در - 

 با رابطه هرفرد در ، تعريف نمى كند، آن را)دولت ودين (يا بنيادى

آزادى ": فردهاى ديگر، تعريف مى كند با رابطه او در ، وشخود

بدين . " شودكه آزادى ديگرى شروع مى تمام مى شود هركس آنجا

، همان تعريف قدرت "تعريف" اين). 59!( آزادى رابطه ميشودسان، 

ميان افراد يع قدرت ز تو انسانها را فريب مي دهند  گويا درواقع،. است 

مى كردند،   را"تعريف"ليبرالها كه اين طرفه اين كه . انسان ميسر است 

 ) 60( ...و بودند به برابرى قائل نبودند، نخبه گرا

كه يكى داشته وديگرى  مى كند اگرقدرت وقتى واقعيت پيدا  - 3/4

بر  كه تمامى افراد مى كند نداشته باشد، آزادى وقتى واقعيت پيدا

اما مشخصه زبان فريب . ن برخوردار باشندآزادي خود شعور داشته و از آ

 آزادى بدست بدهد كه تمامى انسانها تعريفى از اينست كه نمى تواند

آزادى،  چنين تعريفى از با  زيرا. ن برخوردار باشندآاز بتوانند 

كه رسيدن به قدرت ويا ماندن  را هدف خودو موقعيت قدرتمداران 

 .ازدست مى دهند، برقدرت است 

 و كه مبهم سخن مى گويند آنها: قرار، فريبكاران سه دسته اند بدين    

كه  آنهاو .  آزادى بدست بدهند تعريفى روشن از نمى شوند حاضر

 و . از آزادى مى كنند كه ليبرالهابسنده مى كنند  "تعريفى" حداكثر به

كه تحقق آن موكول مى شود به  آزادى تعريفى مى دهند كه از آنها
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 تغيير ساختهاى اجتماعى به ترتيب مورد و استقرارنظام دلخواه آنها

 .) 61(نظرشان

 ،"ريبوعامه ف عامه پسند" زبان دين، در بجاى علم وترقى و - 5 

عامه فريبان باعلم وترقى نيزهمان مى . اسطوره علم وترقى مى نشيند

 و "ترقى" زمان ما، بنام در. كه با عدالت وآزادى مى كنند كنند

، رژيمهاى آزادى ستيز "جانشين دين وباورهاى غيرعلمى كردن علم"

موانع   بايد"به زور"نيزهستند كه  وهنوز مدعى بودند. آمدند برسركار

 :ازسرراه برداشت اترقى ر

 وجود كه درجامعه ها مى جويند سود فريبكاران ازهمان باورخطا - 1/5 

اگرازاستبداديان !  مى شمارد"پدر  بهترازمهر را جوراستاد"دارد و 

. كرد؟ پاسخ خواهندداد، خير در كله ها به زور مى شودعلم را بپرسى آيا

 پرداختن اوبه علم مى اما به زورمى توان توجه متعلم راازامورى كه مانع

به : درباره يك ملت نيز، همين حكم راصادق مى دانند. شود، بازداشت

اما به زورمى توان موانع ذهنى وعينى . زورنمى توان ملتى رارشدداد

مى دانيم كه . رشدراازپيش پا برداشت وراه رشدملت راهموار كرد

) 62 ("ديكتاتورى آزادى"درانقالب فرانسه، حتى بنام آزادى، 

دوبيان عامه پسندوعامه فريب نيزتجربه شده اند كه . برقراركردند

 :ديگرند

براى برانداختن ديكتاتورى بورژوازى، چاره جزاستقرار ديكتاتورى  - 

اين تجربه،باپرداختن بهائى بسيارگران، به شكست ! نيست پرولتاريا

 .انجاميد

 مرامى، راه يا دينى "بنيادگرايان"براى جلوگيرى ازاستقراراستبداد  - 

رژيمهائى كه بنام . رفع خطرنيست استقرار ديكتاتورى مترقى تا ى جزحل

بنام دين ودرچين وكوبا ... درايران و سودان وعربستان و( دين يامرام 

 . برسركارند، وارونه اين سخن را مى گويند)بنام مرام... وسوريه و
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 ريب خويش راف كه عامه فريبان مى كنند، نمى توانند همه كوششها با 

نمى  مشخصه بارز زبان فريب اينست كه فريب كاران حاضر: بپوشانند

. آنچه راعلم وترقى ودين ومرام مى پندارند، مردم تجربه كنند شوند

مردم . تلقى كنند و به اجرا بگذارند حقايق محض آنهارا بايدمردم بلكه 

 لباس راچون رامثل يك لباس بدرآورند و باورجديد باورهاى خود بايد

 زبان  بهحاصل كارانديشه ودست نيست ودين ويامرام را رشد! برتن كنند

، بلكه موخت و پذيرفت آعلم كه تجربه كردن است، نيست كه بايد

 از بارهاكردن شكلى ودرآمدن به شكلى ديگراست كه ازدينى به دينى، يا

 به "جور"دركارمعلمهائى كه به ! درآمد بايد... دينى به مرامى، ويا

كه بنگرى، مى بينى آنچه مى آموزند، احكام  علمان، علم مى آموزندمت

اين . به حافظه بسپرند  شاگردان، بى چون وچرا، بايداي هستند كهمطلقه 

 .مى شوند معلمان، مخربان استعدادها

به دين ومرام وعلم وترقى، بدون اين  وبديهى است كه توجيه استبداد   

بديهى است كه ازبى  و.  نمى شود ممكن"مردم نادانند"پيش فرض كه 

وعامه ازاين واقعيت بهره مى جستندكه انسان قلمروئى  اطالعى خود

 از وعلم تنها. نخواهد، هيچ اطالعى بدان راه نمى يابد كه تا درونى دارد

 به انديشه راه يابد، انديشه رافعال كند و وتجربه، مى تواند راه پرس وجو

عامه " تناقضى ديگر ازتناقض هاى زبانبنابراين،. درراه رشد بياندازد

 برفرض كه مردم نادان باشند، دانا:  آشكار مى شود"وعامه فريب پسند

ونه  پس آزادى بايد. كردن نادان به زبان وروش تجربه ميسراست

 .استبداد

ودرقالب  به نادان انتقال نپذيرند اگرعلم ودين، به زبان تجربه، ازدانا     

ند، خودازبزرگترين موانع رشدودشمن علم ودين احكام انتقال پيدا كن

 :مى شوند
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 ،علم اليقين تصور وكه  مى شود) 63( "حجاب اكبر"علم وقتى  - 2/5 

جامعه . وتجربه اى بازمى دارد ازهرنقد  راعقل ومي بنددنقش ، ذهن  در

معرفت "مبادله نمى شوند،  ، راه نقد از ، هائى كه درآنها، معرفت ها

 و "معرفت دينى" و "معرفت عرفانى" و " مرامىمعرفت" و "علمى

پرده اى سياه دربرابر  و ، مشتى احكام جزمى مى شوند"معرفت تاريخى"

 بدين. مى دارند باز رشد از وآن جامعه را چشمان انديشه مى گردند

 "حق اليقين"قرار، هرسخنى كه نخواهد سخن فريب باشد، حتى اگر

وگرنه، فريب . ، نقل وانتقال پيداكند تقادنقد و ان و ازراه تجربه باشد، بايد

اسطوره . مى دارد ازديدن باز راعقل كه چشم   مى شودياست وحجاب

ه جدر با است به حكم قطعى واين دو  تبديل كردن ،كردن علم ودين

 !يشانقبوالندن بى چون وچرا درصد و صحت صد

 وعامه عامه پسند"درزبان  را كيش شخصيت بيشترين كاربرد - 3/5 

 : پيدامى كند"فريب

 "ماقال"جايگزين   را"من قال"وبنام او،  اسطوره مى كنند شخصيتى را 

 بزرگترين فريبها وبيشترين "عقول بزرگ"نيز و جامعه ها. مى كنند

به چماق شخصيت  وهنوز.  خورده و ديده اند"من قال"از  زيانهارا

  »احكام«  و  »قول ها « و كن مى كوبند خداشده، برسرهاى چون وچرا

 ازموانع بزرگ رشد  »شخصيتها«  ىغبرقابل چون وچرا »فتاوى« و 

 را ما « و نيز بگويد ازمن بت نسازيد اگر شخصيت خود. هستند جامعه ها

 ،كه بگويد » توى دهن كسى مى زنند« ، باز )64( »كنيد انتقاد

 .)65(  »اصل ماقال است« درقلمروعلم، 

 و تحميل مى باورانند ه، سخنى راوقتى باتكاى شخصيت اسطوره گشت    

سخن   ياچرا كه. آشكارمى كند  رازشان را »عامه فريب«  ، عملمي كنند

حق جلوه  تامي كنند   »قول شخصيت محبوب«  ،ن راآ  ،ناحق است و

باطل مى جويند  آن، مراد از ،حق است اما فريبكاران سخن  يا ودهند
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حبوب مي كنند و ، قول شخصيت ملذا پس از ناحق كردن سخن حق 

 جريان ازخود در. يا سخن ومراد هيچيك حق نيستند و. بكار مي برند 

گشتن،   وسيله كارآن بيگانه شدن دين ومرام دربيان قدرت و

 من" سپرده وشك در "من قال"به  را  جاى خود"ماقال"همواره

 .)66( ، كفرتلقى گشته است"قال 

 :اين فريب اغلب بافريب ديگرى همراه است    

 : "تابع علم است دين "  يا  و" علم تابع دين است - 4/5

 مى شود علم جدا حساب دين از  يا"وعامه فريب عامه پسند" زبان در    

اگردين حاكم شد، .  حاكم مى شود،تقدم بخشيدن يكى برديگرى بايا ،  و

واگرعلم  درمحدوده آن بماند خالف آن بگويد وبايد علم حق ندارد

زبان  يا و.  محكوم حكم نظريه اى بگردد،هرروز، ايدحاكم شد، دين ب

: تابعيتى دركاراست. تقدمى دركارنيست:  و مي گويدفريب ديگرمى شود

علمى، پيشينه  دست آورد كه علم را تابع دين مى باورانند، براى هر آنها

وآنها كه دين راتابع علم مى شمارند، مدعى . اى دردين پيدامى كنند

نى ازمعرفت علمى پيروى مى كند ودليلشان مى شوند، معرفت دي

 !نيزكاردسته اول است

 درجريان ازخود زمينه اين فريب خوردن ودادنها، اينست كه دينها   

قالبى بدل شده اند وزبان وروش علم،  و بيگانگى، به احكام تجربه ناپذير

كه نه گشته است انداختن احكامى  اعتبار زبان وروش تجربه وكارعلم از

بودن ونه حتى درانطباق  مضر ويا ح وغلط بودن ونه درمفيددرصحي

اصول راهنماى دين يامرام، تن به نقدشدن نمى  پذيرفتن يا نپذيرفتن با

 .دهند

دين تابع علم "ديگرى   و"تابع دين است علم"حكم، يكى دوهر و    

 : هستند زيراب  فري"است
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تابعيت دين  د، باباشن علم ورشد ناسازگار گراصول راهنماى دين باا -  

 ،كه علم ازدين، ميان دين وعلم رابطه اى برقرارمى شود يا ازعلم و

 . مى رود)باطل( =  مى آيد و دين)حق (= درآن، علم

وترجمان علم  كه دين آوران مى گويند باشند اگراصول دين همانها - 

روش علمى سازگارمى  روحيه علمى وبا دين با باشند، نه تنها كامل خدا

  بنام علم، احكام مطلقى بسازند، بلكه مانع ازآن مى گردد كهشود،

. بدانها، مانع رشد علمى بگردند،و بباورانند واصول راهنماى خدشه ناپذير

  وقتى تمامى موانع رشد،براى توجه به اهميت نقش اصول راهنماى دين

  :  بخاطر آورد بايد اين واقعيت رابايد برمى دارند،  پيش پا از علمى را

بنام فلسفه وعلم، جباران مردم ساالرى ن زمان كه ، آاز يونان باستان،  در

... واستالينيسم شيسم و اف وكه نازيسم  كار را بجائي رساندند  وبرافكندند را

 كه علم وفن را وسيله حاكميت برهمه پديده هاى  - وعلم وفن گرايان

ش ى حياتآستانه واپسين امروز وفردا تا جهان را - هستى كرده اند

ن روى زمين وطبيعت، بازيچه گاوديگرزيند امروز، انسانها ، تاكشانده اند

 .اين زبان پرفريب بوده اند

 كه ارباب دين مى گويند همان معانى باشند اصول دين واجد اگر - 

نباشند، پس آن اصول،  واين اصول با روحيه وروش وزبان عالم سازگار

رفت دينى ازمعرفت غيردينى پيروى مع"حكم  عالم نيستند و بيان خداوند

 را وقتى كه دين معانى اصول راهنما تا  محال مى شود، زيرا،"مى كند

تجربه، دين  بنابر.  پيروى كند"معرفت علمى"از تغييرندهد، نمى تواند

. پذيرفته اند درجريان ازخودبيگانه شدن، اصول راهنماى فلسفه را ،ها

گسترده كرده  را ساط تفتيش عقايدب. علمى گشته اند درپى آن، مانع رشد

 اند، اما بعثت هاى علمى براستبدادهاى فراگيرچيره گشته وارباب دين را

براى اينكه بدانيم ازپى دويدن . پى جريان علم بدوند از ناگزير كرده اند

اصول راهنماى دين  ببينيم در بمعناى پيروى كردن است يانه، بايد
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وآراء  هاى علمى مبانى تغييردرباورهاودست آورد  داده اند راتغييرالزم

 خير؟ يا فتاوى شده اند و

قوانين عام را به اين عنوان كه  جماعتى، بنام علم، اصول و هرچند - 

اين زمان، علم وروش   تا،وگرچه نپذيرفته اند) 67("ابطال پذيرنيستند"

 اصول راهنما دين ها اصول راهنما استنفاده نجسته اند، اما علمى، از

 يا آينده آن درگرو قابليت و دين و چون رابطه علم با و وچند ددارن

مى  كه علم به آنها درتحمل نتايجى هستند عدم قابليت اصول راهنما

و، دراين سطح، قابل  اصول راهنما در تجربه وعمل بكارمى آيند. رسد

تجربه نيايند، بيان  بكار  اگر اصول راهنما،بنابراين. علمى مى شوند نقد

 نتايج كارعلمى را آنچه بايد  بيش از و اگر بخواهند.ى بيش نيستندرفريبپ

 رها هرسانسور بند از وتجربه را  آزادى كامل بخشندعقلبه  بپذيرند، بايد

پس علم . انسان مى آيد بكاربسط آزادي پذيراست ورشد علم رشد. سازند

 خالى كردن علم وروش آن از. اكراه خالى باشند از وروش علمى بايد

ومحتواى  تجربه گر وانديشه راهنما هرچند.  ميسرمى شود،ر، به تجربهزو

را نمى توان ازتجربه حذف كرد، اما مى توان ازميزان  ذهن او

 ،كه تجربه علمى اصل راهنمائى مى طلبد  علم و،بنابراين. زوركاست

 رهازور  تا ممكن مى شود، از ، راكار  وانديشه بتواند گر  تجربه،بدان

تجربه  دراختيارانسان نهاده باشد، نه تنها را ين اين اصل راهنماد اگر. كند

 علمى را وشتاب رشد دقيق تر را نتايج آنها ممكن ساخته و هاى علمى را

آن . زورآزمائى رهيده است قيد از بيشتركرده است، بلكه دين وعلم را

مى كند، موازنه عدمى  از هرقيدى رها را اصل راهنما كه تجربه گر

. مقيد مى كند  را كردن هنوزاصل راهنما اصل راهنما را حيدتو. است

اگراين اصل راهنما، اصل . هرقيدى مى رهد از موازنه عدمى انديشه را

. برانديشه علمى گشوده است باشد، پس دين راه را راهنماى دين نيز

معرفت  يا تابعيت معرفت دينى از دين و بنابراين فرض، تابعيت علم از
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دين وعلم اين  اگر و. ان تهى وفريبى بيش نمى شودعلمى، سخنى مي

تابعيتشان ازيكديگر، جهل برجهل افزون  ، نداشته باشند را اصل راهنما

 ازحصار را كه انديشه تجربه گر اگر علم اصل راهنمائى بيابد و. مى شود

 را خود كه اطالعات وداده هاى مخالف با رهاندباحكام مطلقى 

 دراصول راهنماى خويش، ن را نداشته باشد، آ اما دين سانسورمى كنند

 تا ندارد  وجود"معرفت دينى"معرفتى بنام  باطل گشته است و

 .چراكه وقتى علم آمد، جهل مى رود.  پيروى كند"معرفت علمى"از

 ميتوان "عامه فريب و عامه پسند"توجه به مشخصه هاى زبان  با - 6 

مرام ياعلم،  بنام دين يا، و فهميد چرا آنها كه زبان فريب بكارمى برند

همواره به عقب   را"آمدن محك تجربه كار در"بقدرت مى رسند، زمان 

زبان حقيقت زبانى است كه بالدرنگ وازسوى همه : مى اندازند

زمان عمل به آن،  ،اگر. باشد نقدپذير مخاطبان خود، تجربه كردنى و

فريب مى موكول به استقرار قدرت مطلوب ويا نظام مطلوب شد، زبان 

 نظر دو وقتى بيان تجربه كردنى وحق است، عامه فريبان، بيشتر، از. شود

كه معرفت بخش   از اين نظر- الف : به عقب مى اندازند زبان تجربه را

 و تا تجربه ناپذير است بكار ايجاد قدرت و متمركز قدرت است بزرگى از

جويندگان  بكار اگربه تجربه درآيد، ديگرو . يدآن مي آو بزرگ شدن 

 - بو. مى شود ديگران نيز بر قدرتمداران ومانع سلطه  قدرت نمى آيد

كه جويندگان قدرت  -بيان، يك به تجربه درآمدن ، ازاينجهت كه با

كه  را به هدفى مى سپرد آنها، جاى خود  مراد-تجربه كنند بايد نيز خود

 .عمل به بيان حق ايجاب مى كند

وهم  ه نگذاشتن بيان، هم نظريه ساخته شددردوران ما، براى به تجرب     

. مى تراشند، استفاده شد بهانه هائى كه همواره قدرت طلبان فريبكار از

 درجامعه بورژوازى بايد: احزاب كمونيست ساختند راي  نظربراي مثال، 

 وقتى مى توان به فرهنگ سوسياليستى درآمد و زندگى بورژوائى كرد
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 درجامعه، راه رسيدن به ،و شده باشد مستقر كه ديكتاتورى پرولتاريا

بهانه ها، همان عوامل خارجى ). 68(  هموارشده باشدسم سوسيالي

تاريخ هنوزهيچ قدرت  اما. "كوچك هستند  و شيطانهاى بزرگ"و

نديده است كه تامرگ، دائم وعده به اجرا گذاشتن بيان  بخود پرستى را

 بيان را  ياش، جانشيناننيزاو پس ازمرگ  ،و به تأخيرنيانداخته باشد را

 .ادامه داده اند انداختن را به تأخير رويه  بكنارى نهاده اند ويا

ووقتى بيانى همه فريب است وبه تجربه بطالنش آشكارمى شود،     

اما بر مردم است كه . فريبكار، تجربه نشده راحق ناب، جلوه مى دهد

وآزادى پذيرفتن سخن تجربه نشده، ميوه ممنوعه خوردن بدانند 

  .)69( ازدست دادن است

سخن تجربه نشده، اگرهم حق ناب باشد، عامل پذيرفتن قرار،  بدين       

آن،  اين نظر كه عامه فريبان از از نه تنها. فريب وموجب سقوط مى شود

راه تجربه  نظر كه بيان حق ازاين از  باطل مى جويند، بلكه بيشتر مراد

به بيان حق را . مى آورد پديد وفرهنگ جديد است كه روحيه جديد

 كه  مي ماند، بدانبه تحقق اين وآن شرط موكول كردن آينده و

غيرقابل  اين علم .  شود آن شرط مشروط علمى به تحقق اين ياآموختن 

 :زيرا تجربه وآموختن مى شود

نشد، بدين فريب   انتقاد،بيانى ، به تجربه  ،"روز شرائط " وقتى به عذر - 

فراهم   شد وشرائط ديگرشدند، مجال تجربه وانتقادكه وقتى تحول

ميوه " محكوم به خوردن "عامه" نيز شد، سازنده بيان و خواهد

سازنده . پذيرفته اند سخن تجربه نشده اى را زيرا.  شده اند"ممنوعه

 "عامه"موجب رشدش شود، محروم شده و ازانتقادى كه مى توانست

 يرفته است، يعنى معرفت رابجاى معرفت، بيان را بسان يك حكم، پذ

آنجا كه سخن  از و. ستحجاب بزرگى برچشمان شعورخويش ساخته ا

كه حركت اجتماعى به  ى بگرددراهنمائانديشه  تجربه نشده نمى تواند
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 -تحولى انجام نمى گيرد مى آورد، پس يا سوى هدف مطلوب را پديد

نظام  حتى وقتى سخن حق است، اما به تجربه درنمى آيد، عامل دوام

 ،كه آنها. مي شود تحول ديگرى   وسيله يا و  -اجتماعى ظالمانه مى شود

 به كم آورد، بعدچرخ تحول را به حركت اين بيان   بگذار:به اين فريب

 كه تا نمى دانند بيانى مى شوند، يا وبيش آن مى پردازيم، مانع انتقاد

فريب  و ننديا مى دا و بيانگرتحول نمى شود بيانى تجربه نشود، عامل و

 .مى دهند

عامل تحول نمى  تجربه نشده هرگز هاي راهنماي قرار، انديشه  بدين     

در . ونسبت دادن تحول انجام شده به آنها، دروغ آشكارى است شوند

ديگرى راهنماي ، برفرض كه تحولى انجام بگيرد، به انديشه حقيقت

شه راهنماي ي كه تحول از رهگذر انديشرائط جديد. است انجام گرفته 

 امكان تجربه شدن بيان تجربه نشده را ، نه تنهاديگر ايجاد كرده است

 بخصوص كه . را به بوته فراموشى مى افكنند كه آن، بل نمى دهند

كه ازروى صداقت،  وهمه آنها وباورها سرنوشت غمبار همه انديشه ها -

 سخت  برهند، درسى"ظالمانه جبر"از   مردمان را،كوشيده اند، به جبرى

تجربه، مانع ازبكاربردن درس  به تكرار اينكه اعتياد اال. عبرت آموزاست

اين  همه جامعه ها كه بپرسيم به مامى گويد تاريخ  از. تجربه مى شود

بياسايند،  ديگر به جبرى، ازجبر  وقتى خواسته اند :كرده اند تجربه را

ت خورد، ينه فاضله شكسدافالطون درساختن م: جسته اند روزگارى بدتر

ساخته   خود"خلق برگزيده"درس نگرفت وبه جبر  مذهبى يهود بنياد

 مسيحيت ازاين تجربه عبرت نياموخت و.  كردمصلوب  نيز اش، مسيح را

شيطان به  قلمرو از كه آدميان را تفتيش عقايد، برآن شد به جبر

برغم اين تجربه پرعذاب وخسران، درغرب، آنهم ! قلمرورحمن آورد

 درقلمرو. م، نازيسم وفاشيسم وفرانكيسم واستالينيسم، پيداشدنددرقرن بيست

اين تجربه تلخ تكرارشده است واينك   نيز، بارها دودين زردشتى واسالم
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واليت   پانزدهم هجرى، به جبر آغاز قرن درپايان قرن بيستم مسيحى و

 ! درآورند"اسالم ناب محمدى"به  فقيه، مى خواهند، جامعه را

 به نادانى، از يا و جباران، به عمد ربه ناكام مى شود؟ زيراچراهربارتج   

 و "داده ها اطالعات و" اين واقعيت غفلت مى كنند كه هرجبرى با

مرامى مى  جانشين دين يانها  را آ.  خاص خويش همراه است "باور"

 تجربه نشده هرگز نمى تواند: بخاطرش برقرارشده است كه جبر دكن

 .دجانشين تجربه شده بگرد

اجتماعى  حركت آغازگر و  به تجربه، نقد،انديشه راهنمائى پس اگر - 

. نمى توان جانشين آن كرد از تحول، بيان ديگرى را شد، بعد

جانشين كند،  بخواهد بيان ديگرى را به زور و دركارآيد اگراستبداد

سرانجام شكست  و پرجنايت مى شود وپرخيانت و استبدادش بس پرفساد

. ينكه همگان بپذيرند به درون نظام استبدادى درآيندمگرا. مى خورد

كه  انديشه راهنمائى بماند باور به بر وگرنه، حتى اگر اقليت كوچكى نيز

آن انديشه  زيرا. پادرمى آيد از ترجمان تحول شده است، استبداد

براى هدف مشخصى ممكن ساخته  تحول عمومى جامعه را درجهت و

 .است
 

 ايجاد باور به "وعامه فريب پسندعامه "شخصه پنجم زبانم

 :ناتواني خود و توانائي قدرت است
 

نمى  نه تنها راهي ، ايجاد  به هدف، ،ازتجربه گرى كه انسان است     

فرق ميان آرمان پرست  مى گويند. ، بلكه هر راهي را نيز مي بنددكند

اينست كه اولى، براى دست يابى به آرمان خويش، نمى  وآرمان دار

اولى ازواقعيت بريده است . ودومى براى رسيدن به آن مى كوشد كوشد

 آرمانى را وچگونه كسى مى تواند. ودومى واقع بين وتجربه گراست
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به تصرف آن  وذهن خويش را ديگرى بستاند از ويا تصوركند خود

آرمان پرست به  نكوشد؟ وقتى با  درآورد اما هيچ براى رسيدن به آن

عامه پسندوعامه " زبان رمى يابى كه گرفتارپاسخ مى نشينى، د پرسش و

. "كارى بكند و دستى ازغيب برون آيد" وبه انتظارآنست كه "فريب

، ميان آدمى وهدف، همواره "وعامه فريب عامه پسند" زبان بدينقرار، در

به واسطه، زاده فريب ديگرى  نياز. داشته باشد واسطه اى بايد وجود

بنوبه خود، مايه اين  و.  واسطهائينبه ناتوانى خويش وتوا باور :است

مى  انسانى كه ازتجربه مى ترسد، آسان. فريب، ترس ازتجربه است

به هدف  را كه توانائى رساندن او دراختيارعاملى بگذارد را خود پذيرد

 آدمى چرا اما .هاى بزرگ انسانى آلت مى شوند"توده"سان،  اين. دارد

نمى ترسد؟ تجربه نكردن زيستن ازتجربه نكردن  تجربه مى ترسد؟ چرا از

 -داشته باشد ترس جا  اگر-  ناشناخته ها ترس از و دردنياى مجهول ها

 پرسشي همانچرا انسان از تجربه نكردن نمي ترسد ، اين پرسش، . است

ن شده آكه انسان در پي يافتن پاسخ از زماني  ن،  آپاسخ ،است كه 

يافت كه  وعارفان، برآنند ارباب خرد اهل دانش و بسيارى از هنوزاست، 

ودوروش،  قرآن را، زبان و روش تجربه مى فهميدند اگر اما. استنشده 

يكديگرمقايسه مى كردند،  با يكى روش آدم وديگرى روش ابراهيم را

همچنان  غفلت ازآن، انسانها با،  است ودرمي يافتند كه پاسخ يافته شده

 :) 70(د مانده ان"وعامه فريب عامه پسند" زبان گرفتار

خدائى  و وبه جاى صعود به اغواى شيطان، آدم ميوه ممنوعه راخورد - 

پس . ميوه ممنوعه انتظارداشت از خدائى جستن را. جستن، هبوط كرد

اين  در راجستن آدم توانائى  و. وهدف، ميوه ممنوعه واسطه بود ميان او

، ميوه ممنوعه كه وسيله بود. ونه درسعى خويش ميوه ممنوعه مى ديد

جاودانگى كه به ظاهر  دانش و  و )به جاى دانش وجاودانگى ( هدف شد

اما يك روش وقتى ! وسيله توجيه خوردن ميوه ممنوعه گشت هدف بود
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و  استعدادي بشناسد كه دارد قوه انديشه رادمي آروش تجربه است كه 

دانش . آدم تجربه نمى كرد. به هدف برسد به سعى خويش بتواند

 تن راسخت دلپسند مى يافت وبه اين فريب كه گوياوقدرت خدائى ياف

 مى شوند، آن را آن او خوردنش، از با ، و در ميوه ممنوعه اند اين دو

موخت و مي بايد  آتجربه  از  گريزي كه  پس درس.وهبوط كرد خورد

ترس ازتجربه شد؟ دردادن پاسخ شتاب  ، چرادم را به تجربه راغب كندآ

 :م تأمل كنيملختى درروش ابراهي. نكنيم

پس . بيازمايد خدائى خدايان راواقعيت داشتن مى خواست ابراهيم  - 

 كه يافت، مايه پرسش جديد پاسخ را هر و . پرسيد:  بكاربرد زبان تجربه

اگرآدم . كه پديده خدا نمى شود رسيدنتيجه سرانجام به اين   تا.كرد

فريب زبان نيزهمين روش رابكاربرده بود، به واقعيت معرفت مى جست و

 در مي يافت ميوه ممنوعهبه اين دليل كه  نه تنها. نمى خورد شيطان را

 - الف : دليل نيز نمى شود، بلكه به اين دو آفريده است وآفريده خدا

، در پس . تجربه ميان تجربه گروهدف، رابطه مستقيم برقرارمى كند

ن به راه آلت شد  از– ب و. نمى كند هيچ واسطه اى محل پيداتجربه، 

وامكانات  راه فعال شدن وافزودن برمعرفت ها از. هدف نمى توان رسيد

 .خويش به هدف مى توان رسيد

 با ى ابراهيم را سعموقع آنست كه دونوع كار، يكى كارآدم وديگرى   

 :يكديگر مقايسه كنيم

 .بشناسد را وابراهيم مى خواست خدا آدم مى خواست خدابگردد - 

. بگرد وخدا بخور ميوه را: مى گذاشت ه اجرارا بشيطان آدم حكم  - 

 آدم، انديشه او دركار. مى آزمود را درستى حكم ها ابراهيم درستى ونا

 دركارآدم، دانش و. فعال بود درسعى ابراهيم، انديشه او. بود فرمانبر

سان، آدم   بدين. مى داد بدو جاودانگى خدا را ميوه ممنوعه بايد

 : دوفريب خورد
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 مسبوق "دانش وجاودانگى مى يابى، بخور ميوه را"حكم   - فريب اول

  اوبيرون به عقل وحكم از راه تجربه نرفته بود عقل اواز. به تجربه نبود

وقتى آدم آن راپذيرفت، قابليت آزمودن صحت حكم . ابالغ شده بود

 زيرا. ميان رفت نيزاز

طرف  برسد، ازحكم به )حكم(وسيله به هدف   بجاى آنكه از-فريب دوم 

را  جاى وسيله  )دانش جاودانگى و (به سخن ديگر، هدف. وسيله رفت

زبان تجربه، همواره وسيله  قرار، در بدين . توجيه آن آمد بكار و گرفت 

چون هدف واقعي  درزبان فريب، اما ،  .دانبه هدف رسدمي را آ بايد

( ن هدف آپنهان مي شود و وسيله اي كه بكار برده مي شود ، درخور 

بدان  وسيله به هدفى كه عقل را ازاست ، ) ي خدائي جستن، هبوط بجا

مى  ازهدف به وسيله دمي را آ همواره .فريب مى دهد، راهى نيست

پس نخست انسان مي بايد از همانندي هدف با وسيله مطمئن . اند رس

برده اند و يا خود او زبان فريب بكار كه با بداند آدمى بايداگر نه ، . شود 

  . بكار برده است با خود 

وسيله  بيابد، كه اگر اندر  نتوانددمآكه  فريب، سبب شدند  اين دو     

  به او،تجربه خارج از،  حكم را باهدف تناسب داشت، نيازى نبود

كه خوردن  معلوم مى كرد به تجربه خوردن ميوه، شيطان براو. بباورانند

ذيرفتن حكم پيش بنابراين، پ. ميوه ممنوعه دانش وجاودانگى مى بخشد

 كه هدف ديگرى را بسوى وسيله برود مى كند ناگزير را ازتجربه، او

زبان فريب، حكم همواره  به اين قاعده مى رسيم كه در. ببارمى آورد

. هدف مى كند وسيله ووسيله را تجربه است وقبول آن، هدف را قبل از

 وميوهازاين ر. بنوبه خود، رسيدن به وسيله گرفتارمهلكه شدن است و

سازگاراست كه آلت   فريبكارته  ممنوعه است وپرخطركه باهدف ناگف

 . است به هدف خويش فريبكاررسيدن كردن فريب خورده براى 

 : بدست مى آوردند  او دستانديشه و درسعى ابراهيم، حاصل را    
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ابراهيم،  و. دست مى داد از  را )خداوبهشت ( داشت آدم، آنچه خود - 

 افزودن برافزوده ها، معرفت خويش را وبا شت مى افزوددا برآنچه خود

 .گسترش مى داد

. برابراهيم آتش استبداديان، بهشت گشت  و آدم ازبهشت رانده شد - 

 .رسيد وخود دومى به يگانگى باخدا بيگانه شد، و اولى ازخود

 او اگر. بكاربرد بكاربردن آن، زور آدم درپذيرفتن دروغ شيطان و - 

 "عامه پسندوعامه فريب"نمى داشت وزبان  باز چون وچرا زا انديشه را

 شيطان رابه درون راه نداده بود شيطان نمى توانست آن رادرفكراو

زبان،  وبازاگرآدم به همان. وبرانديشه ودست اوحاكم كند بنشاند

ابراهيم . ردخودرانمى فريفت، چون وچرانكرده، ميوه ممنوعه رانمى خو

. مى كرد رها ازفريبها  وچراكردن، خويشتن راونچبه الواال كردن، به 

 به انديشه وبا رسيدن به پرسشى ار، درراه دادن اطالع ومعرفتبدينقر

پس آدم انديشه راكارپذيرمى . ودرپى پاسخ رفتن، زورزدائى مى كرد

 .گرداند، وابراهيم انديشه رافعال مى ساخت

نديشه وعمل ا بر حكم فريب را: ازدست مى داد آدم آزادى خويش را - 

به . ابراهيم آزادى خويش راگسترش مى داد و خويش حاكم مى كرد

تجربه ابراهيم، مى دانيم كه افقى كه مرغ انديشه مى تواند درآن به 

 پس. است درآيد، نامحدود پرواز

تحت حكم ، برآن، انديشه ،كه آدم براصل راهنمائى عمل مى كرد - 

ابراهيم براصل راهنماى  و. جزميوه ممنوعه نداشتديدگاهي پرفريب، 

و بدين سعي ، فضاي .   " ؟كيست خدا" دريابد سعى مى كردديگري 

دومى به  داشت غافل شد و اولى ازآنچه خود.  مى گستردديد خويش را 

 و اولى براصل ثنويت تك محورى عمل كرد. داشت، رسيد آنچه خود

بدست  وآزادى را سعى كرد دومى براصل توحيد دست داد، و آزادى از
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باتوجه به اينكه انسانها، همه روز، ميوه ممنوعه رامى خورند، پس . آورد

 : )71( آياراست است كه آدمى ازآزادى مى گريزد؟

 خوردن  كه با كه بيشتركنيم، مى بينيم، آدم براين گمان نبود دقت را     

 از جستن دانش وجاودانگى خدا، آزادى خويش راميوه ممنوعه بقصد 

دست  از مى گفت آزادى خويش را  اگرشيطان بدو.دست مى دهد

 . فريب نمى خورد ميدهد، بسا

 نگاه مى دارد  يا آرمان را"وعامه فريب عامه پسند"قرار، زبان   بدين     

ومحتوى  نگاه مى دارد شكل را تغييرمى دهد ويا وسيله را و واصل راهنما

به هدف   اهدف ر↔وسيله  ↔درهرحال، جاى انسان  . را تغيير مى دهد

 . وسيله مى دهد↔انسان  ↔

دست هشتن استعدادهاى  ط مى شود، به ازنودستيابى به آرمان، م   

 .گردن نهادن خويش وبه استخدام عاملى بيرونى درآمدن وبه حكم او

وازطريق  براى مثال، وقتى ميان انسان وآزادى، واسطه اى قرارمى گيرد

 از كه جز ائى پيدامى كندآزادى معن ويا آن مى توان به آزادى رسيد

 يحجاب. طريق عاملى بيرونى بدان نمى توان رسيد، ديگرآزادى نيست

وانسان به استخدام درآورنده را به  مى كند گرفتارجبر است كه آدمى را

قرار، وقتى آزادى  بدين. انسان به استخدام درآمده بدل مى كند

)  فرد ... دولت، طبيعت، جامعه،( عاملى بيرونى ورابطه با  دررابطه با

قدرت  با معناى آن ديگر وايست كه آزادى، كلمه  تعريف مى شود، ديگر

 با قدرتي يكي است كه در بيرون انسان انسان و حاكم بر .يكى است

  . اواست

 را هدف قرارداده باشند، آنها اين فرض كه سه نظر، آزادى را اينك با    

 :يكيگرمقايسه كنيم  بابراساس معنائى كه به سعى انسانى مى دهند،

يافتن آن را به خالى كردن  د وناگرنظرى آزادى را درخودانسان بدا - 

 واحساس كردن آن را درخالقيت  )هرگونه تضييقى( اكراه  خويش از
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كار  وآزادى است، سعى انسان را انديشه ودست بداند كه زيست درخدا

. اردمى سپ او وهدايت هركس را به خود سازنده تعريف مى كند

 پديده  واستخدام ازانديشه هاى يكديگر استمداد تعاون وبا كارسازنده با

رشد، مى  در  وشركت دادن آنها- درجهت عمران طبيعت-هاى طبيعى 

 )72(.  شود

ذاتى  مى تواندئي كه موازنه عدمي است بنابراين نظر، اصل راهنما 

هنماي درخور ن را با اصل راآبا وجود اين، عقل مي تواند . انديشه باشد

 .  قدرت مداري، جانشين كند 

 هيچ جبرى - 1:  داراى چهار آزادى مى شودزاد، از جمله ، آ   عقل 

 ازبيرون، هيچ اصل - 2بيندازد و ازكار آن را ازبيرون نمى تواند

عقل آزادى درونى .  كسى تحميل كردعقل راهنمائى را نمى توان به 

 انتخاب - 3انتخاب كند و  خودمى تواند، را اصل راهنما: نامحدوداست

 هر عقل فراخناى نامحدود وگزينش وسيله وهدف ازآن  يا فضاى محدود

 ازبيرون نمى توان -4و.  ازآن هركس استعقلانتخاب فضاى : است

آدمى   انتخاب اطالعات با: كسى كرد عقل درون به زور وارد اطالعى را

زاديهاي ديگري آزاديهاي با آ به ترتيبي كه خواهيم ديد اين  .است

 . همزاد و همراهند 

انسان در : دربيرون آدمى قرارداد، ولوگفت نظرى آزادى را اگر - 

 گم كرده و راخويش بيگانه شده وآزادى د فراگرد تحول تاريخى ازخو

 بدو  سرانجام، جامعيت وآزادى را،جريان تحولى جبرى است كه در

ظراول مى داند، كه ن ، ولوآزادى راهمان بداند گرداندبازخواهد

عامل  (درعهده عاملى بيرون ازانسان قرارمى دهد بازيافتن آن را

اين عامل گزارش مى  برابر در را  كار انسان موقعيت او. )دهندهتغيير

به  وبه استخدام آن درآمدن، نمى تواند راه عامل تغيير از  انسان جز:كند

  مى شودتاريخ انسان تشخيص جهت جبر قرار، كار بدين. هدف برسد
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 براين نظر، اصل راهنما بنا. شود  همسو،آن  با،ووقتى به صواب است كه

به اين دليل  نه تنها. دربندآن مى شودعقل ويا . ذاتى انديشه مى گردد

  را ازجبرعقل اوشد و  كه يا نمى توان درطبيعت ودرجامعه قائل به جبر

انشدنى اش  ازشدنى ي-ويا به اين علت كه اگرهم بتوان) 73( شمرد رها

 اصل راهنماى سازگار  دربندعقليافتن آزادى،  باز تا) 74 (-در گذريم

 بد و  تابع عامل جبارمى شوداست عقلبديهى .  مى ماند،عمومى جبر با

وعمل عامل  وخوب كارش، بستگى به انتخاب جهت عمومى جبر

برعهده خواننده  يافتن تناقض هاى فراوان اين زبان فريب را. پيشرودارد

  : گذارم وبه سراغ نظرسوم مى روممى

بيرون آدمى، طبيعت، جامعه، دولت،  رابطه با اگرنظرى آزادى را در - 

نكردن   آزادى توانائى كردن يا، ديگرتعريف كردي با فرد گروه، فرد

 اما. كارى واختياركردن يانكردن انتخابى درمحدوده اى مى شود

 .قوائى است محدوده اى كه حاصل روابط 

بيرون آدمى، طبيعت، جامعه، دولت،  رابطه با در رنظرى آزادى رااگ - 

يا توانى دانست كه آدمى  وآن را گروه ويا فردى ديگر، تعريف كرد

 ويا بالقوه دارد ومى تواند، به واسطه عاملى بيرونى، ازقوه به فعل آورد

نكردن  وبواسطه آن عامل پيدامى كند، آزادى اختياركردن يا ندارد

محدوده اى كه آن  در نكردن انتخابى مى شود ياركردن ياكارى واخت

بنابراين . ورندآپديديش مي ... طبيعت وجامعه ودولت و روابط با عامل و

تعريف، كاروسيله اى براى دستيابى به آن عامل وفراخ تركردن محدوده 

 .آدمى مى شود اختيار

با  او، ثنويت عقلآزادى، اصل راهنماى  پذيرفتن اين تعريف از با  

اصل راهنماى ذاتى انديشه  اينكه آيا پرسيدن از ديگر. ديگرى مى گردد

اصل راهنما برگزيده ، اصل راهنماي  زيرا، .هست يانه، بى فايده مى شود

 عقل. مى شودعقل دائمى همسر زادي عقل را از ياد مي برد و آدرخور 
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نشدن  زيرا، درفعال شدن و را ازدست مى دهد آزادى گونه  هر

 مي پندارد، كه  وچون فعاليت خويش، تابع عاملى مى شود چندودر

 " بيرون " روابط خويش با دربند ونيز.  توانائى بالفعل مى جويد ،بدان

 :باشد؟ برخى گفته اند قدرت چه مى تواند از اين عامل غير. مى گردد

به اين  ،كه قدرت و وقتى آزادى، همان تعريف رامى يابد اما. معرفت

وعامه  عامه پسند" كارش جستجوي قدرت مي شود و زبان عقلتعريف، 

بكارتوان  وقتى به قدرت بدل نشود، كجا  معرفت تا،يابد مى"فريب

نباشد،  انسان آزاد عقل بخشيدن به آدمى مى آيد؟ افزون براين، اگر

 يافته معرفت،  جستن معرفتفرض امكان بر  و ؟چگونه معرفت مى جويد

 ؟ ندهد به آدمى بدهد يا آزادى را اندكه مى تو عاملى مى شودكجا 

ن آمالك بايد  كه قدرتي ؟نياورد ويا ازقوه به فعل بياورد آزادى آدمى را

بايد سعي كند تا انسان، نها، آ، در روابطى كه  و بجويد آدمى توانشد تا 

 . ورد آانسان را به استخدام توليد قدرت در مي ، د دست ياب ،قدرت به ،

و در پيش  مى بخشد را طبيعتبدو توان سلطه بر  زيرل گمان مي برد 

درليبراليسم،  كه چرا تعجب كرد  پس نبايد. گرفتن راه رشد را مي بخشد 

قدرت مطلق  يا نظريه هاى جانبدار و سرمايه دارى پديدارمى شود

چندى به قدرت مى  از وهر مى يابند وجانبدار مى شوند دولت پيدا

 .) 75( رسند

 انسان از: پرسش همه زمانها، بازگرديم ايسه، به دواين مق درپرتو    

 خود، پيش از تجربه، دلبخواهي مي جويد و اما وقتى . آزادى نمى ترسد

 به با ديگري ،يا ديگري در او دلبخواهي ايجاد مي كند و يا از ورود 

زيرا مي ترسد . ، مي ترسد نوردآبه شناخت ناشناخته را براى  ،زمونآ

از اين رو است كه به .  را بر كرسي حقانيت بنشاند تجربه خالف دلخواه

رغم نتيجه خوردن ميوه ممنوعه ، انسانها ، روزانه ، ميوه ممنوعه مي 

 . خوردند و باز دست بر نمي دارند 
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تجربه درشكل احكام  فته ويان راه تجربه  از را باور علم و    و چون 

مايه  حجاب و باور  وداده است، علم درآن جا راه وعقل خود به   ،ناشده

شناخته را دوست نمى  انسان نازيرا  . انسان مى شوندهمه جانبهترس 

ناشناخته، بمثابه يك حكم   بااگر زيرا). 67( دشمن مى دارد وبسا دارد

نباشد، ذهن  سازگار احكام مسلط برذهن او واين حكم با روشود رويا

 راندرامىشده ان خو شده خو دراين نزاع، يا ، و اوعرصه نزاع مى شود

 ذهنى دائمى واغتشاش هاينزاع به جبارى متكى است و حكم جديد ويا

نفس تجربه نيست،  تجربه، ترس از ترس اين انسان از. مى آورد پديد ها

كه تجربه خود يك مجهول  به زبان تجربه دريابد اگر. مجهول است از

دهد، به تن در، به تجربه  نيست، بلكه وسيله معلوم كردن مجهول است و

 آزادى خويشتن را و مى درد را تجربه ودست آوردهاى آن، حجاب ها

 .مى يابد باز

: بدست مى دهد راپاسخ قرار، مقايسه دوتجربه آدم وابراهيم،  بدين    

عقل  ذاتى زادي و توانا كننده او به ورود در ابتال،آ سازگار با اصل راهنما

د قدرتمدار شود و ثنويت را با وجود اين ، اين عقل مي توان. است زاد آ

هرگاه .  برگزيند  بمثابه اصل راهنما كه سازگار با قدرتمداري است ،

 اصل راهنمايزادي خود را از دست بدهد ، نه تنها از آعقل نخواهد 

 .خويش غافل نمي شود، بلكه خويشتن را گرفتار محدود كننده نمي كند 

زاد است كه رشد آزمون  آاز راه زيرا مي داند كه از ابتالء نمي ترسد 

نه نجا كه گزينش اصل راهنما در درون انجام مي گيرد ، آاز  . مي كند 

در بيرون،  ،ونه بيندازد كار از راعقل دارد كه  جبرى وجوددر درون ، 

 واصل راهنماى سازگار با خود را جبرى هست كه به درون درآيد

 از ، مى تواند به دوآزادى سلب ناشدنى،عقل. بگرداندراهنماي عقل 

بى  را كه آزادى درونى او ، موازنه عدمي ، خودفطري اصل راهنماى 

است،  خدا  آن عرفان كه پرشدن از:، هيچگاه غافل نماندنهايت مى كند
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آزادى  با اصل راهنمائى سازگار دست آدمى بر اينست وبه سعى انديشه و

 ودخالى شدن ازخدا، پرشدن ازخ. درونى بى نهايت، حاصل مى شود

پذيرفتن   از، ابراهيم، انسان نوع اول. قدرت جباراست نيست، پرشدن از

تجربه، بمثابه  انسان نوع دوم از و  تجربه مى ترسدپيش ازنپذيرفتن  و

 .يك مجهول مى ترسد

 خطرناك ترين شكل "وعامه فريب عامه پسند" قرار، زبان بدين     

كه  چرا. ع مى شونداين فريب شرو زور، با زوراست وتمامى اشكال ديگر

شدن حركت  پيدا دردوتجربه آدم وابراهيم، حركت بسوى هدف، با

حركت انديشه آغاز مى  حركتى با همواره هر و. درانديشه شروع شد

  آزادى درونىرب را  وجدان او،درتجربه آدم، زبان فريب، نخست. شود

اين  از ار  او.بودن او آالاكراه از بى پايان  فراخناي ،خدابه  : دزديداو

 و بود، به ثنويت برگرداند كه توحيد را اصل راهنما و غافل كرد خدا

دانش ( دن هدف، كردسترس باور در با. فراخناي عقل او را تنگنا گرداند

 باطل كند، تجربه باور او  و چون ترسيد. ه شد، آدم فريفت )جاودانگى و

 ميوه ي ؟اين ميوه را نخورد، خود، چرا تو : حتي از شيطان نپرسيد 

جاودانگى  باخوردن ميوه ممنوعه، دانش وممنوعه را خورد  و ديد ، 

بدست مى او  ازدست رفتن آزادى وسقوط ن،آبه جاي . مديابدست ن

 هر هدفي در وسيله سازگار با خود بيان –دم غافل بود كه الف آ. آمد

 هدفى را پيش ازتجربه،، زبان فريب. يد آمي شود و به تجربه بدست مي 

، مدآنيز بدست نمي به تجربه ، بنا بر اين ، مى شد ونوسيله بيان   دركه

كه  واقعى خويش را هدف فريبكار .  دست يافتني باوراندبرعقل آدم 

 پوشانددم آهدف مطلوب درآدم بود،   بدست خود،سلب آزادى آدم

 ازدست ، به آدم را. ديد آدم پنهان كرد وواقعيت رابه لباس دروغ از

 شيطان و نه هدف هدفوردن آبربه  و ادى، آلت كردآز دادن نقد

به دم ، آاما اگرهم هدف واقعى وقابل وصول بود، .  كشاندخودش، 
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نمى  استخدام اين عامل درآمدن، هرگز هب  و خودعاملى بيرون از

وعامه  زبان عامه پسند"مشخصه  بنابر  زيرا.  دست يابد توانست بدان

كردن، ممكن   سازگارى ايجادوسيله ، درفريب، ميان هدف و"فريب

 به هدف برسد، آزادى درونى راه رشد نيز، بجاى آنكه آدمى از و. نيست

 پديده ها رابطه با آزادى سعى در بى پايان هستى است و  كه قلمرواو 

.  بكارخويش، وسيله مى شود،انسان و ازدست مى دهد وانديشه ها را

 ويرانى و و ان وفسادبه زي وهمواره نيز. به هدف نمى رسد نيز هرگز

پايان كار،  كه در بداند زيانهاى اولى كه مى بيند، بايد از. مرگ مى رسد

 به خوب و والبته خومى كند). 77( زيان بسياربزرگ مى شوند ابعاد

پس وقتى آدمى ). 87( دانستن خدا  وحتى از خودازغير بدخويش را

شود، ووسيله مى  ديدكه به سعى سازنده خويش به هدف نمى رسد

 به يقين ميان وسيله وهدف مطلوب او زيرا. براواست كه تأمل كند

راه سعى سازنده ميان انسان باهدف نمى  وقتى از و. نيزسازگارى نيست

نبايد ترديد كند كه عامل بيرونى،  توان رابطه برقراركرد، او

 اگرآلت اين زورشد، به اصل راهنما. است،وهمواره زور،  "ممنوعه ميوه"

آلت  را واو به انواع حجاب هامى پوشاند را وسيله، انديشه او و هدف و

انسان به خارج  از هرهدفى رهبرى را: عامل بيرون ازخودمى گرداند

 .فريب استميوه ممنوعه و اومنتقل كند، 

زيان آزادى است،   دزد"وعامه فريب عامه پسند"كه زبان آنجا از و     

استعداد رهبري هر  هايآفتخطرناك ترين ور ترين بي عدالتي ها و آ

 براى . در مديريت جامعه خويش استمردم انسان و شركت جمهور 

 بر مردم ساالرى با اينكه درجه سازگارى دين ومرام وانديشه راهنمائى را

نتيجه  در وسائل و و انهاموآر اندازه بگيريم، اصول راهنمااصل مشاركت، 

عامه  و  عامه پسند"نبايد با مشخصه هاى زبا رهبرى پيشنهادى آن را

دين ومرام وانديشه راهنمائى كه مشخصه هاى . ، سنجيد"فريب
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 د، مطلقا  بامردم ساالرى نانداشته باش  را"وعامه فريب عامه پسند"زبان

 ، ميوه ممنوعه راها آن پيروان وهاآن به راه تفاهم رفتن با. سازگار هستند

آنها، قاطعيتى به درنپذيرفتن . دست دادن است از آزادى را خوردن و

، خود، زبان  » تمام بهقاطعيت« براى اينكه  و). 79( بكار برد تمام بايد

بسط قلمروى  كه درزبان تجربه بقصد وعامه فريب نشود، بايد عامه پسند

 :آزادى، اظهارشود

                     

منطق صوري به : عامه پسند و عامه فريب « خاصه ششم زبان 

 :ل از واقعيت و بسا واقعيتها قصد غافل كردن عق
 

.  شناسانده ام » نقد منطق صوري «     كاربردهاي منطق صوري را  در 

ور مي شوم كه پنج خاصه باال  را بدون منطق صوري آدر اين جا، ياد

 عقل در صورت چرا كه بدين منطق است كه چشم. نمي توان بكار برد 

. مي هستي  غافل مي شود  از واقعيت كه از تماخيره مي شود و نه تنها

غ اسر ميوه ممنوعه دم فريب خورد و خدائي را در آبدين منطق بود كه 

در جهان امروز، كار برد منطق صوري با اينهمه ، . ن را خورد آكرد و 

بيش از هر زمان است و قدرتمدارها ، در سرتاسر جهان ، همه روز و از 

 : ن را بكار مي برند آا شامگاه ، صبح ت

فراوان ترين از نها  را تغيير دادن ، آمه ها را نگاهداشتن و معاني كل *

  ، عدالت چيست ؟: منطق صوري در جهان امروز است هايكاربرد

زادي چيست ؟ ،  رشد چيست ؟ ، حق چيست ؟ استقالل چيست ؟ دين آ

كلمه ( ي هائبه تعريفها كه مراجعه مي كني ، مي بيني صورت...  وچيست ؟ 

 .  براي پوشاندن معاني ضد خود بيش نيستند ... )عدالت و

براي مثال ، عدالت چيست ؟  به اين پرسش ، افالطون و ارسطو ،     

نست كه هرچيز در آعدالت «: پاسخي را داده اند كه ضد عدالت است 
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عدالت برابري برابرها و نابرابري «و ) افالطون ( » جاي خود قرار بگيرد 

 معني و به عدالت ،  اين دو تعريف ،.   )ارسطو ( » نابرابرها است 

بدون بميان ،  نه تنها ،زيرا  . هستندمحتوائي مي دهند كه  بدترين ستم 

مدن پاي قدرت،  محلي براي نابرابري پيدا نمي شود و عدالت نمي آ

اگر تعريف عدالت : ، هرگاه بپرسيم تواند اين تعريف را پيدا كند ، بلكه 

بدين !  برابري : ست ؟ ناگزير خواهند گفت اينست ، پس تعريف ستم چي

 -الف : دميان را از دو واقعيت غافل مي كند آسان، منطق صوري ، 

 غفلت از -ب كار برد پيدا نمي كند  و نابرابري  بدون حضور قدرت، 

قدرت كه با برقرار كردن نابرابري از رهگذر روابط قدرت بوجود مي 

است ، كلمه ها را نگاه مي دارد و يد و منطق صوري، برابر نياز قدرت آ

مي كه بدين سان لباس عدالت مي ت  س.نها را تغيير مي دهد آمعاني 

به  از راه دين ها كه در بيان قدرت از خود بيگانه شده اند ، ، پوشد

در جريان . عنوان حقيقتي ابدي و ازلي به انسانها قبوالنده مي شود 

 قدرت از خود بيگانه مي شدند ، تاريخ، بهمان ترتيب كه دين ها در بيان

ن نوع از زور كه انسان آ. ند گشتاين دو تعريف نيز ، تعريفهاي ديني مي 

 مي كند، اين نوع هارا همنشين خفت و فقر و معتاد به انواع ديگر زور

  .است

 با تعريف عدالت بر اصل برابري ، فريب به پايان    اما نبايد پنداشت  

 تعريف عدالت بر . د خود را از دست داد رسيد و منطق صوري كاربر

« براي مثال،  . نيز، بر مدار قدرت، همان ستم گشت كه بوداصل برابري 

چرا كه  هرگاه . است سخت پر فريب ، صورتي » برابري در برابر قانون 

قانون حق محض نباشد ، به سخن ديگر ، ترجمان نابرابري باشد، و 

ار مي گيرند، قدرتهاي نابرابر داشته باشند انسانهائي كه در برابر قانون قر

، »برابري در برابر قانون « و مجريان قانون خدمتگزاران قدرت باشند، 
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نابرابري سخت ستمگرانه ايست كه خود را با  برابري مجازي مي پوشاند 

 . كه قدرت ندارند ...  ستمگري به انسانها، محيط زيست و: 

راسته  و پرفريب آصورتهاي با لت ، اغلب       تعريفهاي بسيار ديگر از عدا

 .ورده و نقد شده اندآ، در اين كتاب ، 

 دركه قدرت است با خيره كردن انسانها ي  هدفغافل كردن انسانها از * 

 بدان ، زد و هان ها را  برنيزهآن روز كه قشون معاويه قرآاز : رت وص

نكه آ شود بي شكست نجات يافت، اين نمونه فراوان تكرار مي از ،فريب

 از همين فريب استفاده مي ، همه روز، قدرتمدارها :مانع از فريب شود

زادي ، مروج آناجي دين ، مدافع ، نقاب كنند و بر فرعونيت خويش 

ن پس ، تا  آ از ،جنگهاي صليبي واز : د زنننيز مي ... مردم ساالري و

ئين  آفرهنگ جهان شمول غرب و« وردن جهان به  آاستعمار بنام در 

تا امروز كه استقرار مردم ساالري در جهان ، پوشش سلطه ... و » ترقي 

 . گري بر جهان گشته است 

صورتي ساخته منطق صوري بقصد پوشش دادن » دفاع از حق خود « * 

 تقلب در تعريف حق ساخته بااين ساخته ،  :  استبه قدرت تجاوزگر

د كه هر انسان حق قدرتي تعريف مي شوتوضيح اين كه . شده است 

للي ،  مدافع اين حق در جامعه ملي و سازمانهاي بين المها دارد و دولت

 و قدرت ضد حق است  -الف اما .  ن  در جامعه جهاني هستند آمدافع 

بنا بر . هركس قدرت دارد ، يعني هركس در رابطه قوا با ديگري است 

 و  حقوق ذاتي انسان– ب و. اين ستم مي كند و ستم مي بيند 

 بنا بر اين ، . نها درگرو رهاي از زور و روابط قوا است آبرخورداري از 

براي مثال،  .  همراه است ديگريبا دفاع از حق خود عمل به حق 

هرگاه كم زور مظلومي در صدد احقاق حق خود از پر زور ظالمي 

 و چشم زخمي به او وارد كند، پرزور ، بنام دفاع از حق خود، تا يدآبر

او :  جامعه بين المللي  هم  مي گويد.كردن كم زور ، پيش مي رود نابود 
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جامعه جهاني معتاد به منطق صوري به . حق دفاع از خود را داشته است 

نزد ديگري ورد كه هر عمل به حقي با دفاع از همان حق آياد نيز نمي 

 پر زوري كه بنام حقي زور بكار مي برد، بايد همان حق را .همراه است 

حق يك جانبه وجود ندارد و . ن دفاع كند آ و از دي ديگري بشناسبرا

عمل به حقي كه با دفاع از همان حق  همراه نشود، حق نيست ، زور 

 مي توان تصور كرد  جهان ما تا كجا از خشونت بقصد تجاوز ،  . است

خالي مي شود هرگاه انسانها بدانند حقي كه همگاني و همه جائي نيست 

ن، همراه آن و برخوردار كردن ديگران از آ، با دفاع از ن آو عمل به 

 ؟نيست ، حق نيست زور است 

ا  منطق ام.  تعريف افالطون را از عدالت ديديم :جا به جا كردن ها * 

 بكار ن آمحل، بقصد حذف وظيفه يك اصل و  براي تغيير صوري از جمله

 سنجيدن پندار ميزاني است براي، از جمله،  براي مثال،  عدالت : ميرود

و جلوگيري بلحاظ  اندازه خالي بودنش از زور دميان آو گفتار و كردار 

اما در .  ن آاز پيدايش روابط قدرت و انعقاد نطفه قدرت و بزرگ شدن 

 عدالت هدفي شد جريان تاريخ ، از جمله بعد از پيروزي انقالب ايران ،

كه بنام دين و مرام ، قدرتهائي  . كه  با اعمال زور ، مي بايد بدان رسيد

همواره معنائي داده اند كه  عدالت  بهمده و بزرگ شده اند،آپديد 

، جامعه ايست  عدالت مستقر مي شود،نآ در ،رماني كهآجامعه : اينست 

ن را ايجاد مي آاز راه اعمال زور ، ، حق ) همان قدرت ( = دولت كه 

  !كند 

 با وظيفه خالي لت بمثابه ميزان  عداو تغيير وظيفه،      در اين جابه جائي 

 تحقق پيدا نمي ، خود هدفي مي شود كه گويا ليتها از زور فعاكردن 

 !ن را بر قرار  كند آنكه دولت حق زور بكار برد و آكند مگر 

، » بنام ترقي «  سبب شد كه  از جمله ، ، و تغيير وظيفه     همين جابجائي 

برنامه هاي رشد «  و كنندي ساقط از هسترا ملتهاي زير سلطه سلطه گران 
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برنامه هاي انتقال استعدادها و منابع و سرمايه ها از قطب زير سلطه به » 

 .قطب مسلط بگردد 

 از رهگذر رشد، ن رشد و تجدد، بمعناي نو به نو شد     در حقيقت، 

كاري است .  با روش كردن زور ، تصدي كند ، دولتيكاري نيست كه 

بنا بر اين .  زادند ، بطور خود جوش ، مي كنند آاز زور كه انسانها ، وقتي 

به باز كردن نظام اجتماعي ، يعني است ، ممكن شدن رشد ، موكول 

 خشونت زدائي در سطح  روش شدن از زور وها خالي كردن رابطه 

زاد انديشه ها و اطالع ها و گستردن آجامعه و برقرار كردن جريانهاي 

 بدين قرار، انسانها را از كار خود . ست فضاي عمل نيروهاي محركه ا

« را هدف كردن ، بقصد توجيه رشد فل كردن و اغ)  رشد ( جوش خود 

ن ستم بزرگي است كه دو قرن انسانها را  از راه به آ، » دولت مقتدر 

، به دست انسانها ،  جهان را به » اسطوره رشد « بيراهه كشانده و بنام 

اسطوره « انسانها بايد دل خوش كنند كه تازه . جهنم  بدل كرده است 

پست «  زنده باد ،  شكست خورد »مدرنيته« . »رشد و ترقي شكست 

  !» مدرنيته 

 :» دنياي مجاز «  در غافل كردن انسانها از واقعيت و زنداني كردنشان* 

 نشئه در بند ي كهدمي ، بگاه احساس شكست و نيز بوقتآ اين امر كه   -

ن، جهاني آنياي واقعيت  به عالم خيال مي رود و ، در ، از داستپيروزي 

نيست كه هر يك از ما انسانها »   سير و سياحتي « يا آبكام خود مي سازد، 

يا از خود پرسيده ايم ، توشه ما در آاما ، كرده ايم و مي كنيم ؟ ، بارها 

اين سير و سياحت و راه و روش ما كدامند ؟  اگر اين پرسش را از خود 

 هدفهاي ما – الف ، براي سفر به دنياي مجاز، يم ، زود در مي يابيمبكن

.  روش ما، منطق صوري ، ويند توشه ما ، مجازها  –  و ب هستندرزوها آ

نه تنها از اين نظر كه ما را از دنياي واقعيتها غافل مي كنند ، بلكه بدين 

. خت ها نمي توان سا مجازجز خاطر كه بناي كاخ مجاز را با مصالحي 
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اال اين كه ما انسانها چون دنياي خيال و مجاز را ، غير واقعي مي دانيم ، 

غافل مي شويم كه در دنياي واقعي نيز، اغلب ، با استفاده از منطق 

هركس به زندگي . صوري، مجاز مي سازيم و جانشين واقعيت مي كنيم 

روزانه خويش بنگرد، در شگفت مي شود از زيادت ساختن مجاز و 

از ساختن اندام چنان كه جوان و زيبا  : نها آ كردنهاشين واقعيتجان

بنمايد ، بگيريد ، تا رابطه ها با يكديگر را بر مجازها استوار كردن و در 

 را – حتي خريد و فروش كاالها و خدمات – مبادله ها ،  بزرگيبخش

 اگر اين ماده را بخري و مصرف كني ، چربي :له مجازها گرداندن دمبا

 ...ب مي شوند وآ بدن هاي

 از جمله سرمايه – مداري ها   با استفاده از اعتياد انسانها به مجاز، قدرت-

 با بكار بردن منطق صوري ، از انسان ، معتاد به اند   توانسته -داري 

  بسازد و اقتصاد را اقتصاد مصرف انبوه  ،»انسان تك بعدي  « ،مصرف 

 . بگرداند 

سازد و انسانها را  روش ، هدفهاي مجازي مي  قدرت سياسي ، با همين-

  :ن بدتر ، جنگ آپيروزي ها و شكستها در انتخابات ، و از : بسيج مي كند 

 ،ايجاد ترس و اميد مجازي ، از راه عراق با جنگ   • 

از اين لت  ايجاد غفرهگذر، از تروريسمجنگ با هدف گرداندن  • 

از راه .  ير سلطه است  ز- كه ترور زاده رابطه سلطه گر واقعيت 

تروريست را كسي معرفي كردن كه جز به ارضاي كينه هايش نمي 

  و چونكه مايه كينه چيست ؟ پرسش با ايجاد غفلت از اين ، انديشد 

مد، سلطه آبميان كه مايه كينه  اين پرسش كوشش در غفلت زدائي شد و

پيشرفته ها زادي و پيشرفت ما آمايه كينه ، : گران دروغي ديگر ساختند 

  پرده دروغ را دريد واين پاسخ  سلطه گران غافل شدند كه اما . است 

زاد هستيد و رشد كرده ايد، پس آهرگاه شما  : شكار كردآحقيقت را 

از » تروريست « اگر  بنا بر اين ، . زادي حقي است ذاتي هر انسان آ
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امل وعمجموعه زادي خود غافل و به جاي رشد تخريب مي كند، آ

 جز زور ، ورنده اين مجموعه ، آفر. د نحرف كننده اي وجود دارمن

  چيست ؟ زير سلطه –ورده رابطه سلطه گر آفر

ايجاد غفلت از اين واقعيت كه دين براي  با ،  جنگ بخاطر دين و مرام •

در دين اكراه نيست و دين : رها شدن از زور و خشونت است كه فرمود 

   .جز محبت نيست

اما .  موارد جانشين واقعيت كردن مجازها نيستند  تمامي     اين ساخته

 . بشمارندويرانگر ترين و همگاني ترين كاربردهاي منطق صوري 

دميان آ، لباس زربفت دروغ پوشاندن ، به ترتيبي كه ما بر حقيقت * 

پسري كه در پي فريب : را بر راست ترجيح  دهيم  زيبا نما  دروغ

دروغهاي بس فاخر در باره زيبائي هاي او ، به دختري است و مي كوشد 

مي شود و  موفق بسا و عشق خود به او كه گويا قرار از او ربوده است ، 

اما هرگاه ، پسر زبان واقعيت  . رسد به كام مي مي دهد و دختر را فريب 

. يد و در جا او را از خود مي راند آ دختر را بد مي بسا   ،ورد آدر كار 

 دختر نمي توانست بداند پسر با او زبان فريب بكار مي ياآ: پرسش اينست 

در حقيقت ، منطق صوري جز اين نمي كند  كه بر واقعيت ، . برد ؟  چرا 

نچه مي شوند و يا آ پس هر انساني مي تواند در  .شاند ولباس دروغ مي پ

واقعيت را ، تأمل كند و از پوشش پر نقش و نگار دروغ ، مي خواند 

» زشت « جذب و از  راست » زيبا « اما اگر انسانها به دروغ  . بيرون كشد 

ريزند، بخاطر اعتياد به منطق صوري است كه زشت را زيبا و زيبا را گمي 

 . زشت مي بينند

  مي نگريم ، ،، در پندار و گفتار و كردارش  و چون به انسانيت امروز    

 مي بينند، دروغ مي بينيم ، همگاني ترين ستمها كه انسانها بر خود روا

وردن راست از پوشش دروغ آن و نيز بدر آاست و روش راست بنمودن 
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با اين همه ، دروغ روز به روز به رواج تر است . را نيز همگان مي شناسند 

. 

و نيك كه بنگريم مي بينيم منطق صوري فن بكار بردن زور در اشكال      

ود بيگانه كردن روش ساختن بيانهاي قدرت و از خ .نست آگوناگون 

زادي آ غافل كردن انسان از زادي در بيان ها قدرت ، بقصد آبيان هاي 

  :است  وردن اوآ و به بندگي قدرت درخويش
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 فصل دوم

  آزادىبيانآزادى و 
 
 

در قرنى كه دارد پايان مى پذيرد، يك رشته آزمايشهاى جديد       

 بنا "عامه فريبو ه پسند عام"اين آزمايشها بر اين حكم . نده اعمل آمد به

 نبودن "علمى"ها، به دليل  هاى پيشين جامعه ند كه شكست تجربهه اگرفت

اما جبر را . وگرنه، جبر را بايد با جبر از ميان برد! است  آنها بوده

نتوانستند با جبر از ميان ببرند و انسان را گرفتار كالف سردرگمي از 

 ميان بردن جبر با جبر انجام  براي ازآزمايشهائى كه. جبرها ساختند 

همان  به هاى بزرگ و كشتارهاى عظيم،   به بهاى ويرانگرىگرفتند و 

 را قرباني خود ها  كه جبر درمان جبر نيست و عموم جامعهرسيدند نتيجه 

 :عبارتند ازكردند، 

 كه نازيسم و فاشيسم را  »ها با جبر برترها  جبر مادون «پايان دادن به •

 كه  بس خونين و ويرانگر اين بود » زمايش « آدف اين ه. پديد آورد

 .  فضاى حياتى و رهبرى بر روى زمين را تضمين كند"نژاد برتر"براى 

پايان دادن به جبر سرمايه دارى با جبر پرولتاريا كه استالينيسم را پديد  •

  .آورد

 ل اشكانيفتادن در بند جبر كمونيسم كه جبر ضد كمونيسم را در  •

  .استبدادهاى نظامى پديد آورديسم و مكارت

ماندگى با جبر رشد، از جبر كهنه با جبر نو،   رهائى جستن از جبر عقب •

 كه استبدادهاى » فرهنگ علمى«  با جبر  » فرهنگ دينى « از جبر

بنا را بر اين اين استبدادها . را پديد آورد » نوگرا « نظامى و غير نظامى 
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 »  تا مغز استخوان، غربى كنند،ولو به زور « ا، ها ر  غير غربىكهگذاشتند 

. 

دين كه نظام جبر آسودن مردم از جبر بى دينى و الاباليگرى، با  •

 .مالتاريا را پديد آورد

اما دو جبر اول نيز تجربه .  شدند"دولت"در ايران ما، سه جبر آخر  

اين جبرها افزوده شدند بر جبرهائى كه پيش از اين عصر، . شدند

 :اند و هنوز جماعتهائى گفتار آنهايند ايش شدهآزم

گريبان رهاندن از جبر انيران با جبر استبداد كه ايران را گرفتار  •

داشت و اكنون نيز، از اسباب توجيه استبداد  سلطنتهاى استبدادى نگاه مى

 مالتاريا است،

خالص كردن انسان از جبر دنيا، با تسليم شدن به جبر آخرت و جبر  •

  و عوام فريبان را پديد آورد، »زاهدان« ه خدا ك

 با جبر دل كه انواعى از ،آزاد كردن انسان از جبرها، حتى جبر عقل •

 .عارفان را پديد آورد
  

   :)08( مى شويدنخون خون را  

  

ها، جنگ و محصول جنگ، ويرانى و مرگ بود و  حاصل تمامى تجربه    

زرگ حماسه انسان، ايرانى بود و با آنكه مولوى، عارف و سراينده ب. هست

، چرا ايرانيان "خون خون را نمى شويد": به تجربه دريافت و سرود

؟ چرا هنوز بر  اند و مى كنند را تكرار كردهبار هاى ويرانى و مرگ  تجربه

 آنند كه از جبر با جبر رها شوند؟

ا دانيم چر و پيش از آن كه به اين پرسش پاسخ بدهيم، بپرسيم آيا مى    

آورد؟ يافتن پاسخ  رهائى از جبرى به جبرى ديگر، ناكامى بزرگتر ببار مى

عامه پسند و "تواند زبان  زيرا نتيجه تجربه نيز مى. براى چراها ضرور است
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انسانى كه نخواهد در دام .  شود اگر چرائى آن را ندانيم"عامه فريب

د شنيده و خوانده جبر بيفتد، نه تنها بايد چرائى را بداند، بلكه بايد بتوان

پس بپرسيم . را، خود، به تجربه بگذارد و از صحت چرائى مطمئن شود

برد بلكه آدميان را گرفتار پويائى جبر  چرا نه تنها جبر جبر را از ميان نمى

 :كند؟ مى

د ورآ  يك ويرانى ببار مى، هر روز، زور، دانستند  پيش از عصر ما نيز مى •

 ديگر از ميان ببرى، ويرانى را دو برابر و ير را با زوزورو اگر بخواهى . 

ماند،  رو، وقتى نيز كه راه ديگرى جز جنگ نمى از اين. بيشتر مى كنى

جنگى كه زور دشمن را با زورى ويران : دو نوع جنگ شدنى بودند

داد و جنگى كه به خنثى كردن زور  سازتر و مرگ آفرين تر پاسخ مى

 كرد، دشمن بسنده مى

ما، باور عمومى بر اين بود كه عمل مساوى عكس العمل پيش از عصر  •

شود و پيوسته   فعالى مىياما اينك ما مى دانيم هر عملى موجود. است

كند و بر  بنابراين، جبر جديد جبر قديم را جذب مى. افزايد بر خود مى

بنگريد كه استبداد مالتاريا . افزايد توان و شدت ويرانگرى خود مى

ا جذب كرده و بر توان و شدت ويرانگرى و مرگ استبداد پهلويها ر

 !آورى خود تا كجا افزوده است

ها و  ايد، در زندگانى روزمره خانواده اگر از اين واقعيت غافل بوده    

اگر پدرى به مادرى زور بگويد و : روابط شخصى خويش، تأمل كنيد

 و اگر برند مادر مقابله به مثل كند، ميزان عصبانيت يكديگر را باال مى

 .كشد اى جبران ناپذير مى جريان را قطع نكنند، كار به فاجعه

 اگر سيلى :آيا به اين دليل بود كه اين دستور اخالقى صادر شد  •

اما اين . خوردى، رخ ديگر را براى خوردن سيلى دوم پيش آر؟ شايد

اگر پدرى به مادرى زور : دهد اى وارونه مى دستور، در تجربه، نتيجه

مادر به جبر او تسليم شود، كار پذيرى او، نزد شوهر جبار، بگويد و 



89 

جبارانى كه در جهان، الگوهاى . آورد پويائى زورگوئى را پديد مى

اند كه تسليم  اند را، مردمانى ساخته ويران سازى و مرگ آورى شده

زنان . اند اند و خود را بسان آلت، در اختيارشان گذاشته استبدادشان شده

 "طبيعى"شوند تا كه زورگوئى مردان را امرى  ربيت مىكه كارپذير ت

دانند كه تسليم شدن به زورگوئى، مرد را بر  باور كنند، به تجربه مى

و اگر مردان از خود بپرسند چرا رشد . كند زورگوئى مصرتر مى

برند  روند، بدين واقعيت پى مى هاى ما واپس مى كنند و چرا جامعه نمى

اى كه در آن، زن رشد  كند و جامعه تباه مىكه زور زورگو را بيشتر 

 : است پاسخ اين پرسش دليل آن. رود كند، واپس مى ينم

آيد؟ اين تنها پرسشى است كه شايد  پويائى زورگوئى چگونه بوجود مى 

 :اند پيش از اين زمان، پاسخ بايسته آن را نيافته

ى را  پويائى زورگوئ،جذب شدن جبر پيشين در جبر پسين، از آن رو •

. رود آورد كه جبر پيشين، با استقرار جبر پسين، از ميان نمى پديد مى

خواه وقتى هردو جبر فعال هستند و چه زمانى كه جبر پيشين كارپذير 

جبر پسين، براى جذب آن، ناگزير است دائم نيرو را به زور زيرا . شود مى

و جبر، به فكر آيا ديالكتيك از مشاهده رابطه ميان د. دربرگرداند و بكار بب

سازندگانش رسيده است؟ پاسخ هرچه باشد، پيشينيان پى برده بودند كه 

ندند كه اما از توجه به اين واقعيت غافل ما). 81( تضاد قانون مرگ است

قدرتى كه از . پويائى زورگوئى تنها حاصل بلعيدن جبر پيشين نيست

 تن به انحالل آيد، يا بايد بر خود بيفزايد و يا رابطه دو جبر پديد مى

براى رهائى از فرمان اين . آيد پويائى زورگوئى اينسان پديد مى. بدهد

: استاز سه مرجع يافته قانون چه بايد كرد؟ اين پرسش، سه پاسخ يافته 

 .دين و عرفان و علم

اين سه، بر مدار رابطه عقل با دل، اين يا آن نقش را جسته و اين و آن  

 :اند دهرابطه را با يكديگر پيدا كر
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.  بنابراين، با ضرورتها سر و كار دارد،هاى آن عقل با طبيعت و پديده*  

 عقل، بنا بر پس بقولى،.  اضداد، به شناسائى توانا مى شوداز راه تأمل در

 و به قول ديگرى، عقل با ثنويت  مي انديشد  ديالكتيكى سرشت خود، 

اما دل از . اد شدتوان آز نتيجه اينست كه به كار عقل، نمى. مالزم است

بند ضرورت آزاد است و سر و كارش با هستى نا محدود و رها از اضداد 

براين باور، دل با عقل، . تواند راهبر آدمى به آزادى بگردد دل مى. است

 :ها را پيدا كردند اين رابطه

به دل ادعايش را عقل مدعى است و نبايد . اختيار را بايد به دل سپرد •

 .داد راه

عقل كه به فرمان خدا عمل كرد، دل نيز اطمينان . ى با عقل استرهبر •

 .جويد مى

 .اختيار را به دل و عنان عقل را بدو بايد داد •

 .ند و اختيار عقل را است گويعرفان و دين باطل •

اى ميان دين و عرفان و علم پديد  بر هر يك از اين چهار حكم، رابطه*

 :آمده است

  است و بعكس،طريقت حق و شريعت باطل •

 عرفان حق و شريعت شمع طريقت است، •

عرفانى كه با دين يكى است و دينى كه با عرفان يكى است، دين و  •

 عرفان واقعى هستند،

 عرفان معرفت راستين است و علم ساخته عقل و عامل فريب است، •

باوجوداين، عرفان . عرفان معرفت راستين و علم پايبند ضرورتها است •

 د علم را بخدمت گيرد،توان مى

عنان عرفان را بايد به علم سپرد زيرا دل بدون علم به عقل كور  •

 ماند، مى
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دين حق و علم راستين يكى هستند و معرفت غير دينى بايد تابع  •

 معرفت دينى باشد،

سرنوشت نزاع علم با « خيال و خرافه است و . معرفت دينى علم نيست •

 )82( . شود آموزد، معين مى اى كه علم مى دين، در مدرسه

 .، در تغيير استبا تغيير معرفت علمي معرفت دينى تابع علم است و •

دين و  ها، گرده تاريخ روابط  با فهرست كردن آن جبرها و اين رابطه    

بر شما است كه در . عرفان و علم در اختيار شما خوانندگان قرار گرفت

 و اهميت آگاهى بر آزاديها كه مقام پى بردن به بزرگى نقشى كه داريد

. شما را هستند، هريك از اين احكام را به محك تجربه، نزديك كنيد

دو مورد را كه زندگانى همه . رسيد تناقضها را كه رفع كرديد، به حق مى

 :كنم روز شما در بندشان است، براى شما از تناقض پاك مى

واند به خدمت دل ت عقل و دل قلمروهاى جداگانه دارند و عقل مى - 1 

 :درآيد

عقل ثنوى مسلك و دربند . در اين حكم، دل با عقل دوگانه است     

 و  )مالصدرا(  و فيلسوفان عارف  )مولوى ( عارفان. ضرورت است

 را كه بر آزادى  )يا خرد ناب( اند مشكل دل   كوشيده )كانت( فيلسوفان 

 است، با پيرو دل كند و عقل را كه در بند جبر حاكم بر طبيعت عمل مى

. اند تجربه مى گويد كه نتوانسته.  كردن عقل، حل كنند )يا خرد ناب( 

 با ) ...يا روح خردمند، خردناب و( ؟ زيرا دوگانگى دل دان چرا نتوانسته

 دليل دومى را ضرورت  ) يا خدا( بنابرآن، اولى را آزادى ، عقل كه 

 ثنويت بر عقل حاكم اگر: گيرد راهبر است، از يك باور خطا مايه مى

هايش  ووقتى كور شد، ساخته. تواند بكار دل آيد باشد، محصولش نمى

دانست  آن عارف اين واقعيت را مى. شوند آورتر مى ويرانگرتر و مرگ

برفرض،  زيرا بنا.  به فرمان دل درآيدكه عقل جبرى مسلك، ممكن نيست

تواند  س دل مىبعك.  قطع كند )ضرورتها ( بايد رابطه خود را با طبيعت
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در واقع، از جبر به آزادى راه نيست چرا كه در جبر، . آزادى را رها كند

 . وجود ندارد  تصور آزادى و نفى خويش و بدل شدن به آزادى نتوا

تواند عنان  اما در آزادى توان تصور جبر هست و به اراده آدمى، دل مى

بنابراين، . شودخويش را به عقل جبار بسپارد و از آزادى و خدا، غافل 

اگر بنا را بر دوگانگى دل و عقل بگذاريم و ثنويت را سرشت عقل و يا 

و سرانجام، يا بايد عنان . شود مالزم آن باور كنيم، حل تناقض محال مى

زندگانى اين « را به جبر دنيا داد و يا خويشتن را گرفتار جبر گريز از 

ا، ميان دو سنگ آسيا، و ي.  و پناه بردن به كنج عزلت گرداند » جهانى

هاى از رشد مانده، از  جامعه. يكى جبر دل و ديگرى جبر عقل، خورد شد

 .اند جمله، به دليل گرفتار اين جبرها شدن، از رشد مانده

 را نه سرشت عقل و نه مالزم آن بدانيم  )ثنويت  (اما اگر اصل راهنما    

ل راهنما تصديق  را از اين جبر رها و آزاديش را در انتخاب اصعقلو 

بدين انقالب، انسان از . ايم كنيم، بزرگ ترين انقالبها را كرده

دل و دماغ، روح و تن، روح خردمند و عقل، ( »  درونى« هاى  دوگانگى

 و خورد شدن در الى دو سنگ آسياب و نيز  ) خرد ناب و خرد تجربى

 .شود دوگانگى با بيرون، رها مى

.  وجود ندارد"ىتماوراء طبيع"ت ماده، بنابرحكم جانبداران اصال - 2 

جهتى كه تحول غرب در پيش . غير از عقل، هرچه هست، موهوم است

ماهيت اين عقل كدام است . گرفت، عقل را بر مسند واليت مطلقه نشاند

دسته از پايبندان به اصالت ماده كه نظامهاى  و طرز كارش چيست؟ آن

انديشه را مادى و تابع )   هابخصوص ماركسيست( سياسى را پديد آوردند، 

اما اگر انديشه خود در بند جبر است، چگونه . قوانين ديالكتيك دانستند

توان آزادى يافت؟ حتى  تواند آزادى را تصور كند و كجا از جبر مى مى

وقتى سارتر به اين پرسش رسيد، ناگزير شد براى انديشه، اين توانائى را 

 خود را از وضعيتى كه در آن است، تواند آدمى به انديشه مى: بشناسد
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هر حركت جديد با اين بيرون . بيرون ببرد و ازبيرون، در آن نظر كند

پس آزادى همين نه . شود رفتن از وضعيت، يعنى با گفتن نه، آغاز مى

براى مثال، وقتى كارگرى، دانشجوئى، زنى، جوانى، وضعيت . است

زاد آ آنند، نه مى گويند، به نظام اجتماعى كه در پذيرند و خويش را نمى

 .توانند وضعيت جديد را بسازند شوند و مى مى

دى كه امروز مسلمان است، آن روز، فيلسوف حزب كمونيست وگار    

شود، تصديق   شروع مى"نه"اين واقعيت را كه هر حركتى با . فرانسه بود

ى اگر بر طبيعت جبر ديالكتيك: كرد اما در رديه خود بر نظر سارتر، نوشت

تواند از آن بيرون رود؟ نه اى كه انديشه  حاكم باشد، انديشه چگونه مى

توان  پس آزادى چيست و چسان مى. گويد حاصل چالش ضدها است مى

تغييرهاى كمى سرانجام به : آن را يافت؟ پاسخ آن روز فيلسوف اين بود

 پيروى "قانون"اما بر فرض كه تغييرها از اين. انجامند تغيير كيفى مى

وگرنه جبر الجبر . ند، اين كيفيت جبر است كه تغيير مى كندكن

يافت، با صادر كردن اين  فيلسوف چون پاسخ پرسش را نمى. شود نمى

سوسياليسم با آزادى برترى ": حكم، از چنگ دو پرسش، گريبان رهاند

اين سخن ميان )! 83(سازگار است كه حزب بايد بدان جان و بسط دهد

خود او از آن پس نيز، نتوانست بگويد . آيد ر نمىتهى است و به تجربه د

 "آزادى برتر"آن 

آيا به اين . اى بسا دانسته بود كه از جبر به آزادى راهى نيست. چيست 

 دليل نبود كه آن حزب و مرام را ترك گفت؟

  

 : زادي كه  انسان دارد  آ9 –بند اول 
  

اقعيت را همان سان  وتوان رها شد مگر  قرار، از اين تناقض نمى بدين   

زاد از تعين ها آ واقعيت اينست كه عقل نمي تواند :كه هست ببينيم 
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هرگاه خود در . بر موضوع شناسائي بگردد  زيرا مي بايد محيط . نباشد 

. قيد تعين ها باشد ، از محيط شدن بر موضوع شناسائي ناتوان مي شود 

بيانگر ...  و هوشمند وتوانائي عقل به  اين هماني جستن با هستي انديشمند

بدين قرار، موازنه .  منفي است ، بنا بر فطرتش ،موازنه عقل نست كه آ

عدمي ، بمثابه اصل راهنما ، عقل را رها از تعين ها و برخوردار از افق باز 

با وجود اين ، عقل .  و توانا به باز شدن تا هستي بي كران ، نگاه مي دارد 

و اصلي را راهنماي خويش كند كه او را اند از خود بيگانه شود مي تو

 هر گاه از خود .محدود و از ديدن بيرون از محدوده ، ناتوان بگرداند 

يم و يا عقل شبخ آيا اين ما هستيم كه آزادى را به عقل خود مى : بپرسيم 

 ما، بمثابه –، درجا ، در مي يابيم كه الف اين آزادى را داردخود 

 پرسش به ما مي گويد –وجود ندارد و ب موجودي مستقل از عقل خود، 

اما  –ج .  نمي توانست بسازد زاد نبود، اين پرسش نيز آكه هرگاه عقل 

زاد مي كند و يا عقلي كه ثنويت را اصل آيا اين پرسش را عقل آ

» ما « و تصور »  عقل ما « و » ما « دو گانگي   راهنماي خود كرده است ؟

بدهد، ترجمان ثنويت بمثابه زادي آا  م» عقل «  به  ممكن است اي كه 

منطق صوري كه در ساختن اين پرسش بكار .  اصل راهنماي عقل است 

چرا كه در اين . رفته است ، نيز گوياي اصل راهنما بودن ثنويت است 

، مجاز هستند و عقل  »عقل « و » ما « دو گانگي پرسش ، غير از اين كه 

زادي ذاتي خويش، آيار ، از جمله بدين مجاز، خود را از واقعيتهاي بس

 يگانگي ما و عقل ، و نيز اين واقعيت غافل مي كند كه  بدون اعتياد به 

زادي خود غافل نمي آ، ثنويت اصل راهنما نمي شود و عقل از قدرت

توليد كار عقل . شود و دنياي مجازي را جانشين دنياي واقعي نمي كند 

آزاديهائى را كه  . ليد كندمي تواند توزادي آ تنها در عقل  .است

 :ايم، بشماريم ايم و از آنها غافل بوده داشته
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تواند به درون آن  ، هيچ زورى نمىعقل تكرار كنيم كه از بيرون  - 1

است هر انسان بر .  اى را وارد آن كند"اطالع"و » معرفت« درآيد و يا 

درتى  نخواهد، هيچ قخودكه فراوان تجربه كند تا مطمئن شود تا وقتى 

  نفوذ دهدعقل اواى، اطالعى را به درون  تواند باورى، نظرى ، داده نمى

، هيچ كس و اوخود ن هر عقلي است و جز آ فضاي باز الاكراه از : 

   . ن محروم كند آقدرتي نمي تواند او را از 

بديهى است  .  را تعطيل كندعقلتواند كار   هيچ زورى نمى و نيز - 2 

ى دستور عقلن به اتو  كرد اما نمىپريشاناى،  به گلولهتوان مغزى را،  مى

زادى ذاتى حيات است، اينكه آيك دليل بزرگ بر اينكه . داد كار نكند

زادي ذاتي آزيرا . خود بستاندتواند از   نيز نمى عقل اين آزادى را 

از اين رو، عقل تنها مي . هستي است و به هيچ زوري ستاندني نيست 

زادي  را ناتوانيش از توليد   آ ازغفلت . ود غافل شود زادي خآ از تواند 

 . به او خاطر نشان مي كند 

هر كس . ، آزادى انتخاب اصل راهنما را داردعقل دانيم  اينك مى - 3 

، بر اصل ثنويت تك محورى موازنه عدمي بر اصل : تواند تجربه كند مى

اصل سه كار را بكار اندازد و حعقل خود و بر اصل ثنويت دو محورى، 

 كند كه   تجربه گر را مطمئن مى اين تجربه . را با يكديگر مقايسه كند

اما عقل مي تواند  . زاد ، موازنه عدمي است آي عقل  اصل راهنما-1/3

آزاد ماندن و يا تحت  - 2/3 . ن ثنويت جانشين كند آن را با  اين يا آ

  .  درآمدن، پى آمد انتخاب انسان استقدرت حكم 

عقل او  تنها بر اصل موازنه عدمى، رهبرى آدمى با خود او است و  - 3/3

افزايد و رشد مى   بر معرفت خويش مى، با هر سعى ،وخالق و باور است 

 .كند

كند،   بر اصل ثنويت تك محورى، حتى وقتى آدمى خود را محور مى   

گيرد و اين رهبرى، جز زور وقدرت  رهبرى در بيرون او قرار مى
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غير ممكن است آدمى بتواند بدون بكار بردن انواع زور، عملى . شود نمى

را به انجام رساند و همواره ميزان ويرانگرى از ميزان سازندگى بيشتر 

بر اصل ثنويت دو محورى، كه آدمى خود و ديگرى، هر دو را . شود مى

زيرا . ، از انسان به قدرت منتقل مي شود شمارد، باز رهبرى  فعال مى

كند و عمل همواره   چند و چون روابط قوا معين مىكس را رهبري هر

 .با زور همراه است

 است و يپس فطرت آزاد. قرار، آدمى سه آزادى بزرگ دارد بدين   

زادي ، زمان به زمان، بيشتر آاز اين سه  به رشد، ،تواند مى زاد  آعقل 

با جايگزين كردن اصل ،  آدم ماينك از خود بپرسي. برخوردار شود

كنند؟ و  نويت، اين سه آزادى را گم نكرد؟ و فرزندان آدم چنين نمىث

عرفان در پى اين گمشده نيست كه ما در خود داريم؟ راستى اينست كه 

. گيرد عرفان بازيافتن آزادى است و با معرفت بر اين سه آزادى آغاز مى

سه خود را از اين تواند اين  از آنجا كه هيچكس جز خود انسان نمى

 بر او است كه بداند .، مسئوليت انسانى كامل است، غافل كند آزادى

، با خود او قدرتمسئوليت گم كردن آزادى و تن دادن به خفت جبر 

 .است

كه تا طلبد  فضاى بى نهايت هستى را مى. خواهد اما آزادى فضا مى  - 4 

  .خدا: ، رابطه قوا بر قرار نكندنآدمى در آن و با آ

نها هم دروني هر انسان آزاديهاي ديگري همراهند كه آزاديها، با آ  اين 

نها غافل شود و از بيرون ، حتي قابل آهستند و تنها او خود مي تواند از 

       :محدود كردن نيستند 

زادي گزينش هدف و آزادي گزينش اصل راهنما همراه است با  آ•

 روش ،

. تخاب زمان زادي انآزادي انتخاب فضاي فعاليت عقل همراه است با  آ•

. ن ، بي نهايت است آزاد هستي بي كران و زمان آعقل فعاليت فضاي 
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. ورد آدر اين فضا و زمان، عقل تمام توان خالقه خويش را بدست مي 

ثنويت را اصل راهنما كند، به ضرورت فضاي عقل محدود به  او  اگر اما 

زماني در (  رابطه دو محور معين مي كند رادو محور و زمان فعاليت او 

 )ينده آگذشته  يا زماني در حال و يا زماني در 

ن را از عقل بستاند  آدمي خود نيز نمي تواند  آزادي فعاليت عقل كه آ •

زادي به خود راه دادن يا راه ندادن انديشه و اطالع ، همراهند با دو آو 

ن آدمي از آزادي است كه اگر آن آاين . زادي خلق آ يكي :زادي آ

زاديهاي آ نه تنها استعداد خلق خويش را تباه كرده است، بلكه  غافل شد،

چرا كه  در زمان خلق است كه . ديگر را نيز ، در خود، گم كرده است 

زادي آزادي را در خود و خود را در آانسان از هر تعيني رها مي شود، 

زادي جهت دادن به فعاليتهاي آديگري . يد آ وجد مي  بهمي يابد و

 . خويش استعدادهاي

هر گاه  نظام . زادي گزينش انديشه راهنما آزاديها همراهند با آ و اين •

زاد باشند، آاجتماعي باز و تحول پذير و دو جريان انديشه ها و اطالع ها 

زادي مي سپارند و انديشه راهنما آبيان هاي قدرت جاي به بيان هاي 

 . زادي مي شود آبيان 

سخن  كه بر ميزان عدالت. در خود دارد  زادي آ9دمي آ      بدين قرار، 

  در درون انسان ، ،زادي ذاتي هستي آ:  را دقيق كني اين مي شود 

دمي از آ مي كند، بسي ستمگري بايد تا شكارآر او  جلوه ب9خود را به 

زادي كه اين سان درون او را از تاللوء  نور  خود روشن مي كند، آ

 . غافل بماند 

 قدرت . هيچيك مستغنى از خدا نيستندقدرت ، زادى و اختيار و جبر، آ    

 تراشند و خداهاي  اسطوره ها را قدرتها مى: خداى خويش را دارد

، واقعيتى "زبان عامه پسند و عامه فريب"با بكار گرفتن . انسانها مي كنند 

  ، از معني سازگار با قدرت پر مي كنندو حقى را از معنى خويش تهى و 
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ن را ، ميزان ارزشمندي و آنزديكي يا دوري از . ند  مي گردانشمجاز

مي سازند با واليت ئي   خدا بيشتر، . منزلت اجتماعي انسانها مي كنند

 .  بر وفق دلخواه قدرت ، فرمان مي راندخدائي كه . بر عقلها مطلقه 

سان  آ اما  قدرت.مي كند زاد آي است كه انسان  حركترشدبراى مثال، 

وردن انسان به خدمت آسطوره  كند و وسيله در ن را اآمي تواند 

رشد، همان . شود در خدمت رشد است  مي مدعي  : خويش بگرداند 

 هدفي مي گرداند كه انسان، تحت امر قدرت، مي  را زاد آ انسان سعي 

زادتر شدن آزاد و آ رشدي كه جريان  از اين پس، .بايد بدان برسد 

را  بر اوامر و نواهي قدرت ز اطاعت امي شود كه اي است ، اسطوره 

 معناي شفاف خويش را از دست مي دهد و  رشد .دمي واجب مي كند آ

 . دمي معلوم نمي شودآمعناي مبهمي پيدا مي كند كه هيپگاه بر 

رابطه . است گشته  اسالم اسطوره در ايران، هم اكنون،     مثالي ديگر، 

 اسطوره با ست ، رابطه انسان  روش نيبا زاد آانسان با اسالم ، رابطه انسان 

» اسالم عزيز « انسان در خدمت توضيح اين كه ) . خدا است = ولي امر ( 

ي كه » اسالم عزيز« . چيست؟ » اسالم عزيز «  هيچ نه معلوم كه اما است 

مرگ در ، تا موجوي پرتحملطرش ، مي بايد ا و انسان بخگشتهاسطوره 

تحمل كند، جنگ كند ، بكشد و ، فقر و خشونت را  خفت، پرتحمل باشد

، خود را خوار و بي مقدار كشته شود، از كرامت و حقوق خود بگذرد 

را جانشين اسالم بمثابه روش » ولي امر «  اوامر و نواهي بداند و بكند ، 

هر انتقادي ، از امر و نهي  .  بشناسد و بدانها عمل كند،زادي آرشد در 

و بسا سبب صدور حكم ارتداد انتقاد » اسالم عزيز « قدرت ، انتقاد از 

 .مي شودكننده 

از اين رو،  انكار اسطوره . بدين قرار، قدرت خداهاي خود را دارد      

زاد و هوشمند و آهاي دست ساخت قدرت، اعتراف به خدا بمثابه هستي 

 است ي خويش عارف زادآبر كه بدو ، انسان است ... انديشمند و خالق و
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زادي خويش غافل نشود، از خدا نيز آدمي از آ ، تا در حقيقت. و بعكس 

، زادي خويش غافل شد آو اگر از . غافل نمي شود چه رسد به انكار 

مدن آجريان انكار خدا ، همان جريان گرويدن به پرستش اسطوره و در 

اگر كسي هست كه جز اين مي پندارد، بر  . به خدمت قدرت مي شود 

 كند كه جبر باور نشده و به بندگي اين يا منكري را معرفيخدا او است ، 

   . است و به خدمت قدرت در نيامده ن اسطوره در نيامده آ

يم ه ا، دريافتشوند بدون خدا نمىزادي و قدرت آ    اينك كه دانستيم  

كه مهمترين كار برد عدالت بمثابه ميزان، در خود انسان است و اختيار و 

د يا از كسي ستاند، اختيار و مسئوليت مسئوليتي كه نمي توان به كسي دا

هرگاه او : هر انسان در سنجش پندار و گفتار و كردار خويش است 

 ور خواهد رسيد كه ،آ، به اين نتيجه اطمينان هيچگاه از تجربه باز نايستد 

زادي و دون انسان آ خدا غفلت از زادى و بدونآمعرفت بر خدا، با

 زيرا . سرنوشت انسان مي شود شدن ، قدرت اسطوره گشتن و  برده 

اسطوره آدمى را از فراخناى آزادى به تنگناى جبر استبداد مى كشاند و 

 . ورد آباز مي زادى آخدا انسان را از اين تنگنا به فراخناى 

توان اسطوره كرد و بدان، انسان را گرفتار  كه خدا را نيز مى! زنهار     

 :با هم تجربه كنيم. بدترين جبرها گرداند

اگر   )   و هدف و روشراهنما اصل ( زادي گزينش انديشه راهنما  آ* 

  بر اصل ثنويت تك محورى با او رابطه برقرار كنيم، اماخدا را بپذيريم 

 :بر خود، ستمهاي زير را روا ديده ايم 

ايم و واليت مطلقه را به قدرتى  اختيار هدايت را از خود و خدا ستانده • 

 ، كهمداني به تجربه مى!  »واند توحيد را نيز تعطيل كندت مى« ايم كه  داده

اما .  استمطلقه ) زور ( = بر اين اصل ، رابطه با خدا، رابطه با قدرت 

 :شويم دليل آن  در پي اينك 
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توان بر اصل ثنويت، بدون واسطه، با خدا رابطه برقرار كرد؟   آيا مى   

 كه پاسخ منفى م و بنگريميها رجوع كن نخست به دينها و عرفانها و فلسفه

ن آ دين ها و عرفانها و مرام هاي متكي به اين و چرا نزد همه. است

 و در صورت انكار - » نمايندگان خدا«  راه از با خدا،  رابطه فلسفه ، 

بر اصل ثنويت تك ، شود؟ زيرا   برقرار مى -خدا، با نمايندگان قدرت 

تسليم و  و خود را رداسپ مىپندارد رهبرى را به خدا  محورى، آدمى مى

لت فعل شدن  آ- الف برد كه  اما از ياد مى. مي گرداند او لت فعل آ

در . است » نماينده قدرت « ن  آبه اين يا نيست خدا سپردن رهبري به 

ن آ و ، از راه قوه رهبري اوهر موجود ،رابطه خدا با هر انسان حقيقت، 

 رهبري خويش را فعال نمي پس كسي كه قوه. ، برقرار مي شود  موجود

، با خدا قطع رابطه مي ) لت فعلي مطيع آ( كند و فعل پذير مي كند 

 صراط مستقيم و به وديعت نهاده انسان، رهبرى را در   خدا –ب . كند 

 اين گونه رهبري ،  . زادي را به او بنموده است آ، راه رشد در هدايت 

كند، ) به نمايندگي خدا ( ايشاء با ثنويتي كه انسان را فعل پذير يا فعال م

 مي توانند پديد قوائي اين هردو حالت تنها از  رابطه .  ناسازگار است 

لت آو ديگري را ) نماينده قدرت مطلقه ( = يكي را فعال مايشاء يند كه آ

هم بدين . اين رابطه با رابطه انسان با خدا ، در تضاد است . فعل مي كند 

طه با خدا است كه خالي از اكراه باشد و هم به دليل كه رابطه اي ، راب

رابطه با خدا اين دليل كه چنين رابطه اي، خدا را بي محل  مي كند و 

چرا كه رابطه با خدا،  تنها رابطه ايست كه ، بدان،  .  مي سازدرا ناممكن

ن رابطه ايست آاين . انسانها مي توانند از رابطه قوا با يكديگر رها شوند

 بدين   .ن را بي محل مي گرداند آ نماينده فعال مايشاء كه قدرت  و

محور قرار، ستمي از ستمهاي بزرگ كه انسان به خود روا مي بيند، دو 

ساختن و راهنماي عقل خود كردن و يكي از دو محور را خدا تصور 

 و در  دو و رهبرى را، به ظاهر، ب - در حقيقت، قدرت است ، كه–كردن 
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 از خود خود را رهبرى زيرا ، بدين كار ، .  است واقع  به قدرت دادن

نمايندگان قدرت « خود مي سپارد و در خارج او، جز  خارج به سلب و 

به سخن ديگر، ميزان عدالت  به انسان نشان مي دهد  .حضور ندارند » 

 . چه اندازه  خود خويشتن را رهبري مي كند 

.  است » روش و هدف اصل راهنما و« دي گزينش زاآ، زادي آنهمين     

زاد بودن عقل و يا قدرتمدار بودن آدر حقيقت ، انديشه راهنما گوياي 

زاديها  آن آزادي ديگر و يا عارف بودنش بر  آ8ن، غافل بودن عقل از آ

 : هر انسان دارد و نمي توان از او ستاند  را نيز زادي آاين .  است 

گي نيز در اختيار او  و جهت بخشيدن به زندراهبر خويش است انسان  •

هركس خود خويشتن را «  كه فرموده است تأكيد خداوند  . است 

تواند كسى را  پيامبر نيز، حتى اگر بخواهد، نمىو » هدايت مي كند 

 بنا را بر دو :دليل اين تصريح سخت ارزشمند، اينست). 84( هدايت كند

 و قدرت گانگى گذاردن، ميان خود و خدا، جاى آزادى را به جبر دادن

بنابراين، انسان در بيرون خود، . زورمدار را جانشين خدا كردن است

آنها . ) ...پيشوا، قطب، مراد، فقيه و ( يابد ها را مى واسطه. يابد خدا را نمى

با نهادن رهبرى خود در دست نماينده خدا، اين . شوند جانشين خدا مى

د را تا حد آلت اما كسى كه خو. گيرد يكى جاى او را در انديشيدن مى

 . روش و هدف ياب است  دستگاه عقل او .  داردخود عقل كند،  نازل مى

 براي اين كه انسان بتواند تا پس.  را بيكار كردعقل توان  ديديم كه نمى

 در عقل شود كه   قالبى الزم مى  ناچيز شود، - يا فعال مايشاء –لت فعل آ

قفس الزم . نبيند عقل م شوند تا چش آن شكل بگيرد و حجابها ضرور مى

سان، دين و  بدين. ، در بي كران هستي اوج نگيرد اين مرغ مي شود تا 

 هدايت از خدا و رهبرى. مي شوندعرفان و فلسفه، قالب و خدا اسطوره 

دقيق تر كه . مي شودده خدا سپرده ناز انسان ستانده و به اين وآن نماي

با قدرت . ون بخت نيز نيستزن نگ بينى رهبرى با مستبد دروغ بنگرى، مى
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 و ساختن ويران لتش در آنست و » آنماينده « مستبد اى است كه  مطلقه

   و .ندآفري مرگ مى

انسان : شوند ها، يكسره واژگونه مى محورى، رابطه  بر اصل ثنويت تك • 

بر اصل توضيح اين كه ، : دنگير جاى دين و دين جاى انسان قرار مى

  و بدانها، ، پنج گانهى زاديهاآراى بازيافتن توحيد، دين روشى است ب

. زادتر شدنآزاد و آو و بر معرفتها افزودن راه رشد را در پيش گرفتن 

اگر بگوئيم دين ! دقت كنيم. شود بر اصل ثنويت، انسان براى دين مى

نبود زور ضرور مي  .شود براى انسان است، نياز به زور و اكراه پيدا نمى

، نياز به زور در شكل تفتيش عقايد شدان براى دين اما وقتى انس. شود 

 چماق در دست،  وشوند جاسوس يكديگر انسانها مي بايد . پيدا مي شود 

رابطه با محيط زيست، . مراقب يكديگر بگردند مبادا از دين بيرون روند

 انسان مسلط بر طبيعت فرض در اين رابطه ، يا . شود  رابطه با بيرون مى

سازند تا  بينيم، انسانها محيط زيست را ويران مى طور كه مىشود و همان مى

خود را با مصرف انبوه تباه كنند و يا انسان زير سلطه طبيعت تصور 

در آدمى نيز دوگانگى .  و تابع جبر طبيعت ، از رشد مي ماند شود مى

و بايد و بيگانه شود و عقل بيرون   مى و يگانه دل درون: آيد پديد مى

 !به دل راه يابدعقل بيگانه اسدار گذاشت تا مبادا پاسبان و پ

 ارباب  ، مي دهد اسطوره خدا  خدا جاي به شود كه  نتيجه اين مى    

 در عقل را د و نگير دين و عرفان و علم و قدرت، جاى خدا را مى

سان، از  هاى دينى بدين جامعه. دنبر تاريكى نزديك به مطلقى فرو مى

ند و آزادى را و بدان راه رشد را گم كرده و در ا دين و خدا بيگانه شده

 .اند بيراهه واپس گرائى پيش رفته

 رابطه برقرار كنيم، با فعال كردن موازنه عدمي ،اگر با خدا بر اصل  •

استعدادهاى خويش و از راه بكار انداختن قوه رهبرى كه در خود 

 قرآن ( جوئيم  ، هدايت خدائى را باز مىيمانزاديهاآداريم، و باز يافتن 
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دانيم هر اكراهى، قلمرو  چرا كه مى. شود دين خالى از اكراه مى. ) 

خود . وردآپديد مىعايق كند و ميان انسان و خدا  زادى را محدود مىآ

دين روش آزاد شدن و علم جستن و . يابيم را با محيط زيست يگانه مى

ان نورى آزاد و همعقل خدا را افق بى پايان ). 85( شود رشد كردن مى

آن توحيد . كند  ماالمال مىزاديآ و يابيم كه دل را از فروغ عشق مى

ميان دل و عقل، درون و بيرون، دين و عرفان و علم كه بر اصل ثنويت 

 .يابد به خدا، باز مى، شود و آدمى آزادى را  ناممكن بود، ممكن مى

و هر محدود زادي از هر تعيني آزاديها نه گانه به رابطه با خدا ، بمثابه آ

زندگي در : دمي كاربرد پيدا مي كنند آكننده اي ، در زندگي روزانه 

از جمله مساوي ( برخورداري از حقوق و تنظيم رابطه ها بر ميزان عدل 

نها و معرفت بر حقوق و بكار آزاديها و بكار بردن آبا عرفان دائمي بر 

 را در  در سعى و آفريدن، خودعقل . ) نها و رعايت حقوق آبردن 

و دم به دم شوق . گيرد مى رشد، اوجيمن  به ،بيند و كران آزادى مى بى

اين آن خدا است . شوند دل و شور سر فزونتر و شتاب حركت بيشتر مى

آن سخن كه . اى كه اگر گم كنى، آزادى و علم و رشد را گم كرده

اسالم عرفان است و عرفان اسالم است و دين جز محبت نيست، به اين 

 و بنگر اين رابطه با  رابطه با .يابد ، واقعيت خويش را باز مى هاىآزاد

 !قدرت جانشين كردن، چگونه ستمي است و بر خود روا مدار 

  

چيست و چرا آزادى داشتنى زاد شدن آو آزادى  -بند دوم  

 :؟ است

  

 

 زاد شدن چيست ؟آزادي داشتني است و آچرا  - 1
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 و اين تعريف هرچه را تعريف كند "چيزى "هر كس بر آن شود     

ترين تعريفها نيز،   سادهمدن آ از عهده بر كهدر مي يابد ، ساده تر باشد

ها و خواص  اگر اندازه. ها و خواص آن چيز است نيازمند دانستن اندازه

هاى هستى، هر يك  پديده. شود معلوم نباشند، آن چيز قابل تعريف نمى

پس قابل تعريف . و رهبرى دارندها و خواص، نيروى حياتى  اندازه

ها و خواصى بود كه هر پديده  هستى، خود نيز، اگر در بند اندازه. هستند

پس هستى هست و به تعريف نيز در . آمد كنند، به تعريف مى را متعين مى

 . آيد نمى

زادي تعريف كردني نيست زيرا اندازه آ:     اين پرسش محل مي بايد 

يد، آنمي در زادي به تعريف آها كه دانسته اند نآدر غرب ، . نمي پذيرد 

 هستى را نبود  چرا اما  . كرده اندتعريف » نبود چيزي « زادي را به آ

يا بدين خاطر كه هستي بي كران است و آتعريف نمي كنند ؟ چيزى 

ن چيز است ؟ آبيروني ندارد تا چيزي باشد و بتوان گفت هستي نبود 

 دليل است كه هستي را نبود چيزي تعريف ري ، به اينآ : هرگاه بگوئيم

 هستي را ، در ذهن ، نمي كنند، چه بايدمان گفت در باره فلسفه هگل كه

نبود نيستي  خواند و هستي و نيستي را در يكديگر عبور داد و دنياي 

: متعين را  ساخت ؟ همان سخن را بايدمان گفت كه سارتر به هگل گفت 

 . را در نيست نمي توان عبور داد هست . هستي هست و نيستي نيست 

زادي نيز بي كران است  آ-موزد كه الف آزاد  مي آفلسفه هگل به انسان 

غفلت . ن تعريف كنيم آزادي را به نبود آتا وجود ندارد ن آو در بيرون 

 .محكوم حكم جباران گشتن است  زادي، گرفتار تعين شدن و بدان آاز 

در  ( توليدخلق و به هنگام  آيا : بياوريماينك حالت آزاد خود را بياد     

هاى  اى از پديده كه پديدهيم بر  ياد نمىازما ،  عقل ) معناى عام كلمه

 اين پرسش را  هركسجوئيم؟  يا با هستى يگانگى نمىآهستى هستيم؟ 

 ، يعنى يدآ درزادآدوباره به حالت بر او است ، ست ا هنوز از خود نكرده
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 يك هنر، يك فرآورده، يك بيان دوستى و حالت خلق يك انديشه،به 

 آيا فراموش  :، از خود بپرسيد عقل در پايان كار،عشق، درآيد و

و آيا با هستى  است يا نه هاى هستى اى از پديده  پديدهست ا كرده

؟ وقتى از حالت آزاد و كار توليد فارغ شديم خير يا  است يگانگى جسته

: شود فتيم، موقع يك پرسش ديگر مىها باز يا و خود را در دنياى اندازه

 اين پرسش را از چون ايم؟  به هنگام توليد از كدام زبان استفاده كرده

. پس زبان ديگرى نيز وجود دارد: گوئيم كنيم، در جا به خود مى خود مى

. بريم، برگردانيم  بكار مى روزانه اينك بكوشيم آن زبان را به زبانى كه

بريم كه آن زبان، قابل ترجمه به  نكنيم، پى نمىتا اين كار را چرا ؟ زيرا 

 .ها نيست زبان اندازه

آيا آزادى اندازه پذير : رسيم ها، به اينجا مى در پى اين پرسشها و پاسخ   

ها قابل تعريف است؟ بدون اين دو پرسش،  است؟ آيا به زبان اندازه

ود ممكن نبود بدانيم چرا غرب در سرگردانى است و چرا آزادى را نب

: زادي را  به حد و مرز تعريف مي كند و مي گويدآ چرا .داند چيزى مى

 شود؟  شود كه آزادى ديگرى شروع مى آزادى هر كس آنجا تمام مى

تواند آن را   چرا نمى، اندازه مى دهد،به آزادىوقتي بدين تعريف ، 

كند، تعريفش با تعريف قدرت يكى  تعريف كند؟ زيرا وقتى تعريف مى

نفى آزادى زادي، آليبراليسم از اند تعريف  بسيارند كه پى برده. شود مى

چرا به .  است"نبود چيزى"زادي  آگويند  است و همانها هستند كه مى

اند آن  چرا نگفته. اند آزادى مثل هستى اندازه بردار نيست خود نگفته

 كه در واقع غفلت از - بردند نبودش آزادى است چيز كه گمان مى

، است؟ بى ترديد به دليل  )زور( =  قدرت ، تنها يك چيز،  -زادي است آ

  بهررو،.ثنويت را اصل راهنما كردن و قدرت را اسطوره گرداندن



106 

در حالت ، شود كه  دست آورد نخست پرسشها و پاسخها اين مى - 1 

برد و زمان  جويد، زبان ديگرى بكار مى آزاد، آدمى با هستى يگانگى مى

 .يابد مي نهايت  را نيز بى

هر جا زور در كار . دارد پس آزادى همانند هستى، حد بر نمى - 2 

رود،  به محض اينكه زور مى. شود آزادى مى سبب غفلت از آيد،  مى

 حال، حالت آزاد را با حالت اكراه. باز مي بينيم و باز مي يابيمآزادى را 

 از مقايسه اين دو حالت، نتيجه بزرگى.  مقايسه كنيم)حاكميت زور(

آئيم، آزادى را بيرون نمى  وقتى به حالت اكراه در مى: آوريم بدست مى

فهماند  زيرا مقايسه دو حالت به ما مى. كنيم تا جاى آن را به زور بدهيم

اين ما هستيم . ماند كند، در ما مى كه با ايجاد زور، آزادى ما را ترك نمى

از خود . ديمگر خويش غافل مىزادي  آشويم و از  كه از خود بيگانه مى

كند بر  كنيم كه داللت مى به امر ديگرى توجه مى. بيگانگى همين است

كند جاى آن را بگيرد و آن اينكه در  اينكه زور آزادى را بيرون نمى

اما . اين ما هستيم كه نيرو را به زور بر ميگردانيم. طبيعت زور نيست

شود و  ه مىتوجه به اين امر، دليل را. آزادى همواره و خود بخود هست

فطرت توحيد است و : كند هستى بر فطرت است، عارف مى ما را بر معناى

زيرا تا . آيد زبان توحيد آن زبانى است كه از پس تعريف آزادى بر مى

وقتى آدمى از خود بيگانه نشده است، به زبان توحيد و در كار توليد، 

 در حقيقت،. يابد كند و در خود مى آزادى را درك مى

قدرت،  ( كنم كه اگر در غرب، آزادى را نبود چيزى كرار مىت - 3 

شمارند، براى آنست كه بر اصل   مى)...دولت، تضييق، زور، اكراه، و

همان تعريف را زادي آبر اين اصل، . توانند آن را اندر بيابند ثنويت نمى

حال آنكه هر بار . كند كه قدرت دارد و ديگر آزادى نيست پيدا مى

 را ابراز  )بمعناى يگانگى جستن با ديگرى ( م، محبت و عشقكني ابداع مى

 "نبود"يابيم كه آزادى  كنيم، اندر مى كنيم، هر نوبت توليد مى مى
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است اگر نباشد،  آن چيز كه گمان رفته. بود و هستى است. چيزى نيست

اما زور در هستى . آزادى هست، يك چيز بيشتر نيست و آن زور است

هاى هستى نيرو را به زور بر  پديده.  هستدر هستى نيرو. نيست

مانند كه خويشتن را در  گردانند و با بكار بردن آن، به كسى مى مى

اى ايجاد مى كند، تاريكى  تا روزنه. است اى، زندانى كرده تاريك خانه

بينيم مقايسه  اگر دقت را بيشتر كنيم، مى. آيد رود و روشنائى مى مى

ميدن رابطه آزادى را با زورى آسان آزادى با نور، هرچند كار فه

كنيم، اما آزادى با نور اين فرق را دارد كه  كند كه خود ايجاد مى مى

زور ما را از آن . آيد، در جا هست آزادى مثل نور از روزنه بدرون نمى

براى اينكه اين فرق براى ما ملموس شود، حالت . غافل كرده است

بار، بدان توجه  ى كه اينامر نخست: عصبانيت را در خود ايجاد كنيم

زيرا، بيرون از ما . توان عصبانى شد كنيم، اينست كه خودجوش نمى مى

. عاملى بايد عمل كند و اين عمل را بر ضد خود بيابيم تا عصبانى بشويم

چون حالت عصبانيت يك حالت طبيعى : اينك به امر دوم توجه كنيم

ن ما به حالت طبيعى دست نيست، مغز و تمامى اندام ما براى باز گرداند

تصور كنيم اگر در خود ما توانائى بازيافتن حالت طبيعى . شوند بكار مى

توانستيم از عصبانيت بدر آئيم، از موجودى بنام  وجود نداشت و نمى

اگر : انسان اثرى در روى زمين مانده بود؟ اينك به امر سومى توجه كنيم

آمد و ما را از دست  مى  ما درآزادى نيز مثل نور بايد از بيرون به درون

شد؟ بطور مسلم  كرد، انسان چگونه موجودى مى عصبانيت خالص مى

ممكن نبود او را موجودى آزاد و داراى استعداد رشد خواند زيرا او 

عاملى كه . كنند بازيچه عواملى مى بود كه در بيرون او، در او، عمل مى

توان  بجنگد، هر اسمى مىاز بيرون به درون در آيد و با عامل عصبانيت 

و باالخره، امر چهارمى كه بدان توجه پيدا . به او داد غير از آزادى

تواند به درون  عامل عصبانيت خود بخود و به زور، نمى: كنيم، اينست مى



108 

حال فرض كنيد . دهيم ما خود آن را راه مى. ما درآيد و عمل كند

ا بدرون راه داده و آزادى در خود انسان نباشد و ما عامل عصبانيت ر

آزادى چگونه مى تواند به درون . خود را تحت فرمانش درآورده باشيم

ما درآيد و عنان ما را از دست عصبانيت بدر آورد؟ مگر نه آزادى را نيز 

، چگونه تحت امر عصبانيت هستيم كه  ما ؟ اماما بايد بدرون راه بدهيم 

  بدين چنگ عصبانيت برهد ؟ وريم تا ما را ازآزادي را به درون آبتوانيم 

كرد،  قرار، اگر آزادى سرشت انسان نبود، انسان هر حالتى را پيدا مى

آيا هيچ حالتهاى مختلفى را كه در يك روز . توانست ترك گويد نمى

ايد؟ اگر انسان فطرت آزاد نداشت، چگونه  كنيد، شمارش كرده پيدا مى

، به حالت طبيعى باز و ممكن بود در يك روز صدها بار تغيير حالت بدهد

دمي ، آزاد آزاد توضيح داده ام كه فعاليتهاي آ  در كتاب عقل باز گردد؟

زاد است ، فعاليتهايش كنش ها آدمي وقتي آ. همه، خود جوش هستند 

زادي خود غافل شد، فعاليتهايش، وانكش ها مي شود آو چون از . هستند 

عشق كنش است در مي  هرگاه دختران و پسران جوان مي دانستند كه . 

( = يافتند  ميل به تصرف يكديگر ، واكنش و نبود عشق و ابراز قدرت 

 . است )  زور

كند كه تا اين زمان،  ها ما را از غفلت بزرگى آگاه مى اين توجه    

 :زندگيمان را تباه كرده است

بار به  اين. كنم بار ديگر، آزادى را به نور تشبيه مى. آزادى هست - 4

در درون انسان هست اما خاموش . ره هستذكه در درون هر نورى 

ايرانيان وقتى از بند زور رهايند و در حالت آزاد هستند، . كردنى نيست

اين با پرده . در واقع، دل هميشه روشن است. گويند دلم روشن است مى

پس آن . كنيم ها است كه ما دل را تاريك تصور مى كشيدن بر ديده

 از فطرتش غافل مى كند، زور است و زور را ما خود  كه انسان را"چيز"

در رابطه با عوامل بيرونى، با تغيير جهت دادن به نيرو، به وجود 
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سان، كار ساده است و به دليل سادگيش، ما همواره از  بدين. آوريم مى

، دبراى فريب دادن خويش، حتى آن را به خو. كنيم آن غفلت مى

ساده است زيرا كافى است جهت تخريبى را كار ! باورانيم پيچيده نيز مى

به جهت سازندگى برگردانيم، نيرو كه در زور از خود بيگانه شده بود، 

طبيعت خويش را باز خواهد يافت و پرده از برابر چشمان ما خواهد 

شويم هيچ زورى  را تمرين كرديم، مطمئن مى چند بار كه اين كار. رفت

زيرا . هستى را از آزادى خالى كندهاى  اى از پديده تواند پديده نمى

 :با اين حال، از خود بپرسيم. اند آزادى و هستى يگانه

دانيم كه دانشمندان از راه تحقيق، در  اگر نور نبود، هستى بود؟ مى  - 5 

زور مطلق نيز نه وجود دارد ). 86( اند كه تاريكى مطلق وجود ندارد يافته

تواند  آدمى نمى. شود يستى نمىزيرا هستى ن. توان بوجود آورد و نه مى

 پيش از رساندن آن به مرز مطلق -1نيرو را به زور مطلق برگرداند زيرا 

 نيرو نيز پديده هستى است در اين پديده -2است و  خود قربانى آن شده

بدينقرار، هستى هست و نيستى نيست و هستى نيستى . نيز آزادى هست

تى آدمى است، هيچكس  چون آزادى هس-نتيجه آنكه الف. شود نمى

بنابراين، هيچوقت دير . تواند به زور، خود را مطلقا  از آن محرم كند نمى

توان با يك عمل ساده كه باز گرداندن جهت تخريب  همواره مى. نيست

 هيچكس  - ب. به جهت سازندگى است، طبيعت خويش را باز يافت

تواند   مىهركس گمان كند. تواند آزادى ديگرى را از او بستاند نمى

زيرا : كند آزادى ديگرى را سلب كند، بر خطا است و زيان مضاعف مى

يكبار بايد نيرو را به زور برگرداند و در خود بكار برد تا حالت متجاوز را 

پيدا كند و يكبار نيز بايد نيرو را به زور برگرداند تا به گمان خويش، 

 نگون بخت ترين قرار، مستبدها بدين. ديگرى را از آزادى محروم كند

مانند و بيشتر از همه، خود را  زيرا به زور، در جهل مى. موجودها هستند

كند،  پس آيا اين سخن كه استبداد آزاديها را سلب مى. سازند ويران مى



110 

اى زور نپذيرند، در بيرون  اگر افراد جامعه. خطا است؟ آرى خطا است

 زورى ن جامعه، ديگراآيد و اگر هم در خارج از  آنها، زور در وجود نمى

زيرا تا مردمى ذهنيتى متناسب با . ايجاد كنند، قابل بكار بردن نمى شود

بنابراين، در هر . شود كاربرد زور پيدا نكنند، زور در آنها كارگر نمى

از بد . جامعه اى استبداد استقرار جست، زمينه در ذهنيت مردم دارد

 وقتى -الف: شود نمىاى متوجه دو امر اساسى  اقبالى، چنين جامعه

برد بلكه روابط قوائى  استبداد مستقر شد، نه تنها خود زور مضاعف بكار مى

كند كه در آنها، هر عضو جامعه زور مضاعف بكار   مىايجاددر جامعه  را

 به ااز اينرو است كه جهت عمومى سازندگى و رشد جاى خود ر. برد مى

 چون هيچ - بو. سپارد جهت عمومى ويران سازى و انحطاط مى

تواند در سركوب  تواند زور مطلق بوجود بياورد، پس نمى استبدادى نمى

 آن فساد كه مادر همه فساد است، توليد و مصرف . خر برود آ تا كردن،

پس آزادى را حد و رابطه قوا . مضاعف زور در نظام استبدادى است

اين . شود برداشتن روابط قوا، ورود به افق باز آزادى مى. كند  نمىمعين

 .آن ميزان عمومى است كه همواره راهنماى سياست گذاريها بايد بگردد

زادي  آاگر زيرا. قرار، آزادى نه دادنى ونه گرفتنى است بدين     

دادنى نيست، . بيرون انسان قرارمى گيرد در، گرفتنى فرض شود دادنى يا

دارد باشد، انسان آزادى  ودرهمه پديده ها آزادى همه جا اگر زيرا

اگر آزادى چيزى  اما. بدهد آن را مقامى بايد نباشد، پس كسى ويا واگر

. وديگران ندارند، آزادى نيست آن مقام دارند يا است كه آن كس و

معنى  تا آن باشد دارا وديگرى فاقد اين قدرت است كه يكى بايد زيرا

وقتى  اما. آزادى وقتى هست كه همه آن راداشته باشند) 87( بدهد

 تبديل كردنشان به زور، پديد گرفتن نيروهاى ديگران و، از راه  قدرت

 كند؟ به كسى آزادى اعطا مى تواند وكجا آزادى مى شود مى آيد، ضد
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 يهاينخست به آن دليل كه اگرانسان آزاد: آزادى گرفتنى نيست نيز و    

وسپس به اين . دارد  است، نسپارد، آن رايفريبخود را به دزدى كه  خود

بيرون نمى  ازآزادى خويش غافل شد، آزادى ازاوانسان  كه وقتى دليل

اواست كه بايد، به زبان  خود در. آزادى ستان بگيرد ازن را   آتا رود

. را بيابدشده ، دزديده زادي را كه گمان مي برد از او آتجربه، 

جبرهائى كه  فكرآدمى با وسرانجام به دليل آنكه جبرهاى حاكم برطرز

آدمى   اگر.يكديگر را ايجاب مي كنندĤورند،  ميعى پديدروابط اجتما

درون  وازقلمرو پى نگيرد از جبرها كردن درون خويش را جريان آزاد

 نگويد،  »نه« وبه جبرهاى اجتماعى  روابط اجتماعى درنيايد به قلمرو

 همواره دراين خطرهست كه جبرهاى بيرون، جبرهاى درون را

نه گفتن دائمى  را با اه آزادشدن ورشدازاينجاست كه ر. بازسازى كنند

اين .  هموار و سر راست كردوجبرهاى ذهنى واجتماعى بايد به حدها

 پاك  »اكراه  « از را آن مهندسى اجتماعى است كه درجامعه، رابطه ها

  كه. پرورش استعدادها مى گرداند كه جامعه راعرصه باز. مى كند

 واليت -يت جمهورمردم،  براصل مشاركت ووالمديريت جمهور مردم را

). 88( ميسرمى سازد  را - رشددر جريان  ، بر ميزان عدالت، بريكديگر

 يك فردعادى برابر و پيامبر و سطح انسانها، واليت خدا در دراين معنى و

  .مى شود ترجمان توحيدو 
 

 :وح جبارستيزىر  - 2

 

، راه سان كه هست به واقعيت، آن ديديم كه هرتجربه اى بخواهد     

 اما آدمى اگربخواهد. دارد نياز ، به موازنه عدمى، بعنوان اصل راهنمابرد

كنند، ناز آزاديهايش غافل  را ، اوكنند مى  ايجاد كه جبرها حدها

  بجويد كه عقل را گرفتار محدود كننده و بنا بر اين ، براواست هدفى را
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قيت و زادي و دانش و توانائي و خالآهرگاه خدا را . جبر نگرداند

و حق محض بدانيم ، هدف سازگار با تجربه علمي ، در بيرون .... كرامت 

سان كه رسيدن به آن،  آن. محدود كنندها و قرب خدا قرار مي گيرد 

(  به سخن ديگر، هدفي كه حدهاي جديد . گردد بنزديك شدن به خدا

نست كه اصل آايجاد كند، گوياي ) مسئله ها و مشكل هاي جديد = 

زادي خويش غافل است آي عقل ثنويت و هدف قدرت و عقل از راهنما

حجابى مى قدرت مي كند و جبر  جبرزادي ، عقل را گرفتار آغفلت از .  

 هركس تجربه كند. كه چشم عقل را از ديدن واقعيت بازمى دارد شود

 و بسا روش دستور رامخدوشكه هرحدى نتيجه تجربه  وبه تجربه دريابد

 :كه مى كند، به اين قاعده عارف مى شودش تجربه و امر را جانشين رو

روح علمى . دشمنى همراه هستند با اما قدرت دوستى وصبر آزادى با   

وعلم گريزى وعلم ستيزى متعصبانه  نمى آيد بدون دوست داشتن پديد

استبداديان وعلم گريزان، دائم . نمى آيد بدون خصومت گرائى، بوجود

وآزادى جويان و مسئله مي سازند اشند ديگران مرزمى تر و ميان خود

. دارند و مسئله ها را حل مي كنندرابرمى  وطالبان علم، بردوام، مرزها

تاوقتى اين روح، اگرنه درهمه، دراكثريت . روح جبارستيزى همين است

 نمى كند  قوام پيدا واليت جمهور مردم نزديك به اتفاق مردم پيدانشود،

 اين قاعده تفاوت داد با .پيش نمى رود به رشد وبطريق اولى، جريان 

زادي خويش ، عدل است و آ از غافل نشدن: م را نيز بدست مي دهد ست

دمي صادر نمي آبر ميزان عدل، عمل ويرانگر از . ن ستم آغافل شدن از 

از اين رو، . شود و بر ميزان ستم، عمل سازنده از انسان صادر نمي شود 

 .  د اكبر است زادي خويش جهاآعرفان دائمي به 

 زور كه   قرارگرفتن مى گويند"يكى دربرابرهمه"آن رو از را زور    

 برقرار شده  تضاد رابطه ميان زورگويان وديگرانيد كه آوقتي پديد مي 

، نمايندگي كننده اول از قدرت را  كسي مي زورمدارى مطلقاما . باشد
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يكي : قرار كند  بي قدرت بر–كند كه مي بايد با همگان رابطه قدرتمند 

موقعيت من، موقعيت : پس اگر  قدرتمدار مي گويد . در برابر همه

 نست آ علت دوستي با كسي نيست و يا من با كسي عقد اخوت نبسته ام، 

رابطه قوا باقي تضاد و  را بر مي دارد و محلي براي  هاكه دوستي حد

ه خود با به سخن ديگر، نمايندگي كننده از قدرت، در رابط. نمي گذارد 

امري كه با قدرتمداري . دوست، اين نمايندگي را از دست مي دهد 

 .سازگار نيست 

 با دشمنى مطلق همراه است، پس آزادى مطلق نيز باقدرت مطلق       

در ، )89( به خداخدا عشق است و عشق : است دوستى محض همزاد

 در ن هستي است كهآرها از تعين ها و ديدن  ،عشقمدن به بي كران آ

 و ن آستن معناي رشد و ديدن پايان دان. وجود كوچك انسان است 

زاد شدن از مرام خود ناتوان بيني آعرفان بر توانائيهاي خويش و 

هردوست داشتنى كه براين عشق انطباق جويد، . پيشاروي قدرت است 

ازاينجا، به يك قاعده مهم ديگرمى . مى شود آزادى ورشد وهمزاد پايدار

 :رسيم

 ، همبستگى ودوستى ودر مديريت جمهور مردمپايه واليت واخالق        

 در. اجتماعى وخصومت گرائى است ، تضادبر مدار قدرت  پايه حاكميت

 در واليت جمهور روى به زيادت مى نهد، وخشونت  ،  قدرتاستبداد

 به پاك مديريت جمهور مردم كمال . گذارد روى به كاهش مى مردم ،

زدائى، به رهاكردن خشونت است واين  خشونت  ازشدن نظام اجتماعى

 .  عدالت همين است .جامعه ازتضادهاى اجتماعى، ممكن مى شود

 خود  با.      خون خون را نمي شويد و خشونت خشونت را نمي زدايد 

. افزايش مى دهد ، پويائى قهر، توان تخريبى آن راسپردن به  خشونت 

چگونه مي  پس، . يم خشونت است اما تن دادن به قدرت جباران ، تسل

جباران رابه ترك  ازچه راه مى توانتوان خشونت زدائي كرد و 
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كه بااستفاده ازاشكال سياسى واقتصادى  زورمدارى وامتيازهائى خواند

 ) 90( واجتمائى وفرهنگى زور، بدست آورده اند؟ پاسخ گاندى اين بود
:   
درجهت كنونى  بايد اي: باطلى است دور مردم ساالرى غرب در«     

هرازچندى،  بايد يا و تر شوند فقير فقير و تر تمند ثروثروتمند: سيركند

 واز دردست گيرند اكثريت بزرگ فقيران، مجلس وحكومت را

نو، نظام،  ازاما بر فرض كه بتوانند چنين كنند، . كنند ثروتمندان خلع يد

 فقيران ازيد  باباز . كند مي توليد قوا، غنى وفقير برپايه روابط 

 ...و كنند ثروتمندان خلع يد

كه،  را ميل تحصيل سود باطل، بايد براى بيرون آمدن ازاين دور     

ثروتمندان وانبوه . ، همه رابه حركت درمى آورد، الغاء كرد هادرجامعه

صنايع بزرگ كه عامل  ايجاد. گروه به يك اندازه مجرمند فقيران، هردو

واكثريت بى چيزان است، بنفسه يك  ثروتمندبه اقليت  تقسيم جامعه ها

 .گناه است

سياسى  رفتار با انتخاب پيشه ورى وواحدهاى اقتصادى كوچك بايد    

 كه جامعه را اين نمى كند كارى جز توسل به قهر: درخور، همراه شود

. استعدادهاى ثروت سازمحروم مى كند از جامعه را زيرا. بسازد فقيرتر

ثروتمندان  زيرا. راه حل است ازهمكارى تنها يزقهرآم پس امتناع غير

ثروت برثروت  نمى توانند  ديگر از همكاري ، براثرخوددارى بى چيزان

 .» بيفزايند

 ميل بيگانه  خود اين ميل از.  الغاء كردنى نيست » ميل تحصيل زور   «  

رشد بازآوردن راست راه بايسته به  كار. افزائى انديشه وعمل است برخود

ميزان مى  آوردن ازبيراهه به راه، اصل راهنما و اين باز. است انهاانس

 . موازنه عامي و عدالت  : خواهد
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قدرت  گناه درتمركز. گناه دربزرگى واحدهاى توليدى نيست، باز     

توليدى به واحد قدرتمدارى است  تبديل شدن واحد تصميم گيرى و

 .زايدف نياكه به حكم پويائى قدرت، نمى تواند برخود

به يك  مارا وابهامها گاندى ازنقص ها قرار، پاك كردن نظر بدين    

 :است كه ميزانى سخت كارآمد قاعده بسيارمهم مى رساند

تن دادن به قدرتمدارى، به نه گفتن دائمى به   از » امتناع غيرقهرآميز «  

 يعنى ) 91( » مخالفت مثبت«  آن وامتناع ازموافقت وحتى "قانون"

كردن فعاليت هاى سياسى وغيرآن به محدوده ايست  محدودبا مخالفت 

پذيرفتن حتى همزيستى با  زيرا. كه قدرتمدارى معين مى كند

 ازاين. افزودن رامى دهد قدرتمداران، به قدرت خودكامه توان برخود

اصل راهنما،  ( وقدرتمدارى فرهنگ زور ضد رو، نپذيرفتن بى خدشه 

 است كه رشد عدلي  آن ميزان)ت سازي قدرضدارزشها، روشهاوهدف ها

مي شود اين ميزان كامل . ممكن مى كند وتراكم قدرت را بدون تمركز

 :گرم

 و خود با مى يابد، رابطه خويش را درخودكه يهائي آزادبر  هركس       

اگر ديگرى قلمروزورمدارى .  بگذارد » اكراه زدائى «  براصل،ديگران با

 نمي روابط قواديگر او،  ى درآمد، رابطه باآزاد وبه افق باز كرد رارها

  وموجب گشايش افق آزادى ومي شوداكراه  از رها رابطه دوآزاد. شود

. مي گرددرويه شدن رحم وبخشندگى ميان آنان  و دوستى آزادها

 است كه درآن قدرت  اكراه، قلمروئيبازگشت به قلمرو چراكه رابطه قوا

 بنابراين قاعده عمومى . مداراست

نشناختن قدرت، تن ندادن  ومدار بكارنبردن زوروتسليم نشدن به زور      

 آزادگان و ودوستى ورحم وبخشندگى با جباران زورمدار به سازش با

: بازمى يابد بدين كارها، آدمى فطرت خويش را). 92( جبرزدائى است

 فرينندگي آودر مى كند رشدفرينندگي آوبا فريدن آدر. خالق مى شود
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. درآزادى مى يابد را وخود درخود  است كه آزادى راكردن ورشد

 درحقيقت جبرزدائى، بدون تغيير. واين قاعده نيازبه ميزانى عمومى دارد

تغيير تضاد به : مى گيرند، شدنى نيست بنا  برآن پايه اى كه روابط قوا

 .توحيد

زادي آبيانگر بيان كه زبان،  وقتى بكارمى آيد ودراين تغيير، توحيد    

 : ومراد از توحيد، موازنه عدمى باشدردد بگ

  

 : و آزادى يابربادو زبان آزادى  -3 

  

هاى زبان عقل فريب و آزادى دزد و  اينك نوبت آنست كه مشخصه     

، هريك هريك از دو زبانزيرا بنابر .  بجوئيم زبان تجربه و آزادى ياب را

 :كنند پيدا مى نقشي از انسان و وسيله و هدف 

اى است و جا و نقش انسان تجربه گر كجا و   آزاد چگونه تجربهتجربه 

 :كدام است؟

وسائل متناسب با آن را . كند مى دانيم تجربه گر هدفى را معين مى 

بنابراين، ترتيب قرار گرفتن . شود كند و دست بكار مى انتخاب مى

 :شود از گر و وسيله و هدف عبارت مى تجربه

 . هدف-3 وسيله و-2گر و  تجربه  - 1

دانيم  ايم، مى  در خانواده و جامعه بار آمده ما انسانها و از آنجا كه    

دهند كارى را بكنيد، ترتيب قرار گرفتن آمر و  وقتى به ما دستور مى

 :شود سان مى  اين ) كارى كه بايد انجام بگيرد ( مأمور و هدف

 .كند  هدف كه آمر معين مى-3 مأمور -2آمر و - 1 

  در شكل ر بجاى آمر، زور را، در يكى از اشكالش، براى مثالحال اگ    

 :شود تهديد، بگذاريم، ترتيب قرار گرفتن اين مى
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 هدف كه بظاهر تهديد كننده معين -3 تهديد شده و-2تهديد و  - 1

 .كند مى

و اينك بجاى زور، خدا يا حكمى را بگذاريد كه دينى يا عرفانى يا    

 : شود ترتيب چنين مى. كنيد ى يا علمى تصور مىه افلسف

 اجرا كننده حكم -2 و  )دينى، عرفانى، فلسفى، علمى ( خدا يا حكم - 1 

 .كند  هدف كه حكم معين مى-3و 

و چون، عشق و عاشقى بخش مهمى از وقت و ذهن انسانها را به خود  

، عشق را به روابط ماى كه در آني كند و محيط فرهنگى بسته مشغول مى

رداند، مثالى از نوعى عشق بياوريم كه در آن، يا عشق معشوق گ قوا بر مى

ترتيب . برد خواهد و يا خود را براى معشوق گمان مى را براى خود مى

 :شود قرار گرفتن عاشق و معشوق و عشق اينطور مى

بر فرض اينكه عاشق خود را براى .  عشق-3 عاشق و -2معشوق و  - 1 

 معشوق بخواهد، و

بر فرض اينكه عاشق معشوق را براى .  عشق-3معشوق و  -2عاشق و  - 1 

هدف را، در فرض اول، معشوق، و در فرض دوم، عاشق . خود بخواهد

 .كنند مى معين

ين سخن عمل و اگر كسى شما را به سخنى بخواند و بگويد اگر به ا 

، يا سخن او تجربه پذير است و از راه يدرس كردى به آن هدف مى

بر فرض اول جاهاى هريك .  و يا نيستيدد مى رسهدف موعو به تجربه 

 :از انسان و وسيله و هدف اينها هستند

 كسي كه  به شما گفت سخن (  وسيله-3 عمل كننده و-2دف و ه- 1 

 .)ن هدف مي رسيدآاگر به اين سخن عمل كنيد به 

كند، كار  سان، در تمامى اين فرضها، تنها وقتى آدمى تجربه مى بدين    

در عشقى نيز كه عاشق . شود كند و وسيله و آلت نمى وع مىرا او شر

خواهد، يكى آلت و ديگرى  معشوق را براى خود و يا خود را براى او مى
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در . اين نه عشق كه سلطه جوئى يا سلطه پذيرى است. شوند آلت باز مى

كند، وسيله و هدف جاهائى را كه تجربه به  فرضى كه آدمى تجربه مى

در حالت تجربه، انسان از هر جبرى رها . كنند دا مىدهد، پي آنها مى

گيرد،  است و در تمامى حاالت ديگر، از آنجا كه او جاى وسيله قرار مى

 .شود دست كم، در بند دو جبر مى

ميان اين حالتها، آن حالت فريب بزرگ است كه آدمى سخنى را    

فق آن پذيرد و  پندار و گفتار و كردار خويش را بر و نيازموده مى

 :دو مثال بزنيم. شود بى آنكه بداند آلت مى. كند مى

 ميوه ممنوعه ن روآاز در سه دين، يهوديت و مسيحيت و اسالم، آدم *  

خواهد به دانش و  برد اين او است كه مى را خورد كه گمان مى

در نتيجه، ترتيب . سخن شيطان را بر خود حاكم كرد. جاودانگى برسد

 :سان شد له و هدف اينقرار گرفتن آدم و وسي

 . )ميوه ممنوعه  (  وسيله-3 آدم و-2 و  ) دانش و جاودانگى ( هدف – 1

 را سان، آدم فراموش كرد كه آلت و وسيله شده است و هدف  بدين 

نيز ندانست كه هربار و .  كه او را آلت ساختمعين كرد ) شيطان ( كسي 

رابطه قدرت ، هيچ زيرا جز . انسان وسيله شود، وسيله قدرت مي شود 

لت و وسيله را پيدا آن، انسان نقش آرابطه ديگري وجود ندارد كه ، در 

 .رانده شدن از بهشت: پس او و همسرش به هدف شيطان رسيدند .  كند

كه بنا  -  ) نيز ...آهنگ و  شاه و حزب و سازمان پيش ( در واليت فقيه* 

ك از رهبر و مردم و  هري ،- بود اسالم را بعمل درآورد و عدل بگسترد

 ، به اين ترتيب جا و نقش پيدا )ر اسالم و دادگسترى استقرا ( هدف

 :كردند

 ؟اما كدام هدف. هدف  -3 مردم و -2 و ) تجسم واليت فقيه ( رهبر – 1 

كه  اما ديديم . مردم وسيله اند . پاسخ را جاي مردم  معلوم مي كند     

، انسان جاد و تمركز و بزرگ شدن تنها در رابطه قوا  و در رابطه با اي
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هر بار كه انسان وسيله مي شود، هدف به سخن ديگر، . وسيله مي شود 

پس واليت فقيه مطلقا نمي تواند به عمل . قدرت مي گردد واقعي 

و ستم گستر ضد اسالم  ،در عمل ، اگر.وردن اسالم و دادگستري باشد آدر

توانست  نمىمد، ديگر آوقتي بخدمت قدرت در ن بود كه آشد، بخاطر 

در واقع، بى آنكه مردم بدانند، . دگردبعامل استقرار اسالم و دادگستري 

 ( رهبر يكي ،زيرا، پس از آنكه مردم تسليم دو جبر. هدف غير ممكن شد

مجرى اوامر و  ( وسيلهو ديگري  )  قدرت مطلق= تمركز تمامى اختيارات

 و توانستند پيدا كنند  شدند، نقشى جز آلت قدرت نمى ) نواهى رهبر

شد و شد و ميل به مطلق   قدرت مىواليت فقيه هدف واقعى از . نكردند

هر هدفى وقتى  .شدن مي يافت كه يافت و دم از واليت مطلقه زد 

گر باشد و وسيله و هدف هر يك در  شود كه انسان تجربه برآوردنى مى

 .ر ندهندجاى خويش قرار بگيرند و بخصوص آدمى را ميان دو جبر قرا

هر وقت سخنى شنيديم ويا خود آن را : دانيم كه به اين دو مثال، مى    

 ( ساختيم، و بدان، خود را به كارى واداشتيم، به ترتيبى كه عمل كننده

، آن سخن   در وسط هدف و وسيله و يا وسيله وهدف قرار گرفت )ما

را، از  اگر حق ناب نيز باشد، ما زيرا . عقل فريب و آزادى دزد است

دهد و اين دو جبر، جبرهاى ديگر را در پى  ابتدا، ميان دو جبر قرار مى

رسد و  هرگز به هدف خويش نمىآلت لت مي شويم و آما . آورند مى

شود كه آلت باز و آلت ساز را گرفتار   مىيقدرتايجاد همواره وسيله 

 پس،. كند جبرها مى

با . ان تجربه سخن بگوئيد به فرزند خويش به زبهستيد اگر پدر و مادر  • 

 .او، زبانى كه ميان دو جبرش قرار بدهد، بكار نبريد

آموز و  ، معرفت خويش را، در قالب احكام به دانش هستيد  گر معلم • 

دانش  ( گر دانيد كه بنا بر زبان تجربه، تجربه شما مى. دانشجو منتقل نكنيد

. گيرند وم قرار مى، همواره، اول و وسيله دوم و هدف س )آموز و دانشجو
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وسيله به هدف تجربه گر با بكار بردن . اى نيست ميان اين سه، هيچ واسطه

 تجربه گر نه تنها آزاديهاى خود را :ميان اين سه، توحيد هست .  رسد مى

حال آنكه وقتى معرفت به زبان . دهد  مىشاندهد، كه بسط از دست نمى

:  افتد گرد ميان دو جبر مىشود، شا منتقل مىاز معلم به شاگرد عقل فريب 

را كه از زبان معلم مي » معرفتي « خود وسيله معلم مي شود زيرا مي بايد 

موختن علم است، جاي خود را به آاما هدف كه .  شنود، بخاطر بسپارد 

راضي كردن معلم و نمره : هدفي مي دهد كه بسا ناقض هدف اول است 

موختن و آ (  را به هدف رسيدن او بدين سان، . قبولي گرفتن از او

موختن علم را با آن عامل كه آاما . كند ، غير ممكن مى)جستن علم 

 كند،  جانشين مي) ولو علم قطعي باشند  ( بخاطر سپردن گفته هاي معلم

جز ترس از ناراضي شدن معلم ، چيست ؟ و عامل ترس جز رابطه قدرت 

 را به اطاعت از معلم با شاگرد كدام است ؟  اما رابطه قدرت ، شاگرد

 رو،از اين . قدرت معتاد مي كند و اين ويرانگرترين بي عدالتي ها است 

در جامعه هائي كه قدرت محور رابطه ها و فعاليتها است ، دستگاه تعليم و 

موزهايش معتاد به آ زيرا دست  . گرترين دستگاهها مي شودمتربيت ست

رمايه ساالري ، دين س( اطاعت از قدرت مي شوند و به خدمت ساالريها 

  .يندآدر مي ...) ساالري ، ديوان ساالري ، فن ساالري و

 ميان انسان و هدف است شو فاصل و حاكم شدن قدرت  اين حضور     

حضور و فاصل و . كند كه زبان فريب را از زبان حقيقت مشخص مى

 در خدمت و سياستمدار ساز حاكم شدن اين واسطه است كه روشن

چرا . دهد ا از روشنفكرتاريا و سياست باز فريبكار تميز مى رزادي و حقآ

كه فريب خورده، همواره، بواسطه و از طريق فريب دهنده است كه 

حال آنكه در زبان تجربه، آدمى مستقيم و به استقالل عمل . كند عمل مى

كه  معين مي كند ، بظاهر، آن كس را بديهى است هدف. كند كى

 .كند ديگران را آلت مى
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اگر توان شنيدن سخن حق را داريد، بدانيد مسئوليت اول با شما  • 

بر شما است كه سخنى كه شما را آلت بگرداند، و در ميان . انسانها است

 .دهد، نپذيريدتان دو جبر قرار

 مرآ ميان -1: ، ما را"عامه پسند و عامه فريب"تا اينجا دانستيم كه زبان     

. دهد   قرار مىهدفي كه خود مي خواهيم  و... ) رهبر ، شاه ، مراد  و( 

 رابطه ما با  -2لذا . به ترتيبي كه ديديم، اين محل، محل وسيله است 

اصلي قدرتي مي شود كه ما وسيله و جبر اول . مر، رابطه قوا مي شود آ

جبر دوم،  هدف قدرت است كه جانشين هدفي مي .  اش مي شويم 

هدف   چرا  هدف قدرت جانشين .ن برسيم آشود كه ما مي خواستيم به 

غافل بوديم كه هدف قدرت، غير از قدرت نمي  ما زيرا ما مي شود ؟ 

لت شدن، به دست خود،  رسيدن به هدف خويش را آ، با تواند باشد و ما 

 را ممكن ساخته و ستمي بزرگ بر شناممكن و رسيدن قدرت به هدف

گر سخني را كه به ا: پشيمان ، به خود مي گوئيم . خود روا ديده ايم 

و  ...  دمي نقش وسيله را مي دهد ، فريب مي دانستيم و نمي پذيرفتيمآ

. رسد  بظاهر، اين سازنده سخن عقل فريب است كه به هدف خود مى-4

پس هر سخنى كه آدمى را ميان دو جبر قرار بدهد و وسيله بگرداند، 

 .فريب است و نبايد بدان تن داد

آيا قصدم اين بوده است كه . ام وردهى آ"بظاهر"هر نوبت، يك  

 :رسد؟ از راه تجربه، پاسخ را بجوئيم فريبكار نيز به هدف نمى

اگر . دروغ گناه بزرگى است: گويند پدر و مادرى به فرزند خود مى • 

اين دستور اخالقى، فرزند را در كجا قرار ! شوى دروغ بگوئى تنبيه مى

گيرد  است پس اول قرار مى راهنما "دروغ گناه بزرگى است"دهد؟  مى

او نقش تجربه گر را : شود و ترس از تنبيه آخر و جاى فرزند، وسط مى

 ميان دو جبر قرار كودك. لت را پيدا مي كند آنقش . پيدا نمي كند

گناه بزرگ  )  دروغ گناه بزرگى است ( سخن حق يكي :گرفته است
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خن حق  س و ديگري، . شده است كه ارتكابش موجب تنبيه مي شود 

موزش اصلي دستور پدر آوسيله برقرار كردن رابطه قوا با كودك شده و 

و اطاعت از ) ن مي شوند آپدر و مادر تجسم ( و مادر، ترس از قدرت 

، به توانستند به فرزند خود اما همين پدر و مادر مى . قدرت مي شود

ار بدون آنكه او را گرفت.  بياموزند دروغ گناه بزرگى استروش تجربه، 

براى مثال، . جبر حكم و تنبيه بسازند و به زندگى در استبداد معتاد كنند

تجربه كند گر بنشيند و  توانستند او را داللت كنند در جاى تجربه مى

كند و بسا   دروغ همواره دروغگو را گرفتار زيان و خسران مىچسان

در   به تجربه ، ، كودكو. گيرد زيان و خسران دامن ديگران را نيز مى

 كه تا آدمى آزادى خود را از دست ندهد و ميان دو جبر قرار يابد 

 . تواند دروغ بگويد نگيرد، نمى

ساده ترين . ترين دزد آزادى دروغ استدست  چيره      بدين قرار ، 

 : مثال

تفريح و استراحت تمام شده و بايد بر سر . آيد فرزند از مدرسه مى  •

به سراغ درس برود، آيا نبايد موضوع اگر بخواهد ديرتر . درس بنشيند

 مشغول كند؟  )جبر دوم (  را انگيزه و ذهن را بكارى )جبر اول ( ديگرى

آيا تا تحت دو جبر انگيزه و اشتغال در نيايد، كه خود يا ديگرى ساخته 

تواند نرفتن بر سر درس، را توجيه كند؟ نتيجه درس نخواندن  است، مى

 به ، بارها،و چون نزديك به همه ما. تحانرد شدن در ام: نيز معلوم است

دانيم چگونه  ايم، مى تغال، از درس خواندن طفره رفتهشدو جبر انگيزه و ا

اما آنچه پدر و مادر بايد بدانند . دهيم خود و پدر و مادر را فريب مى

آموختند كه دروغ همواره زيان  اينست كه اگر به ما، به زبان تجربه، مى

گوهر آزادى خويش را به دزدى كه دروغ است، آورد، ما  ببار مى

 .سپرديم نمى
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يا من يا سياست، يا من يا كار، « : گويد  مى )يا بعكس( شوهرى به زنى  • 

 -2 و»...يا من يا« مرآ -1بنابراين حكم، . » ...يا من يا فاميلت، يا من يا

هدف  . گيرند  قرار مى، )هدف  (  ترس از جدائى-3و ) وسيله ( همسر 

زيرا تهديد واقعيت پيدا . رسد  هرچه باشد، به آن نمىدهنمسر تهديد كنه

كرده و زور حاكم گشته و ميان او وهمسرش، جدائى واقعى افكنده 

 و ديگرى ترس از "...يا من يا"دو جبر، يكى ميان زن و شوهر : است

پس از صدور . جدائى قرار گرفته و آنها را از يگديكر جدا ساخته است

  نگاه دارد صادر كننده ناگزير است خود را در موقع قدرتاين حكم، 

 عقل  او،  بدين سان، . تا اگر حكمش اجرا نشد، تهديد را عملى كند

 همسر نيز بايد ترس از تهديد را . ورد آمي خويش را تحت امر زور در 

 هرگاه به امر قدرت تن دهد ، رابطه دو .حاكم بر رفتار خويش كند

و زندگي دو همسر مي شود  ت و قدرت جانشين عشق همسر رابطه با قدر

گوهر آزادى و ديگري  و ترس  گوئي يكي زورچرا كه .  را تباه مي كند 

از اين پس، . بدان، محبت و عشق را از ميان آنان ربوده و برده است

 . بايد تسليم زور و ترس شود و يا نه بگويدي كه تهديد شده است ياهمسر

نه من نه "، "يا من يا سياست"تيبى كه ديديم، اگر تسليم شود، به تر

 و اگر تسليم . شود زناشوئى، محيط زور و ترس مى  و محيط "سياست

همسرانى كه اين نوشته . كند نشود، جريان جدائى تا طالق، ادامه پيدا مى

، اينك به هوش شوند كه با صدور اينگونه نيستندخوانند، اگر بهوش  را مى

دهند و جز زيان عايد  عشق را از دست مىاحكام، نقد آزادى و 

و اگر همسرى اين جبرها را در كار آورده، زوج او نبايد به . دنكن نمى

جريان تخريب . شوند زيرا هر دو آلت زور مى. جبر متقابل متوسل شود

بر او است كه در رها . شوند تر مى زناشوئى سريعتر و اندازه زيان بزرگ

به ترتيبى كه در اين مطالعه . يب بكوشدكردن همسر از زبان زور و فر

 .خواند خوانده است و مى
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ساالرى، شركت در انتخابات، حق  در مردم« : در اين حكم تأمل كنيم  • 

تحريم انتخابات، . پس بايد به مردم گفت در انتخابات شركت كنيد. است

ساالرى بود و  توان جانبدار مردم چشم پوشى كردن از حق است و نمى

ببينيم اين حكم رأى دهنده را در كجا قرار .  »ات را تحريم كردانتخاب

 رأى -2ساالرى شركت در انتخابات حق است و   در مردم-1دهد؟  مى

غير از اينكه، هم . انتخاباتشركت ب وجو -3دهنده يا نامزد نمايندگى و 

ميان دو جبر قرار  وسيله رأي دادن مي كند و در ديد اول، آدمى را

« استفاده از منطق صوري ، واقعيت بسيار مهمي را از نظر با دهد،  مى

اى  ساالرى وسيله انتخابات، در مردم :مي پوشاند » دارندگان حق رأي 

ن آ بكار بردن ،ساالرى خارج از مردم. حاكميت استبراى اعمال حق 

در حقيقت، . يد آدر استبداد، بكار مشروعيت بخشيدن به نامشروع مي 

حق است كه پندارها و گفتارها به ي و در وضعيتي زادآعمل به حق در 

بكار بردن حق، در وضعيتي كه ميزان . و كردارها بر ميزان عدل باشند 

عمل در صورت زادي نشسته اند،  آستم جاي ميزان عدل و قدرت جاي 

 كلمه چرا كه . لت فعل قدرتمدارها گشتن است آو در واقع ، به حق 

وردن آ حق واليت مردم نيست بلكه بر اما اعمال از آن، ،حق است و

 بدين. است) مشروعيت بخشيدن به رژيم استبدادي ( مقصود مستبدان 

در حقيقت، در ( منطقها با ها و با فكر و  تواند منصف سان، زبان فريب مى

. را نيز بفريبد و آنها را گرفتار دو غفلت كند) بند منطق صوري مانده ها 

در واقع، . است ين استدالل را گرفتار كردهسان كه بكار برندگان ا همان

غفلت از آزاديهاى خويش : شود اين زبان بدون دو غفلت، كارگر نمى

  حقهدف شود و غفلت از اين واقعيت كه  كه موجب آلت شدن مى

و در وضعيت ضد آن، ناحق زادي  حق است و دادگري اما آوضعيت 

 .شود مىبيداگري 
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حاد مردم آ وسيله اعمال حق واليت ، رىساال  در مردم، انتخابات      

حاكميت ستمگرانه  اما در استبداد، وسيله مشروعيت بخشيدن به . است

پس اين حكم عقل فريب است و .  و سلب حق از خويش استمستبدان

رأى : كند از احكامى است كه آدمى را به بيشتر از دو جبر گرفتار مى

ا كه قدرت محور است، در مردم ساالري ه( دادن انتقال حق واليت 

كه حق ) 93( روسو بر اين نظر بود. به منتخب خويش است) حاكميت 

ديگران نيز انتقال پذيرى حق واليت را از . حاكميت قابل انتقال نيست

مردم ساالرى : نوشت بهمين خاطر چرچيل مى. اند باب ضرورت، پذيرفته

تجديد «  در اما وقتى. رژيم بدى است اما از رژيمهاى ديگر بهتر است

 قرار  » واليت مطلقه فقيه« ، اين حق را در طول  » نظر در قانون اساسى

صغير رأي مي دهد كه ند، پس رأى دهنده هر بار كه رأى ميدهد، ه اداد

واليت يكى از تناقضهاى اصلى رژيم . و تحت قيمومت ولى امر است

مردم اگر : ، همين تناقض استمطلقه فقيه و ديگر رژيمهاي استبدادي

رشيد هستند، پس واليت فقيه يعنى چه، و اگر صغيرند، رأى آنها چه 

از باب : ارزش دارد؟ در پاسخ اين پرسش، آقاى خمينى به من گفت

فراوان !  استبدادى است ماحفظ ظاهر و بخاطر دنيا است كه نگويند نظام

اصرار كردم كه زبان فريب را رها كند و بداند، اين دروغ، كار او را به 

كشاند كه مستبدان را كشاند و  ه اى مىيراهتر و ب گفتن دروغهاى بزرگ

بهررو، در پى اين جبر دوم، جبر . افسوس كه نشنيد. به خاك مذلت نشاند

 بدين. نقش اول انتخابات، تجديد مشروعيت كل نظام است: آيد سوم مى

ر پس ه. اندازند  براه مىات خاطر است كه استبدادهاى فراگير نيز انتخاب

دهد، حتى اگر مخالف كل نظام نيز باشد، مشروعيت آن  كس كه رأى مى

زيرا تا جامعه به  . الفساد است سوم ام، جبر اين جبر. كند را تصديق مى

و تا نيروهاى . شود نظام استبدادى نه نگويد، در پى نظام جانشين نمى

 جديد سياسى به استبداد نه نگويند، جامعه در آنها به مثابه مبشران نظام
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زيرا رأى دهندگان ميان . آيد نگرد و بديهى است به حركت در نمى نمى

 كه قانون اساسى را "ديگر انديشانى"دو دسته، يكى رژيم و ديگرى 

رأى دادن تصديق اين دروغ است كه نظام . گيرند قبول دارند، قرار مى

ساالرى   رأى دادن آنها را به مردم پس، .جانشين ديگرى شدنى نيست

ساالرى كه هدف بود، وسيله توجيه لزوم شركت   زيرا مردم.  رساندنمى

در عوض، آنها را ميان . در انتخابات و بنابراين دست نيافتنى شده است

قرار . كه در نظام حاكم هستند دهد   قرار مىيرژيم و ديگر انديشان

 آلت تنظيم روابط قوا ميان رژيم گرفتن ميان اين دو، رأي دهندگان را 

 عامل آزادى  »دگر انديشان«  اين گونه . كند  مى »گر انديشاند« و

شوند  مىسيابي آ، دو سنگ اتفاق رژيم، دو جبره شوند بلكه، ب مردم نمى

 و در اعتياد به اطاعت از قدرت گيرند كه مردم در ميان آنها قرار مى

لت ستم بر ستم افزودن و خويشتن بدين ستم ها تباه كردن ، مي آو

كه را  چ.  مي شود ه انتخابات، يأس از چشم اندازى ديگرنتيج. شوند

«   اين گونه استدالل كنندگان بر لزوم شركت در انتخابات، يأسى را كه

ي با تمايل كنند و جبر زندگى در استبداد  ايجاد مى »مخالفان

بر اين . شوند ، شش جبر مىم بر چهار جبر پيشين بيفزائيشدن كه فراگير

فروش نفت و  ( اقتصادى و فرهنگى قدرتهاى مسلط شش جبر، جبر سلطه 

 و يك رشته جبرهاى ديگر را  ) گرفتن قرضه و وارد كردن مايحتاج

، يم ايرانيان در آن ما و لختى، در حالت انصاف، به بالئى كهمبيفزائي

چه « چرا غافل بوديم از اين امر مهم كه  : م و آنگاه بخود بگوئيمبيانديشي

 و مشكلها جبرها  مي بايد از د، نكن پيشنهاد مى  مابهكه  ييها » ؟ بايد كرد

بر جبرها افزود، قول زوري است كه » ؟چه بايد كردي « اگر  . بكاهند 

 . به زبان فريب ابراز مي شود

آيا اگر بگوئيم واليت هركس از آن خود او است و بر او است كه      

و عقل ايم  رها نكرده ، گريبان عقل را از زبان فريب بكار برداين حق را 
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 نيافته است؟ وقتى به هر ايرانى  را باززبان تجربهزادي خويش و آما 

، بستگى رحقوق ديگاستقرار ميزان عدالت و برخورداري از ! بگوئى بدان

دارد، او را در رهبري به نه گفتن به استبداد و داشتن و بكار بردن حق 

او ، . ايم  جبرها پاك كردهدرون او را از. ايم جاى تجربه گر قرار داده

 اي كه داند وسيله باز يافت، مىرا كه آزادى خود در مقام تجربه گر، 

واليت « استقرار ي كه بايد بجويد،مبارزه با جباران و هدفبايد بكار برد،

هراندازه . شود سان ممكن مى مبارزه نا ممكن بدين.  است » جمهورمردم

كنند، بيشتر، نقش قهر كمتر  مىشمار مردمى كه به اين حق شعور پيدا 

و انقالب پس راه حل آن نيست كه ما مردم را از زيانهاى مبارزه . شود مى

بترسانيم، و آنان را ميان دو سنگ آسياب قرار بدهيم، راه حل آنست كه 

كار، براى قهر نقشى بر جا  آنها را از حقى كه دارند، آگاه كنيم و بدين

 .نگذاريم

  بان در اينست كه در زبان فريب، هر فرد ايرانى، بهتفاوت اين دو ز     

محض آنكه حكم را پذيرفت، حتى پيش از آنكه رأى را به صندوق 

ت از قدرت و خود ناتوان بيني را از مرام استبداديان، اطاعبياندازد، 

اسير او ديگر . بله گفته استبه خود استبداد زورگوئي به پذيرفته و 

 مبلغ ساالرى  اگر جانبداران مردم. ت را داردجبرها است و جا و نقش آل

هاى خويش تأمل كنند، از جبرهائى كه  شركت در انتخابات، در نوشته

اند، در شگفت  ، ساخته و بدانها تكيه كردهدبراى توجيه موضع خو

پذيرند، گرفتار همين جبرها  آنها هم كه نظر اينان را مى. خواهند شد

آيا مبارزه غير قهر :  از خود بپرسنداينك بر همگان است كه. شوند مى

ت از قدرت و خود و اعتياد به اطاعآميز، رها كردن طرز فكرها از جبرها 

 نيست؟ - ستمي ديگر از ستمهاي بزرگ –ناتوان بيني 

جانبدار واليت جمهور مردم هستند اما از راه واقع : گويند هستند و مى  •

سر موجوديت خويش تن در دانند هيچ رژيمى به همه پرسى بر  بينى، مى



128 

بنابراين . اى قهرآميز همه پرسى را ممكن بسازد مگر آنكه مبارزه. دهد نمى

( استدالل، يك راه بيشتر وجود ندارد و آن قيام مسلحانه است و زيان 

حضور امريكا در خليج فارس، نقشه امريكا و اسرائيل براى سرنگون كردن 

 اين راه حل بيشتر )...ورژيم، خطر جنگ داخلى، خطر تجزيه كشور 

آنها . هاى ديگر بنا گرفته است بر يأس از راه حلنيز اين استدالل . است

پذيرند كه سه انقالب ايران غير قهر  كنند و مى كه اين استدالل را مى

بر اصل ثنويت تك محوري، خود را محور مي كنند و اند،  آميز بوده

 براي يا مبارزه مسلحانهآ: دى حل نا شدنى هستنهاگرفتار تناقضغافلند كه 

زادي است ؟ آ، برقرار شود و هدف » واليت جمهور مردم « اينست كه 

 خود را جانشين –الف مبارزه كننده نبايد سازمان ، ري استآاگر پاسخ 

) واليت مطلقه رهبر ( =  سازمان نبايد بر محور قدرت –مردم كند و ب 

تن دادن به حاكميت  جبر  مردم را وسيله  و گرفتار–ساخت پذيرد و ج 

 در درون و بيرون سازمان سانسور –و د .  كند » يا سازمان و يا رژيم « 

  به –و ه . زاد انديشه و اطالع ها باشد آبرقرار نكند و عامل دو جريان 

 زير سلطه –قدرت خارجي روي نياورد زيرا بضرورت در رابطه مسلط 

  -و و .  زير سلطه نمي جويد قرار مي گيرد و در اين رابطه ، جز موقعيت

 –و ز . هيچ خواست و هدفي جز خواست و هدف مردم نداشته باشد 

و  بگاه سرنگوني رژيم ، قائل نشود ،هيچ حقي براي خود ، بر اداره كشور

 حق راست گفتن و راست شنيدن و نيز حق مخالف بودن را بپذيرد –ح 

حب حق مخالفت نها كه با روش سازمان مخالف هستند را صاآو همه 

 و نبر ميزان  حق راست گفت» زادي آبحث « نها روش آبشناسد و با 

تاريخ  ، در اگر تا كنون چنين سازماني. ..راست شنيدن را روش كند و

.  پديد نيامده است ، بدين خاطر است كه ناشدني است  كشوري هيچ 

 را يند و در سازماندهي خود، قدرتآسازمانها ، با هدف قدرت پديد مي 

تناقض ميان هدف كردن ( نها آاز اين رو، تناقض ذاتي . محور مي كنند 
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قدرت و در همان حال براي خود نمايندگي قائل شدن از مردم و يا 

اما  اين تنها تناقض  .  است)خود را در خدمت مردم معرفي كردن 

 : نيست

ان ،  اما ، در اير! درو نمى، رژيم بدون قيام قهر آميز : گويند مى     

 سه نوبت انقالب غير قهرآميز كرده و با گل در دست، به استقبال مردمي 

در پي انقالب . ندگلوله رفته و رژيم سلطنت وابسته را از ريشه بر كنده ا

، ملتهاي بسياري با همان روش ، رژيمهاي استبدادي را برانداخته ايران

. خشونت ندارد يد نياز به آ در حقيقت، وقتي ملتي به جنبش در مي .اند 

 در اين تقابل ، گل بر .اين استبداديانند كه به خشونت متوسل مي شوند 

، با استبداديان در جنبش  مردم جمهور  تقابل : گلوله پيروز مي شود 

تقابل داد با بي داد مي شود و پيروزي داد بر بي داد، يك قاعده بس 

 :موزدآه ما مي مهم را ب

 بيانهاي قدرت كه -  چنين بوده استشته نيز در گذ-در جهان امروز      

، بيشترين اكثريت بزرگ را تابع ستم اقليت قدرتمدار مي گردانند

زادي هدف  آ-اما  الف . زادي كمترين پيروان را دارند آپيروان و بيان 

  -يند و ب آو روش مي شود وقتي جمهور مردم به حركت در مي 

قليت قدرتمدار ديگر نمي عدالت ميزان مي شود هم بدين خاطر كه ا

تواند جمهور مردم را در خود ناتوان بيني و اعتياد به اطاعت از قدرت 

لت ، جنبش دانگاه دارد و هم به اين علت كه بدون ميزان شدن ع

 هرگاه جمهور مردم بتوانند واليت –و ج .  جمهور مردم ميسر نمي شود 

زادي و آگان از خويش را بر قرار كنند ، عدالت ميزان برخورداري هم

 .حقوق خويش مي گردد 

نها كه جنبش مردم را ، بنا بر اين حكم كه انقالب خشونت آ  خواه      

 را تنها راه رهائى  » مبارزه مسلحانه«  و چه آنها كه ورد آبه بار مي ... و

 :دهند دانند، به مردم جا و نقش آلت را مى خلق مى
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اين  بايد از  مردم كه -2و ) حكم راهنما( انقالب خشونت است ،   - 1

) هدف ( استقرار مردم ساالري از راه اصالحات   -3 و اطاعت كند حكم 
. 

 جانشين رژيم  -3 مردم رهبرى شونده و-2سازمان رهبرى كننده و -  2

 .شدن سازمان رهبري كننده مبارزه مسلحانه 

ه به مردم را هدف قرار داده اند اما ، نقشي كساالرى  مردمگروه اول       

بنا . لت مي شوند آمردم ساالر نمي شوند ، : لت است آمي دهند، نقش 

 . گزير، هدف واقعي قدرت مي شود 

نجا كه به قدرت اصالت مي دهند، به آ و از دسته دوم زور پرستند      

زيرا . نمي توانند بدهند ) لت آ( = مردم نقشي جز اطاعت از سازمان 

 . است هدف به قدرت رسيدن سازمان

انديشه راهنمايش بيان قدرت . يابد  دسته اول زبان آزادى را اندر مى     

با وجود اين ، در  . راء نشان مي دهد آاما خود را اهل  تبادل . است 

نظرهاي گروه هاي اصالح طلب جامعه هاي مختلف كه تأمل كني مي 

اه بيني از يك واقعيت مهم همواره غافلند و به پرسشهاي مهمي هيچگ

 : پاسخ نمي دهند 

كه انقالب و اصالح دو كاري نيستند كه يكي را  است  واقعيت مهم اين •

توضيح اين كه هرگاه جامعه نظام باز و . به جاي ديگري بتوان انجام داد 

اما اگر نظام . ن ناممكن است آتحول پذير داشته باشد، انقالب در 

و هرگاه . دادي مي يابد بسته و تحول ناپذير باشد ، دولت استباجتماعي 

 كه –اين دولت نتواند نيروهاي محركه را خنثي كند، فشار اين نيروها 

اما اگر به .  ورد آ  انفجار پديد مي -مهمترينشان جامعه جوان است 

زادي پيشنهاد و انديشه راهنماي جنبش همگاني بگردد، آجامعه ، بيان 

  . جنبش همگاني  محلي براي خشونت باقي نمي گذارد



131 

    اصالح رژيم استبدادي متمايل به فراگير ، برداشتن موانع از سر راه 

متمركز و بزرگ و فراگير شدن قدرت حاكم است و هر اصالحي در 

 .خالف اين جهت نا ممكن است 

نقش وسيله را پيدا مي مردمى كه :   اما پرسشهائي كه بي پاسخ مي مانند •

 ابتكار عمل را در اختيارشان كنند  بدين خاطر كه راه حل پيشنهادي

 رااستبداديان جبر تابعيت از وضعيتى بدتر از وضعيت يا آ، نمي گذارد

كنند؟ آيا شورشهاى قهر آميز كور نتيجه قرار دادن جامعه ميان  پيدا نمى

آورند، نيستند؟ آيا  دو سنگ آسيابى كه اين دو جبر بوجود مى

  » قانون «  جبر-1تار ، مردم گرفنهاآد كه بنا بر رأى نا انديشيده

اصالح رژيم ( يك حكم غلط جبر   -3 ونهاآ جبر حكم -2 واستبداديان

...  جبر  -5حل هاى ديگر و  جبر يأس از راه-4 و) استبدادي از درون 

مي در حصار اين جبرها زندانى  كه خود خويشتن را مردمى  شوند؟  مى

راستي  د؟ناست، برسد به هدف كه استقرار آزاديها نتوان ، چطور مىكنند

، از سوئي و اصالت  ها بر جبر و يأس  »چه بايد كرد«  اينست كه تا وقتي 

  ميزان ستم است و انسان ،مي شوند» انديشيده « قدرت از سوي ديگر، 

به سخن . از مدار بسته ستمگري و انتخاب بد و بدتر بيرون نتوانند رفت 

 و بند، شعور نيادارند  خود  كه دريييهابر آزادانسان ها  تا وقتى ديگر 

كه از ند ، و در پى راه حلى نشوندها بكار نگير آنها را در يافتن راه حل

نمي توانند رفت  رون مدار بسته بيكاهد، از شان بجبرهاى ذهنى و عينى 

 .كنيم تا آزاد نشويم، آزاد نمى: 

مثابه دانستيم  كاربرد اول و تعيين كننده عدالت ب به مدد اين مثالها     

در . دنبياني است كه انديشه راهنما مي شواصل و ميزان ، در سنجش 

 در هدفي است كه جسته مي شود . سنجش روشي است كه بكار مي رود 

از آنجا كه زبان فريب، غير قابل تجربه . و زباني است كه بكار مي رود . 

فريب دهنده و فريب خورده منطق صوري است و است به اين دليل كه 
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نقش و مي كند گرفتار دست كم دو جبر از واقعيتهاي مهم غافل و را 

رساند و   هيچيك از آن دو را به هدفهاشان نمى را به او مي دهد، آلت 

و از آنجا كه اكثريت بزرگ بكار . كند هر دو را گرفتار خسران مى

 انديشه راهنمايشان دهند كه  برندگان زبان فريب را كسانى تشكيل مى

زادي خويش غافل و آهاشان از عقل بيان قدرت است و ن آاين يا 

 عقل فريب  از روى كمال صداقت و بقصد خير، زبان يبند قدرتند، بسا اپ

مي زنند بزرگتر از زيان كسانى   زيانى كه به خود مى و برند را بكار مى

 .فريب مي خورندكه شود 

رد و مديريت اجتماعي باز و تحول پذياينكه نظام  قرار، براى  بدين     

 بيابيم، زادي و حقوق آاى با فرهنگ   و جامعهجمهور مردم را بجوئيم 

عامه پسند و عامه زبان اطاعت از قدرت و اعتياد به و غير ايرانيان ايرانيان 

 ترك كنند و به مدد زبان تجربه، به تمرين زندگى در ستي را بايبفري

اى : شود ر شروع مىاين تمرين، با اين هشدا. آزادى و رشد، بپردازند

 ، هر بيانى و روشى كهان آموز و دانشيان انسان، بخصوص اى دانشجو

هر وقت .  را در موقعيت وسيله و آلت قرار دهد، زبان فريب استشما

 كه هدف توجيه كننده وسيله شده ديد و ديديدو جبر يافتخود را ميان 

ت كه به ايس  ميوه ممنوعهيد بدان.يد است، به آن وسيله نزديك مشو

زبان تجربه . ددهى هاى خويش را از دست مى محض خوردن، آزادى

جا و نقش مي دهد و به شما  شمابه ابتكار عمل را آزادى ياب است و 

 كه با –گانه نه ، آزاديهاى  زبان وروشنيبد. بخشد تجربه گر را مى

. يد، در راه رشد شويدتوان  و مىبيديا را باز مى -زاديهاي ديگر همراهند آ

آزاد  «  و ديگرى  » تا آزاد كنى آزاد شو « از دو بيان، يكى: براى مثال

عقل ورده آزاد و دومي فرآ ترواش عقل  اولي،  » كن تا آزاد شوى

منطق دومي ، منطق صوري است و انسان را از جمله از . قدرتمدار است 

زاد نگشته چگونه مي تواند آكسي كه خود : اين واقعيت غافل مي كند 
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خود را در اختيار خ اين پرسش اينست كه او مي بايد اد كند ؟  پاسزآ

 و  زادآو از انسان ) لت شدن آ( = رهبري سازمان انقالبي قرار دهد 

بدين .  ، سقوط مي كند  اولتآمبتكر، به  انسان تابع امر و نهي رهبر و 

انساني كه از : ن غافل مي شود، اينست آسان، واقعيت دومي كه از 

، نه تنها نمي لتي بيش نيستآشده است و  خويش يكسره غافل زاديآ

قرن بيستم ، . وسيله ستم به خود و ديگران مي شود زاد كند ، بلكه آتواند 

زادي آقرن ستم گستري دولتهائي شد كه سازمانهائي با اعضائي غافل از 

 :خويش ، تصرف و به استبداد اداره شدند 

 و  » آزادى از دولت« هاى  ى و تجربههاى كمونيست هاى رژيم تجربه     

كنند كه، با اين و آن واسطه، كسى   معلوم مى » آزادى از راه دولت« 

. زادي ، بي واسطه استآچرا كه رابطه انسان با . آورد آزادى بدست نمى

زادي آزاد و به آزادي ذاتي انسان است و انسان فطري آبدين خاطر  كه 

اسقرار اسالم از راه نظام واليت فقيه را   » تجربه« .  خويش عارف است 

 . ايم نيز كرده

اند؟ زيرا به محض   نتيجه وارونه ببار آورده » ها تجربه«  همه اين چرا     

دهد  پذيرفتن حكم، آدمى خود را تحت امر سازمانى و رهبرى قرار مى

از سر انع وشود جز از راه ايجاد قدرتى قادر به برداشتن م كه مدعى مى

بنابراين، سازمان و . زادي و عدالت نمي رسدآانسان به آزادى، راه 

انع آزادى هدف وماز ميان برداشتن رهبرى آمر و انسانها مأمور و 

 با سپردن آزادى كه هدف بود،بدين قرار، تا رسيدن به قدرت، . شوند مى

 عدالت هم كه .رود از رابطه بيرون مىجاي خود به  برداشتن موانع ، 

زان سنجش پندار و گفتار و كردار سازمان مي بود، با هدف مي بايد مي

ماند، دو قدرت در   آنچه بر جا مىدر نتيجه، . شدن، بي نقش مي شود 

 پس رهبرى  . هر طرف پيروز شود، قدرت پيروز شده است. ستيز هستند

 بعد از ،بديهى است. واقعى نه با سازمان و رهبر كه با قدرت است
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 حاكميت حفظ مان و يا رهبري قدرتمدار،  سازپيروزى، هدف اول

يا نمي داند تقدم بخشيدن به حاكميت خويش آ. استخويش بر دولت 

زادي آاو را نيازمند قواي قهريه و بازسازي پايه هايي قدرت و عامل ضد 

ن بخش از رهبري انقالب ايران كه آحق اينست كه و عدالت مي كند ؟ 

زادي و عدالت و استقالل وداع آقدرت را محور كرد، مي دانست كه با 

لتش مي شد آمي گويد و اسالم را به وسيله توجيه قدرت فراگيري كه 

به او اطالع . ن بودآعبدالملك اموي مشغول قرائت قر.  بدل مي كند 

: كتاب را فرو بست و گفت . دادند كه خليفه مرد و شما خليفه شديد 

هر قدرتمداري مي داند اين قول مي گويد . ميان من و تو جدائي افتاد 

  .ستان اسطوره قدرت، قرباني مي كند آزادي و حقوق خويش را در آ

شود كه با آزاد شدن آزاد كند، ميان او و   وقتى انسان بر آن مى      و

به ترتيبى كه . اى نيست آزادى خودش، هيچ واسطه و مانع بيرونى

 تا وقتى آدمى گيرد و توضيح دادم، هر قدرتى در بيرون انسان قرار مى

 -الف  پس . ورد آانسان را به بندگي خويش در تواند  خود نخواهد، نمى

 انسان را خود انسان عقل  –ب به درون انسانى هيچ قدرتى راه ندارد و 

زاد اصل راهنماي درخور آ عقل  -ج تواند از كار باز بدارد و  نيز نمى

انتخاب اصل راهنما  با وجود اين اختيار. زادي، موازنه عدمي را دارد آ

اين اصل ، جز ثنويت نمي شود و قدرت را مدار عقل . ديگري را دارد 

 بنابراين، . كند  قلمرو خويش را خود معين مىعقل  –و د . مي كند 

ي خويش آزاد و چون انسان بر . و وسيله را داردهدف زادي گزينش آ

ه؟ چگون. تواند آزاد كند آيد و مى  شد، از روابط قدرت بدر مىعارف

اى  شود و رابطه  خالقى كه تجربه گر مى وپاسخ را در انسان شجاع، مبتكر

كنند، بايد  مى برقرار اصل راهنما  و اين دو با  وسيله و هدف باكه انسان 

 :جست

  



135 

 :دهد؟ تجربه گر چه وقت تجربه آزاد انجام مى - 4 

  

به خود ر را  رهبرى انديشه و كا-1تا اينجا ديديم كه زبان تجربه      

ستاند و به قدرت  از او مى اين رهبري را دهد و زبان فريب انسان مى

يابيم  گانه را در خود مىنه  با زبان تجربه، آزاديهاى -2و . سپارد جبار مى

 و جبرها را جانشين و حاكم بر پندار و ربايد و زبان فريب آنها را مى

 ه با پرسيدن و نه گفتن زبان و روش تجرب-3و . كند گفتار و كردار ما مى

 به قول  بله گفتننپرسيدن وشود و زبان فريب با   آغاز مىبه قول زور

را مطالعه مى كنيم كه به يي ها اينك آن مشخصه. شود  شروع مىزور

رابطه وسيله با هدف و اين دو با انسان راجعند و آسان به درك و لمس 

 :آيند مى

اى با يكديگر  تجربه، چه نوع رابطهبر روش بنا  ،انسان و وسيله و هدف     

كنند؟ آيا اگر آدمى در اول قرار گرفت و نقش تجربه گر را پيدا  پيدا مى

تواند مطمئن شود كه ديگر محلى  مىاو كرد و وسيله وسط و هدف آخر، 

 :چرا كه. براى فريب خوردن از خود يا ديگرى، بر جا نيست؟ نه

نتخاب كند كه هستى و اگر اين حكم را بعنوان اصل راهنما ا - 

اى كه در يافتن معرفت  ستيز اضداد هستند، وسيلهورده آفرهايش،  پديده

برد، تابع اين حكم و هدف واقعى، تصديق اين حكم در پديده  بكار مى

شود مخدوش و  معرفت تجربه گر اطالعاتى مى. شوند مورد مطالعه مى

 .ريخته به قالب تضادها

 حتى اگر اين اصل -ا بر توحيد بگذارداگر تجربه گر بناى هستى ر - 

 در شناخت پديده مورد -راهنما از ميليونها بار تجربه بدست آمده باشد

. مطالعه، از نا سازگاريها و تضادهاى محتمل ميان اجزاء غافل خواهد شد

عقل وقتي به تجربه دريافت كه بنا گذاشتن بر تضاد يا توحيد او را از 

ي اهميت اصل راهنماائي باز مي دارد، به معرفت بر پديده موضوع شناس
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خاطر است كه آزادى و فقدان  بدين. زادي خود پي مي برد آدرخور 

 .عقل بر مي گزيندآزادى، هردو، در گرو اصل راهنمائى هستند كه 

وقتى اصل راهنمائى انتخاب شد كه افق انديشه را محدود كرد، فاصله     

ان محدوديت انديشه از لحاظ شناخت حاصل تجربه از واقعيت، به ميز

رابطه وسيله با هدف . كند اصل راهنما و هدف و وسيله بستگى پيدا مى

. بيش از آن مهم است كه نياز به شناسائى روشنتر و دقيقتر نداشته باشد

 .گردم پس دورتر، بدان باز مى

تا اينجا، با انتخاب هريك از دو اصل راهنما، انديشه دو آزادى، يكى     

نهايت نشد، در  ب اصل راهنماى متناسب با قلمرو آزادى كه اگر بىانتخا

عقل از اما . دهد خور آزادى نيست، و ديگرى اين قلمرو را از دست مى

توان مجبور  زيرا گرچه انديشه را نمى. غافل مي شودآزادى ديگر نيز 

 نا گزير عقلكرد كار نكند، اما با انتخاب اصل راهنما و تعيين قلمرو، 

 ديگر نيازى ،بار اين.  آن اصل و در قلمرو معين كار كندوفقود بر ش مى

نيست كه از بيرون، به زور، حكمى و روشى و اطالعى را وارد آن كنند، 

كشد و بر دروازه آن،   حصار مىگرداگرد عقل ، بر ،اصل راهنما خود

تا از ورود هرآنچه با آن اصل سازگار . گذارد دستگاه سانسور كار مى

حد بگذارد، عقل سان، اصل راهنمائى كه بر  بدين. جلوگيرى كندنيست، 

دزد آزاديها است و آن زبان فريب كه فيلسوفان بزرگ، عارفان بنام و 

فريبد، اصل  عالمان دين و اخالق را، قرنها و قرنها فريفته است و مى

اين دزد نا مرعى است . كند است كه افق انديشه را محدود مى راهنمائى

 .آيد ه چشم خرد نمىو آسان ب

معرفتها اىاز سان است، اصل راهنما و مجموعه بنيادى كه ان :پرسيد مى     

اما در هستى، يا اصل بر . است است كه، بر اصل راهنما، تحصيل كرده

تضاد است و يا بر توحيد، وقتى هريك را انتخاب كنى، آزادى را از 

 پاسخ  جبر هستند؟ دهى، پس آيا حق با آنها نيست كه جانبدار دست مى
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 . ، نهتجربه گر اصل راهنما را موازنه عدمى قرار دهد هرگاه : مي دهم 

 و تصديق هيچ  به حدها و محدود كننده ها استگفتن موازنه عدمى نه 

عقل فطري اين اصل . از هر حدى استعقل رها كردن . حكمى نيست

 برخوردار كه بر شمردم ،يي زاديها آن از آرا در خود دارد و به يمن 

اگر تجربه گر بخواهد از آغاز تا پايان تجربه، آزادى خويش پس . است 

عقل قرار، اگر  بدين. را حفظ كند، بر او است كه بر موازنه عدمى بماند

نخواهد گرفتار جبر اصل راهنما و وسيله و هدف بگردد و بخواهد 

. خدا است نا محدود بماند، از آغاز تا پايان نيازمند ديدش همواره افق 

به او را  را خالق و عقلرها كردن خويش از هر جبرى، و از هر حدى، 

پس شكستن مرزها و برداشتن حدها و گشودن . آورد افقهاى نو در مى

. كند افق ديد تا خدا، رشدى است كه نشاط و آزادى را روزافزون مى

. كند اين است آن رابطه با خدا كه انسان را آزاد و انديشه را خالق مى

سازد، ساخته  آن خداى قدرت پرستان كه آدمى را گرفتار جبرها مى

يبش رها نشوى، خالق و رتا از ف. خدا نيست، اسطوره است. فريب است

از راه فايده تكرار و براى آنكه در ذهنها  .شوى آزاد و خداشناس نمى

بماند، تأكيد كنيم كه محدود نكردن خويش در معرفت جستن، در 

بتكار كردن، در خلق كردن، موازنه عدمى همين است و انديشيدن، در ا

 .شود آيد و ممكن مى اين موازنه بخدا به خرد مى

حال كه اصل راهنماى در خور آزادى را شناختيم و نيز ديديم اگر     

شود، نوبت آنست كه  هدف به كار توجيه وسيله رود، غير قابل وصول مى

 :ويمبه سراغ رابطه انسان با وسيله و هدف بر

آنها كه در خود انسان قابل تصور و قابل تحقق : هدفها دو نوع هستند   

براى . اند هستند و آنها كه در بيرون انسان تصور كردنى و واقعيت يافتنى

مثال، وقتى هدف جستن دانش است، دانش در خود انسان تحقق پيدا 

اما وقتى هدف جستن موقعيت و مقامى در جامعه است، هدف . كند مى
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. شود اى ميان او با ديگران مى زيرا رابطه. شود در بيرون او واقع مى

كند، رابطه او با هدف و  ببينيم وقتى هدف در خود انسان تحقق پيدا مى

 :شود وسيله چگونه مى

قوه تفكر و  ( هاها كه قسمتى از آن  وسيله-2تجربه گر و  - 1 

 در بيرون او  ) ارابز (  در خود او است و قسمتى ديگر )استعدادهاديگر

تمامى هدفهائى كه ميان انسان با .  هدف كه در او است-3 وهستند

: كنند آورند، در درون انسان تحقق پيدا مى ديگرى رابطه قوا پديد نمى

و تمامى هدفهائى كه ميان ... علم و عدالت و تقوا و محبت و عشق و

نسان قرار آورند، به ضرورت در بيرون ا انسانها، رابطه قوا پديد مى

 :چند مثال. گيرند مى

 را گرفتار حدها كند، ما عقلديديم هر اصل راهنمائى را برگزينيم كه  • 

و از آنجا كه انسانها اغلب، به حدها، از . كند را از آزاديهايمان غافل مى

آزاديهاى خويش غافلند، يكى از رايج ترين فريبها، اينست كه فريبكار، 

در نتيجه، رابطه . كند مطلوب، مخفى مىهدف خود را در نقاب ارزش 

انتقاد به او، حمله به ارزش . شود ديگرى با او، تقابل ديگرى با ارزش مى

شود كه ارزش وسيله كار قدرت  اين فريب وقتى ممكن مى. گردد مى

در نقاب كمونيسم و حزب طبقه  ،خود را ،براى مثال، استالين. شود مى

 با حزب موافقت يا مخالفت  او، لفت باموافقت يا مخا. پوشاند كارگر، مى

 انتقاد از مرام و حزب  را استالينانتقاد از . گشت و طبقه كارگر و مرام مى

مجرم اصلى او بود كه با . گرداند  خيانت به حزب و طبقه و كمونيسم مىو

اما با . كرد خيانت مىن  آ، به مرام  وسيله استقرار استبداد فراگير كردن

 كه از مرام نها مي انداخت آگردن  خود را به  خيانتت، استفاده از قدر

با ترقى به ، در ايران، پهلويها . كردند دفاع مى در برابر قدرت طلبى او 

« ،  » انقالب نوين « مثابه يك ارزش و مالتاريا با اسالم و استالينيستها با 

 .اند ، همين زبان فريب را بكار برده » طبقه كارگر «  ،  »خلق
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  همسانى ايجاد كردن ميان شخص با مرام - الف روش ديگر فريبكاران،   

 مرام و دين اصلى و مانجعل استبداد ب -، ب  يا و. است  انديشه  يا دينيا 

( بر جاي دين اصلي ) بيان قدرت ( =  دين يا مرام از خود بيگانه نشاندن 

رام از خود دين يا م ( با حمله به حمله پذيرتا . است )  زادي آبيان = 

:  را خراب كنند) زادي آدين يا مرام بمثابه بيان  ( ، حمله نا پذير) بيگانه 

اسالم همين است كه آخوندها « است،  امروز كه مالتاريا حمله پذير شده

ئي است كه مي خواهند به قدرت رسند و بيان  ورد زبان آنها » گويند مى

ترقى همان « و امروز، ديروز ، و نيز  . قدرت خويش را جايگزين كنند

زادى  « آ،  »كردند برنامه غرب زدگى است كه پهلويها اجرا مى

، فراوان ... و » ماركسيسم همان استالينيسم است « ،  » گرى است الابالى

 .آيند آمدند و مى  مىقدرتمدار و پيروانشان » روحانيان « ي بر سر زبانها

ند و بدان رابطه را كن در زبان فريب، اغلب ضدى را جانشين مى  •

 آقاى دكتر مهدى حائرى، فيلسوف و براي مثال، . گردانند وارونه مى

حكمت و  « فقيه، فرزند بانى حوزه قم، كتابى نوشته است تحت عنوان 

در آن، واليت فقيه را غير اسالمى و غير انسانى و ادعائى .  » حكومت

 بر كتاب او، رديه روزنامه رسالت. متناقض و بنابراين، دروغ دانسته است

دكتر "بجاى واليت فقيه اسالم را قرار داده و بدين فريب، : نوشته است

 دكتر حائرى ضد اسالم است " را،"حائرى ضد واليت فقيه است

 )94( !گردانده است"

و يكى از هدفهاى بردن اسماعيل به قربانگاه و قربانى نكردنش، اين  •   

ن بخاطر خدا مى كشم، دروغگو بود كه انسان بداند، هر كس بگويد م

خداشناسى معرفت است و اين معرفت به برداشتن حدها و رهائى . است

پس هربار كه . شود ، ممكن مى طلبي به توحيد،از زور و زورمدارى

دهد تا  پوشاند، فريب مى طلبى خود را در نقاب خداجوئى مى قدرت

هر بار قدرت : مبهوش باشي. استفاده از قهر را اجتناب ناپذير بباوراند
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شود و  پوشاند، فريبكار و ويرانگر مى طلب خود را در ارزشى مى فزونى

 .گردد اگر نقاب خدا را بر چهره بزند، فريبكار ترين مى

اينبار از ديدى ديگر، به فريب : كند اين فريب شكل ديگرى نيز پيدا مى 

 و دانش: شيطان آدم را در برابر يك وضعيت قرار داد: شيطان بنگريم

بدين فريب، ضديت خويش با انسان را به تقابل انسان . جاودانگى جستن

خدا . با خدا كه افق كران ناپيداى انديشه و عمل او بود، بدل ساخت

پس هر بار كه كسى تقابل خود با ما را به تقابل ما با . رقيبى حسود گشت

 از غير. خدا، يا ديگرى، يا ارزشى بدل كرد، زبان فريب بكار برده است

دوگانگى : توان زبان فريب را شناخت اين تقابل، از نشانه ديگرى نيز مى

 ن،آعمل به آيد و   بوجود مىتحقيق از صحت ادعاو تقابل پيش از 

در حقيقت، در زبان تجربه، رابطه در . آورد دشمنى و ويرانى ببار مى

و در شود و نه پيش از آن، و تجربه در توحيد آغاز  پايان تجربه برقرار مى

پس در رابطه با خدا، با خود، با ديگرى، با علم، . گيرد يگانگى پايان مى

. شود تجربه برقرار مىتحقيق از راه بايد بنگريم كه پيش يا پس از ... با

شود، بايد بدانيم  اگر ديديم رابطه تقابل است و پيش از تجربه برقرار مى

 .كه با ما زبان فريب بكار رفته است

پس . تواند دانشمند بشود  ديگرى نمىعقل در با و نيم كسى دا همه مى •  

كه  ،اگر بخواهيم دانش بجوئيم، بايد خود به تحصيل بپردازيم و هدف

اما اگر بخواهيم همين علم را . كند در ما تحقق پيدا مىيافتن علم است ، 

زيرسلطه  - ، علم وسيله شده و رابطه مسلطبگردانيموسيله سلطه بر ديگرى 

حال . اند شته است و مسلط و زير سلطه گرفتار جبر سلطه شدههدف گ

اظهار كنيم و قصد ما انتقال آن به ايم  يافته ي را كه اگر بخواهيم علم

ديگران باشد، رابطه با ديگران، رابطه قوا نمى شود، رهائى از روابط قوا 

دقت را بيشتر . باز علم وسيله است اما هدف سلطه جستن نيست. شود مى

آيد كه آدميان را گرفتار جبر  اى بوجود مى هر بار كه رابطه: مكني
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: كند كند، هدف همچنان در درون انسان است كه تحقق پيدا مى نمى

احساس رضايت از بخشندگى و يا برانگيخته شدن ديگران به نقد علمى و 

تر شدن  سود جستن از آن و يا باال رفتن سطح معرفت عمومى و فراخ

 فزونى جستن امكانها و باالخره، پديد آمدن پويائى عرصه رشد علمى و

 .رشد دانش و فن

 براى ديگرى خواستن و يا ديگرى را  راتر، عشقى را كه خود پيش  •  

پس عشق چيست؟ : اينك بپرسيم. براى خود خواستن باشد، عشق ندانستيم

پس در دل و . شود بديهى است كه كسى با و در دل ديگرى عاشق نمى

حال اگر بخواهد اين . يابد  است كه عشق تصور و تحقق مىدماغ عاشق

عالقه را وسيله خواستن محبوب براى خود كند، عشق وسيله ايجاد 

وقتى عشق ديگر هدف نيست، و . شود اى ميان او و محبوب او مى رابطه

. آيد، به ضرورت، رابطه قوا است اى كه بوجود مى وسيله است، رابطه

پس رابطه، رابطه . خواهد  را براى خود مى »معشوق«  ، »عاشق « زيرا

: آورد اين رابطه، ميان عقل و عاطفه دوگانگى پديد مى. شود مالكيت مى

 باشد،  »عاشق«  از آن ديگرى شد و يا نپذيرفت كه مال  »معشوق« اگر 

« حكم به محكوميت و مغضوبيت  او، دارد و عقل دوست مىاو دل 

« ي عقل  اصل راهنمايم، مى بينيمر كندقت را كه بيشت. كند  مى »معشوق

، بسا نا آگاه، » عاشق  « اى كه ، ثنويت تك محورى و رابطه» عاشق 

اگر عشق پس . ، رابطه مالكيت بوده استدبرقرار كن ستا  خواسته

آزاد »  پذيرد رنگ تعلقنچه آهر « بخواهد همچنان هدف بماند، بايد از 

د كه عاشق و معشوق در هدف، كن آيا عشق آنگاه تحقق پيدا نمى. باشد

 انتظار معشوق به، بروز در ،شوند؟ آن عشقى كه در عشق، يكى مى

 ماند، كه عاشق و معشوق، هريك به ابتكار خويش و بدون چشم نمى

اين آن عشق . ، اين عشق استآن را بروز ميدهند داشت پاسخ مساعد،  

 محركه رشد نيروى. رهد است كه عقل را از بند جبر دوگانگى با دل مى
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  آن عشق كه هدف و وسيله. تح افقهاى جديد آزادى، اين عشق استاو ف

 آن عشقى كه حكمى حاكم . اين عشق است، در خود انسانايست 

سازد،  گر مى عشقى كه تجربه. شود، فريب است بر دل و عقل مىجباري 

آيا عالمت عشق واقعى . شود عشق است و با آزادى و رشد همراه مى

 و آن كس كه بنام عشق، خويشتن يا معشوق و يا هر دو را تباه رشد نيست

 زن نيست؟ كند، دروغ مى

زبان . شوند كنيم دختر و پسر جوانى عاشق يكديگر مى اينك فرض مى     

 اصل راهنماى هر دو موازنه عدمى و -1: عشق همان زبان تجربه است

و رابطه ميان گرند  پس هر دو تجربه. شود انديشه راهنماى آنها يكى مى

 زناشوئى آنها، كه در زبان قدرت، -2آنها خالى از هر جبرى است و

 با شور يكديگر، -3و. شود رابطه رئيسى و مرئوسى بود، رابطه شورائى مى

 هريك در قلمرو -4. كنند هدفهاى مشترك خويش را معين مى

 چون رابطه مالكيت از ميان برخاسته. شوند استعدادى كه دارند، فعال مى

است، يكى قربانى رسيدن به هدف و اين و آن موقعيت جستن ديگرى 

 به رشد، عشقشان تجليات نو به نو،  ،كنند و  هر دو رشد مى-5و. شود نمى

تا وقتى يكى يا هر دو آنها روش تجربه را رها نكرده باشند، . يابد مى

 اگر يكى از دو عاشق اصل موازنه عدمى را. آيد ميانشان فاصلى پديد نمى

رها كند و ميان خود و يار، مرز در كار آورد، روش تجربه را رها كرده 

عالمت آن اينست كه دائم . كند است و زود يا دير، گوهر عشق را گم مى

اگر ديگرى عمل به مثل نكند، ! گويد تو ديگر به فكر من نيستى به يار مى

  ، رشد وو عاشق بماند، ممكن است بتواند يار را، از نو، به راه تجربه و

عالمت رها نكردن عشق، رشد كردن . بدان، به كانون عشق باز گرداند

 كند،   مى رشداما بايد بهوش باشد كه وقتى اين خود او است كه. است

اگر حاصل رشد در . در خود او تحقق پيدا مى كند نيز حاصل رشد 

ر آمد رشد انسان باشد، خود ب بيرون او واقعيت پيدا كند و بجاى آنكه پى
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، تباه  )كند قدرت طلبى چنين مى ( خويشتن بيفزايد و انسان را آلت سازد

 .گرى همين است تجربه. شود كننده عشق و عاشقان مى

شناسائى اين رابطه بسيار مهم . حال به سراغ رابطه هدف با وسيله برويم   

است زيرا نه تنها جنايات و فسادهاى روزمره با تغيير جاى وسيله و هدف 

دهند، بلكه دزدان آزادى كه اينك استبداد مالتاريا را بنا  ىروى م

اند كشتارهاى بزرگ، فسادهاى بزرگ، خيانتهاى بزرگ را با  گذاشته

اند كه با تغيير رابطه وسيله وهدف ساخته شده و  توجيهاتى ممكن كرده

 .شوند مى

نجست و  خوردن ميوه ممنوعه، دانش و جاودانگى ا ب،دليل آنكه آدم   

 واليت فقيه، بجاى دادگسترى، ستم گسترى ال اينكه مردم ايران، بدلي

له و هدف، يسهاى هر يك از خود و و جاها و نقشبينند، اينست كه در  مى

شوند و ما از آن غافل  هدف و وسيله در يكديگر بيان مى. فريب خورديم

. كند به زبان ساده، چندى و چونى هدف را تجربه گر معين مى. گشتيم

 .قتى هدف را معين كرد، در هدف است كه بايد وسيله را بجويداما و

 اگر وسيله در . زيرا تا هدف معين نشود، وسيله قابل تصور نيز نمي شود

گوياي اين واقعيت است كه هدف  و هدف، قرار گرفت، عقل بيرون 

ن را با هدفي پوشانده است كه پذيرفتني و آواقعي ديگر است و عقل 

 اي كه در بيرون هدف پذيرفتن هدف و وسيله، لذا .  مشروع است

است كه انسان  اي اين آن مشخصه . ، تسليم دروغ شدن استقراردارد

با چهار مثال، . آزادى دوست و حق جو، هيچگاه نبايد از آن غافل شود

هم اين مشخصه را روشن كنيم و هم اهميت رابطه وسيله با هدف را 

 :دريابيم

ترين جنايتهاى فردى و جمعى، كه موضوع   دانيم كه از رايج مى •  

 با هدف خوب  )وسيله بد ( شوند، توجيه جنايت تاريخها و داستانها مى

در ايران كنونى، اين روش، روش عمومى و همه روزه استبداديان . است
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. شناسد فرض كنيم دانشجوئى پير زنى يا پيرمردى پولدار را مى. است

: گويد به خود مى. ت اما پول نداردبراى خود، استعدادى ويژه قائل اس

بعد از مرگ، . ميرد است و امروز و فردا مى  عمر خود را كرده زناين پير

اگر من او را بكشم و پول او را بربايم و . شود پول او حيف و ميل مى

توانم به  آورم كه بدان، مى خرج تحصيل خود كنم، دانشى بدست مى

شود و تحت  ر انديشه او حاكم مىاين هدف ب. مليونها انسان خدمت كنم

ربايد اما هرگز آن دانشمند  كشد و پول را مى جبر آن، پير را مى

دانيد كه داستايوسكى اين فرض را كه نظاير آن فراوان  مى. شود نمى

الملك  گويند خواجه نظام گرچه مى. دهند، داستان كرده است روى مى

جوقيان رسيد، اما به به دانش و صدارت سل پول كورى را ربود و با آن

يقين بدانيد كه اگر او چنين كرده بود، ممكن بود به صدارت برسد، اما 

 تحصيل علم  (  در بيرون هدف)دزدي  ( چرا؟ زيرا وسيله. به دانش هرگز

از جنايت به علم راهى نيست تا دانشجو از آن به علم . گيرد  قرار مى) 

به پول راه هست و پول حق با شما است اگر بگوئيد از جنايت . برسد

پس تا اينجا ميان . كند آورد اما امكان تحصيل را فراهم مى علم نمى

 . جنايت و پول: دندو واسطه وجود دار) تحصيل علم ( دانشجو و هدف 

 پول مقتول را بربايد – مرتكب قتل شود و ب –پس نخست مي بايد الف 

بعد . او مي شوندبه سخن ديگر، اين وسيله، يكي بعد از ديگري، هدف . 

از رسيدن به اين دو وسيله، بايد خود را از تعقيب قضائي حفظ و پول را 

 در طي اين مراحل، او تنها محور فعال نيست ؟  آيا . خرج تحصيل كند 

يا پير زني كه بايد كشته شود و پولي كه بايد ربوده شود و دستگاه آ

 با فريب به خواب قضائي كه بايد فريب داده شود و وجداني كه مي بايد

 اصل راهنما را  او ل، عقپس. رود ، همه ، فعل پذير نمي شوند ؟ چرا 

كه گويا  ( خود اوغافل از اين كه ؟ رده استثنويت تك محورى ك

كه مليونها انسان در انتظار دانشمند شدن او و استفاده است استعدادى 
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حوري، ، با اصل راهنما كردن ثنويت تك م) بردن از دانش اوهستند

گانه او را از او نه  آزاديهاى اين اصل .  شود قاتل مىدانشجو نمي ماند و 

 اين بار، جنايت . كند  جنايت او را رها نمى قتل،  بعد از انجام. ستاند مى

كند  همان حاالتى را پيدا مىمحور فعال و او محور فعل پذير مي شود و 

و اگر به يك . كند  شرح مى » جنايت و مكافات« كه داستايوسكى در 

احتمال از هزار احتمال، جنايت دست از سر او برداشت، هنوز مانع 

مگر نه با كشتن و : گذارد او بطرف علم برود اصلى بر جا است و نمى

دزديدن پول، او توانائى را به عاملى در بيرون خود بخشيده است؟ پس 

، به اگر او خود را: همان فريب بزرگ را خورده است كه آدم خورد

باوراند، ممكن نبود دست  ، ناتوان از تدارك اسباب تحصيل نمىيشتنخو

 كه باوراندناى   را استعداد بالقوه، خويشتن خود،  بهپس. به جنايت بزند

به تحصيل، خدمتگزار ميليونها انسان تواند شد، در واقع، خود فريبى و به 

 از )  زن  پيربدر آمدن از فقر با ربودن پول( قصد پوشاندن هدف واقعى 

اينك فرض كنيم كه بعد از جنايت و ربودن پول، . خويشتن بوده است

اما آيا . توانست به خود بگويد اشتباه كرده و ناتوان نبوده است وى مى

اينك در او يك قاتل و يك .  او آدم پيشين است؟ نه،پس از قتل و دزدى

ويش در خر دزد وجود دارند كه پندار و گفتار و كردار او را تحت ام

وقتى در شده اند  وسيله اي كه اينك دو جبارپس آن دو . آورند مى

، يكي پس از هاي سازگار با خود رادرون انسان خانه كردند، هدف

، اگر او بخواهد در پى هدف خويش. كنند ه او تحميل مى بديگري، 

بدين .  كندرها رود، نخست بايد خود را از آن دو جبار تحصيل علم، 

هر زبانى كه آدمى را بكارى بخواند كه دست زدن بدان نياز به  قرار، 

اعتراف به ناتوانى خويش داشته باشد، حتى اگر عبادت باشد، زبان فريب 

ى به آدمى پيشنهاد شود و يا خود تصور  و وسيله او نيز، اگر روش. است

وسيله در هدف وسيله را بطور شفاف معين نكند، يعني  -1كند كه در آن 
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 ميان انسان و هدف واسطه -2 هدف در وسيله بيان نشوند وهدف و

 ميان هدف او با -4 او را ميان دو جبر قرار بدهد و-3بوجود آورد و

 آدمى را از آزادى -5شود، تناقض باشد،  هدفى كه در وسيله بيان مى

. خويش و وضعيت واقعى كه در آنست غافل كند، زبان، زبان فريب است

يعنى آن كار را . م مراقب آزادى خويش باشدبر انسان است كه دائ

و با تناقض دو هدف  تجربه و معرفت افزا بداند كه با ناتوانى او آغاز

بنا بر اين ، . هدف وسيله را معين مي كند زيرا بطور قطع، . پايان نيابد

او  ظاهري نشين هدف  جا،ي  را كه معينش كرده استوسيله هدف

 .نگون بخت بيش نخواهد شدخواهد كرد و نقش او، نقش آلت 

 اگر معلم نقش خود را از ياد ببرد و نداند  )در خانه نيز  ( در مدرسه •  

كه در كار انتقال معلومات به شاگرد، او بايد نقش وسيله را بازى كند، و 

گر، از طريق او، معلومات او را، به زبان تجربه، به  شاگرد، در مقام تجربه

احكام  « كسى است كه معلومات را در قالب. خود منتقل كند، معلم نيست

كند آنها را به حافظه  كند و او را ناگزير مى  به شاگرد منتقل مى »علمى

آموز و دانشجو را به  هاى دانش او بايد بداند با اين كار، انديشه. بسپارد

حافظه بدل كرده و از توان انديشيدن و رشد كردن محروم ساخته 

هاى علميه و  التحصيالن حوزه فارق « همين كارش محصول . است

برند  ها، اغلب گمان مى در مدارس و خانواده. شوند  مى » مدارس جديد

حال آنكه اگر معلم بخواهد ! وردنآدر قالب  از تعليم دادن يعنى خوب 

به شاگرد شيوه انديشيدن بياموزد، در آموختن، همواره بايد از وسيله به 

درستى و دليل هر سخنى . و نه بعكسهدف و از دليل به حكم برسد 

نادرستيش را در خود دارد و گيرنده نه تنها حق دارد آن را به زبان 

تجربه بگيرد و بتواند درستى آن را تجربه كند، بلكه اگر سخن حق ناب 

زيرا انديشه . شود حاكم بر انديشه، فريب است هم باشد، وقتى حكمى مى

 مشخصه ديگر زبان تجربه اينست كه پس يك. دارد را از انديشيدن باز مى
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بان فريب است كه انديشه را به زو مشخصه . كند انديشه را فعال مى

 .كند دهد و غير فعال مى مصرف خو مى

مشخصه، به زبان دزدان آزادى و دين پى دو در پرتو معرفت بر اين      

دم ترين مر  ترين و عالم  ترين و عادل گويند ولى امر متقى مى: بريم مى

شوند، تنها به او  است و اختيارات مطلق مانع گرايش او به استبداد نمى

دهند كشتى كشور را در دنياى طوفانى، به ساحل نجات  امكان مى

 فسادستم و اگر اين ادعا حقيقت خالص نيز بود، ضد رشد و عامل ! برساند

. تواند بجاى تمامى جامعه رشد كند  نمى »رهبر « زيرا . شد گسترى مى

براي اين كه   .است كه بايد رشد كند در اعضاي خويش اين جامعه 

. جامعه در اعضاي خويش رشد كند، مي بايد مقام تصميم گيرنده باشد 

ندارد و استقرارش قدرت را ) زور ( = واليت جمهور مردم نياز به قدرت 

د نندار) قدرت  ( =  اختيارات مطلق پس، جمهور مردم . منحل مي كند 

  كه گوياندرهبرى با اختيارات مطلق يافتمردم  وقتى . دنسى بدهكه تا ب

 به او داده است -است ) زور ( =  او نيز مبري ازداشتن قدرت - خدا « 

اند قدرت فساد مى  رو گفته نآاز . ، همواره بايد نقش آلت را بازى كند»

) زور (  قدرت آورد كه مردم را آلت آورد و قدرت مطلق فساد مطلق مى

 قدرت مطلق ،اما اختيارات مطلق. كند  مىگرفتار بيشترين ستم هاو 

حقيقتى . كند و نه رهبر معين مى پس وسيله و هدف را اين قدرت. است

گويد، اين  داند و يا از راه فريب، خالف آن را مى كه زورپرست نمى

ي كه اين است كه وقتى وسيله قدرت شد، به ترتيبى كه ديديم، هدف

اين هدف، جانشين هدف . مي كند، قدرت مطلق است وسيله را معين 

 و مي شود ) رساندن كشتي كشور به ساحل نجات  (  » رهبر « ادعائي  

فساد ستم و دهد،  سان كه وضعيت امروز ايران شهادت مى همان

 .گسترد مى
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انقالب و دشمنان  سخنى را نگوئيد و ننويسيد كه ضد: گويد رژيم مى  •  

جلوگيرى از سوء استفاده كه !  سوء استفاده كنندنظام بتوانند از آن

استبداد، . بظاهر هدف است، به واقع، وسيله توجيه و تحميل سانسور است

اما . گيرند  انجام مىستمگرانه اي كند كارهاى  با اين سخن تصديق مى

كنند؟  انقالب مى  نيستند كه انقالب را ضدي ستمگرانه آيا همين كارها

ترساند، خود  از آن مىمردم را آنچه را كه تبداد اسبنابراين، . چرا

 شود، زيرا ضد  سانسور مانع كار ضدانقالب نمىبه سخن ديگر، ! كند مى

انقالب در جلد رژيم، بكار برگرداندن انقالب از هدف خويش، مشغول 

بر قدرتمدارها شود كه  مانع توجه مردم به كالهى مىسانسور . است

بداد را برچيدن و سانسورها را الغاء كردن بساط است. دنگذار سرشان مى

چرا كه هر فردى از افراد . كند از سوء استفاده ضدانقالب جلوگيرى مى

دو جريان . كند كشور را در انديشيدن و بيان كردن و نوشتن آزاد مى

جامعه به زاد انديشه ها و اطالعات را برقرار مي كند و بدين دو جريان، آ

 .ماند  براى ترساندنش از ضد انقالب نمىافتد و جائى راه رشد مى

كنند كه كار ما را انتقاد نكنيد  و وقتى مخالفان رژيم نيز حكم صادر مى 

 . گيرد كند، جامعه ميان دو جبر قرار مى زيرا رژيم از آن سوء استفاده مى

تفاوت  متوقف و جامعه راكد و بىها و اطالعات جريان انديشه دو 

افتد و خورد  نگ آسياب در چرخش، مىملتى الى دو س. دنشو مى

 .شود مى

مبارزه  «  بنام سياست، بنام مبارزه آنهم براى آزادى، بنام ،پس آنها كه     

كنند، بدانند بيش از  ، سوء استفاده رژيم را از انتقاد، حربه مى »فرهنگى

زيرا وقتى سانسور دوجانبه بر قرار شد، جائى . زنند همه، به خود ضربه مى

 و اطالع ها ها  نقد كردن، انديشيدن و جريان دادن انديشهبراى 

 خالصه  »مخالف «  و تكذيب » موافق « كار در تصديق. ماند نمى

بينيد سخنان  نمى. رود جامعه در سياهى استبداد و ركود فرو مى. شود مى
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اند كه به مرداب بيندازى؟ با همه نيازى كه  ها مثل سنگهائى شده و نوشته

و جريان آنها دارند، اين دو سانسور ها  به اظهار شدن انديشه جامعه جوان

ها و روشها نقد شوند و در جامعه جريان  گذارند انديشه از دو سو، نمى

 .ورندآجامعه را ببار و حركت كنند پيدا 

، در پى ايجاد دي، اگر اهل مبارزه سياسى هستديا ل انديشهپس اگر اه 

از آنچه بر .  اين سانسور بر قرار شوديد و مگذاريدسانسور دوجانبه مباش

 روش جمعى شدن انديشه و يد بدان. يدانقالب ايران رفت عبرت بگير

 و به نقد  انديشه ها پيوستن عموم به راه و روشى، در ميان گذاشتن

 . استهانقادان سپردن آن

شود و   پيشنهاد مى"چه بايد كردى"وقتى نظرى و       بدين قرار، 

نمى گويد به كدام وسيله به آن راه حل رسيده است، چه پيشنهاد كننده 

خواه نخورده باشد، چه بداند و خواه نداند،  و خود فريب خورده 

 . بكار برده است"عامه پسند و عامه فريب"زبان

اين زبان : رسيم همان مشخصه بسيار ملموس زبان عقل فريب باز مى به      

 جاى وسيله و وسيله را  هدف  وي دهد در بيرون هدف قرار مرا وسيله 

از اينرواست كه تجربه ناكردنى و حصول ناپذير . ندانش جاى هدف مىرا 

 نگوئيد و ننويسيد چون دشمن " :در حقيقت، وقتى بگوئيد. شود مى

، جلوگيرى از استفاده دشمن، وسيله و سانسور هدف "كند استفاده مى

 سانسور را تحميل دشمن،سوء استفاده  به بهانه ،  و چون . شده است

 و بديهى است كه دشمن نه تنها يدا ، پس ابتكار را به دشمن سپردهيدكرد

كند، بلكه هدف خويش را كه جلوگيرى از پيدايش  از سانسور استفاده مى

آيا اين واقعيت كه . كند انديشه جمعى و نيروى جانشين است، تحميل مى

شده است و ، مخالفان رژيم مالتاريا همان رژيم شاه و بسى بدتر از آن 

اند،  اند و ناتوان تر شده  در كار آورده» ؟ چه بايد كرد « هشت نوع 

 دليلى جز اين سانسور دوجانبه دارد؟
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پس هر بار كه بيانى خواست سانسور يك طرفه را دو طرفه كند، زبان      

توان شكست و  سانسور يك جانبه را مى! بهوش باشيم. فريب است

اما سانسور . توان شكست هد كه اين سانسور را مىشاي موفق كوششها

شود، بسيار مقاوم  دوجانبه، بخصوص در آنچه به جريان انديشه مربوط مى

. كند ها را عقيم مى جريان انديشه را متوقف و انديشه: و خطرناك است

توانيد و بايد نگذاريد سانسور  دانشجويانيد كه مىدانشوران و اين شما 

 .وددوجانبه برقرار ش

تقدم : آورم كه از باستان تا امروز، مسئله روز است مثال ديگرى مى •  

مكتبى بر متخصص و بعكس كه همان تقدم و حاكميت معرفت دينى بر 

اين تقدم .  )شود عكس آن نيز ادعا شده است و مى ( معرفت غير دينى

 است، به كدام وسيله بدست آمده است؟  )هدف ( كه يك حكم

. اند گاه راه و روش رسيدن به اين حكم را نگفته و ننوشتهاستبداديان هيچ

آيا براى رسيدن به اين حكم، نبايد معرفت دينى و معرفت غير دينى، را 

جدا جدا و در دوره معينى سنجيد و شناسائى كرد و سپس آن دو را، 

مقابله و مقايسه كرد و با مسلم يافتن تقدم حاكميت يكى بر ديگرى، گفت 

است يا  ه، معرفت غير دينى از معرفت دينى پيروى كردهدر فالن دور

كس كه اين مطالعه را كرده است كيست و مطالعه   آن،بعكس؟ از مدعيان

او كجاست؟ چرا اين مطالعه در دسترس نيست؟ زيرا سازندگان حكم 

بسا چنان فريفته حكم . توان رسيد دانند از آن وسيله به اين هدف نمى مى

كنند معرفت  اند وقتى حكم مى  خود نيز نپرسيدهاند كه از خويش شده

،  )يا بعكس (  است يا غير مراميحاكم بر معرفت غير دينىيا مرامي دينى 

شمارند و يا علم را و بر هر يك از دو   را مدار مى و مرامپس يا دين

اين حكم بر . شود فرض، اصل ثنويت تك محورى، اصل راهنما مى

 صادر به سخن ديگر،. گردد حاكم مىانديشه و عمل محكوم به آن، 

. شوند از تجربه و زبان آن محروم مىن آكننده حكم و قبول كننده 



151 

 زادى و توانائى تجربه آحاصل آنكه حكم نه تنها نتيجه تجربه نيست، بلكه 

اين ستم از  .ستاند مى صادر كننده و قبول كننده حكم را از كردن 

. وص در قرن بيستم بوده است بزرگ ترين ستم ها در طول تاريخ ، بخص

اين قرن را قرن جنگ ها و نشان رشد قدرت به جاي رشد انسان چرا كه 

  . كرده و ويراني بر ويراني افزوده است

براصل  كه عدالت را ، آنهايد، مى بينيدروبه تاريخ انديشه كه بنگ    

رده براصل برابرى تعريف ك كه آن را نيز نابرابرى تعريف كرده اند، وآنها

كرده اند كه  پيشنهاد اند، و جانبدارمردم ساالرى بوده اند، راه حلهائى را

 يكچند ازاين راه حلها. ونتيجه مطلوب ببارنياورده اند بعمل درآمده اند

درحقيقت، عدالت . قابل تجربه نبودند زيرا بعمل درآيند نمى توانستند

 بد ونيك از  ناحق حق ازتميز ميزان . وعدالت اجتماعى ميزان هستند

وسيله عدالت چراكه . اگرهدف شدند، غيرقابل حصول مى شوند. هستند

 بايد  تا پايان، ازآغاز در سنجش هركار، ميزانى است كه.ميزان است يا

 يا نبودنش و بر ميزان عدل بودنبرميزان عدل تا  ) 95( بكارگرفته شود

وان چگونه مى ت. ، مرتب ، سنجيده شودمدن يا نيامدنشآبه عمل در

 به عدالت رسيد؟ پندار و گفتار و كرداري كه ترجمان عدالت نيستند، 

بديهى است عدالت اجتماعى كه ميزان است، بمحض آنكه موضع وموقع 

موضع وموقع هدف  را كه موضع وموقع ميزان است ترك گفت تا خود

چرا كه با بيدادگري به دادگري نمي . بيابد، دست نيافتنى مى شود را

تبديل  هرگاه  يم، مى بينيم درسخن گاندى كه تأمل كن. توان رسيد 

  عدالت بشماريم وبخواهيم ازراه خلع يد،به برابرى را نابرابرى اقتصادى

 نابرابرى - 1ميان دوجبر،  ثروتمندان بدان برسيم، جامعه بى چيزان را از

. تبديل نابرابرى به برابرى قرارداده ايم ثروتمندان بقصد  خلع يد- 2و

 ، خود قدرتي كه مي بايد بكار بريم تا  نابرابري را برابري كنيمايجاداما 

آيد وسپس  يك نابرابرى پديد نخست بايد. نابرابرى است وجود درگرو
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! بكاربرند رابراى برابركردن نابرابرى ها  آن) زور ( = درت دارندگان ق

 برنابرابريها نيز جذب مى كند و درجبرجديد جبرقديم را قدرت جديد

 .ى افزايدم

تمامى راه حلهائى كه عدالت وعدالت اجتماعى راهدف       بدين سان،  

سازندگان اين راه : ه انداندبه نتيجه معكوس رسانسان ها  اند، گردانده

 به مثابه ،اما عدالت.  زبان فريب بكاربرده اند،ناخودآگاه آگاه ياحل ها، 

 :سش اساسى پاسخ گويدوبه اين پر براى همه بكاربردنى باشد  بايد،ميزان

 روابط قوا عدل چه وقت آن ميزانى است كه امكان مى دهد، نابرابريها 

 نگردند؟ نابرابريها استعدادها پديد نياورند وبرابرى طلبى ها مانع رشد

كه عدالت وعدالت  يكديگر درسازوكارى قراربگيرند وبرابريها با

  ميزان توليد ونداجتماعى ميزان تمامى فعاليتهاى فردى وجمعى بگرد

 ازجبرها وجامعه ها درنتيجه تخريب، كاهش بپذيرد، ومصرف زور

 بياسايند ودرآزادى، رشدى هماهنگ بيابند؟

 برويم وببينيم، عدالت اجتماعى راچه مى دانند به سراغ نظرها    

  خير؟ يا پاسخ مى دهند ونظرهاشان به اين پرسشها
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 فصل سوم  

 جامعه عادل 
  

آن رابكاربرند،  كه همگان بتوانند آنكه عدل ميزانى بگرددبراى      

 به يكديگر نقد نها را  آرا در هرباره، مى آورم ومى كوشم نخست نظرها

 :نقد، ميزان را بدست دهم ، از رهگذر كنم وآنگاه
 

 : برابرى برپايه نيز  براساس نابرابرى و واليت - بند اول 
 

 مى خواند،  »علمى « امثبت ور زمانى كه فلسفه اى كه خود از    

 آغاز. بخشيد كه به حيات فلسفه منفى پايان خواهد پديدآمد، مدعى شد

 19است، ازآغازقرن  ، سخنى كه اين زمان برسرزبانها »ژىوپايان ايدئول« 

 دوتراسى  مفهوم ايدئولژى را نخست دستوت: زبان وقلم آمده است بر، 

Destutt de Tracy   اب خود تحت عنوانقلم آورد، دركته ب » 

Elememts d’ideologie«  درپى .  منتشرشد1801كه قسمت اول آن در

آمد كه يافتن منشأ فلسفى انديشه را وجهه  ايدئولوگها بوجود آن، نحله 

دراين قرن، علوم دقيقه، مثل شيمى، فيزيك، زيست . همت قرارداد

 ومعرفت حاصل شد  به طرز كارمغز. ندشناسى، پيشرفت سريع كرد

معارف مسلم به بر هم افزوده شده و وعقل،  براوهامى كه درباره مغز

 .شمارمى رفتند، مهرباطل زد

بمثابه معرفت برپايه امورواقع  Positivisme )( ازآن پس، پوزيتيويسم    

: وبتدريج دومعناى ديگرنيزيافت. پديده هاى قابل بررسى، پديدآمد و
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را به فلسفه مثبت ومعارف  ودجاى خ فلسفه منفى ومعارف غيردينى بايد

د، نوآغاز وپايان جهان، به تجربه درنمى آي ازآنجا كه خدا. علمى بسپارند

 .)96(  به آن جهان بسنده كند و قلمرواين جهان را رها پس دين بايد

كه فلسفه برامرهاى واقع  مى داد هشدار، دستوت دو تراسي ، هم او    

 .ركنيدپس ازآن حذ نمى گيرد قابل بررسى بنا

پى  را اين زمان، جانبداران پوزيتيويسم خط فكرى او ازآن زمان تا    

  .آورده اند پديد ونحله پوزيتيويسم ليبرال را. گرفته اند

. متافيزيك بريد با كه بايد برآن بودSaint Simon )  ( سن سيمون     

 مى  »آئين حرامزاده وبه لمس وتجربه درنيامدنى« وى متافيزيك را 

. بايدعلم شود جانبداران اين فلسفه برآن شدند كه فلسفه نيز). 97( ندخوا

پوزيتيويسم مى خوانند،  پدر كه اورا )(Auguste Conte نتاگوست ك

دوره زندگي انسان را   ، دوره اول »امرهاى واقع تاريخى « به استناد

 دوره دوم را  و )خداپرستى ازچند خدائى تايك خدائى ( معرفت دينى

 يا عصرعلمى  »حالت مثبت « دوره سوم را متافيزيك و لسفهدوره ف

آن پيروى مى كنند،  از امروز تا كه پوزيتيويستها اى را »قاعده« . خواند

ازمعرفت هاى  معرفت هاى غيرقابل تجربه ومشاهده بايد« : اوساخته است

يك  خود قرار، اگرچه پوزيتيويسم بدين ). 98( » پيروى كنند تجربه پذير

، ازدينى  » پايان بخشيدن به ايدئولژيها «هدف خويش را  است، امافلسفه

 .وغيردينى قرارداده است

 :درطول دوقرن، تغييرى درروش كارشان بوجودآمده است     

 Karl )   درسالهاى پايان جنگ دوم جهانى، كارل مانهايم     

Manheim )ريمون آرون و  (Raymond   Aron) كه  برآن شدند

جامعه هاى صنعتى، دوران هاى ايدئولژى هاى دينى دست كم در

تجربى شدن راه حل يابيها،   پايان يافته وبا )نازيسم وفاشيسم ( وتوتاليتر

 ) .99( فرارسيده است دوران پايان ايدئولژى ها
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به  (Lipset) وليپست (Bell) پوزيتيويست هاى ديگرى مثل بل    

« نيز جانشين  » دانشمند «كه  وبراين باورشدند متافيزيك پشت كردند

 ست كه دانش دقيق ندارد اكسي روشنفكر زيرا.  مى شود »روشنفكر

  را » مهندسى اجتماعى« . ازوسوسه متافيزيك بياسايد را خود ونمى تواند

جانشين روشهاى جزمى  اين دسته ازپوزيتيويستها، بعنوان روشى كه بايد

 بل وليپست وشيلپوپر وآرون و. توپيك بگردد، پيشنهاد كردندووا

(Shils) معرفت دينى از « ن، آ بنا بر كه پى گرفتند را نظر ماكس وبر

 « بطورقطع، علم از اما سرانجام و.  »معرفت علمى پيروى مى كند

به گمان وبر وپيروان او، بتدريج ). 100( مى شود  جدا » تصورپيامبرانه

 مى  » دينىمعارف « ژى وعلم جانشين وكه تجربه گرائى جانشين ايدئول

 . بى طرف ودقيق، رواج مى گيرندشود، راه حلهاى علمى

 « گذاشت كه بايد اين ادعا بتدريج، پزيتيويست هاى جديد، با     

معارف غيرعلمى، « كه   خود سخن بگويند، برآن شدند »امورواقع

  » پايان ايدئولژى « اما .  »ازدينى وفلسفى، ازعلم پيروى مى كنند

كه  عناصر آن  زيرا . عناصر ثابت برجامى مانند. ن نيستبمعناى نابودى آ

 ژى هاووايدئول دينها پذير تغيير مى شوند، عناصر تجربه بى اعتبار نقدبه 

پيروى « رشد، براي سنجش قرار، ميزان  بدين). 101( هستند

اين،  باوجود.  است »ژيك ازمعرفت علمىومستمرمعرفتهاى دينى وايدئول

 .ومى مانند رسوب مى كنند رذهن هاعناصرى ازآن معارف د
 

، طراحى (Sartori) ازعلم، كه سارتورى ژيهاوگرده اول تابعيت ايدئول

 :است  كرده
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عناصري كه  

فرعي و انعطاف 

 پذير هستند
↓ 

 

 عناصر ثابت
↓ 

 

ايدئولوژي ديني 

 نآو غير 

پايان ايدئولوژي 

 ها

برروي علم باز 

مي شوند و 

تغيير مي 

 پذيرند

روي به      

 علم باز 

   مي →    

 شوند

 

 

 برآن بنامى شود،  » واليت مطلق دانشمندان « گرده دومى كه نظر  اما

 :اينست

 

عناصرانعطاف  

كه  وباز پذير

  ازمى برند سود

 
↓ 

 عناصرثابت برجا

 مى مانند 
↓ 

 ايدئولژى

پايان بحث 

 .ژيكويدئولا

باورهاى  حفظ 

تجربه  .ياسىس

 گرائى سياسى

يك حمايت 

 بناو يف ضع

 برنتايج بحث،

 تغييرميپذيرند

 

عناصرثابت 

 شده ياندرون

 را آدمى آنهاكه 

بديهى مى 

وگمان  پندارد

 نمى برد

باورهاى 

ژيك وايدئول

 ستنده
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كه  پيدامى كنند نخبه هاى جديد به زعم آنها، باپيشرفت علم، جامعه ها 

مى كه بنام ايدئولژى حكومت  ناگزير جانشين نخبه هائى مى شوند

درجامعه هاى پيشرفته وداراى نظام مردم ساالرى، دانشمندان . كردند

 :واليت پيداكنند خالى ازحب وبغض بايد
 

  :واليت مطلقه دانشمندان - 1/1 

« تصميم بگيرند، كه  خود وقتى مى توانند شومپتر مى گفت مردم تنها    

براين  زني ماكس وبر). 102( » پاى تصميم هاى سياسى مهم درميان نباشد

 سازگار واقعيت ها با كه الگوى متداول مردم ساالرى ديگر رأى شد

متخصصان  جز وتصميم هاى مهم را بغرنج شده اند جامعه ها زيرا. نيست

كه  بگيرند مردان سياسى بايد تصميم هاى سياسى را. ندريگ بنمى توانند

وبلحاظ صالحيتى كه دارند،  سياست قرارداده اند حرفه خويش را

او، عموم مردم به سياست، بگاه رأى دادن، مى  بنظر. خاب مى شوندانت

. سياست قرارداده اند را كه حرفه خود سياستمداران آنانند اما. پردازند

). 103( اين سياستمداران براساس منافع حزب خويش عمل مى كنند

  »واليت مطلقه دانشمندان « رامبناى نظريه اين دونظر پوزيتيويستها

تصميم  نخبه هاى جديد، يعنى دانشمندانى مى توانند تنها: ساخته اند

 واز آن نباشند اين و جانبدارى از بگيرند كه خنثى باشند، يعنى دربند

 بايد به رأى دادن بنابراين، بقيه مردم تنها. باشند طلبى رها اين وآن سود

). 104( كه خنثى هستند رأى بدهند وبه دانشمندانى بايد كنند اكتفا

به اداره  قادر مردم خود: رى به مردم ساالرى معنائى ديگرمى دهدسارتو

. نمى رود از حد مهار رهبران خويش فراتر توانائى آنها. خويش نيستند

. مى كنند مهار رأيى كه مى دهند، رهبران خويش را بگاه انتخابات، با
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شايستگى  كارآئى مردم ساالرى، پيش وبيش ازهمه، به مهارت و « بنابراين

مى  را(Dahl)  وى الگوى روبرت دال.  » بستگى داردمردمبران ره

، مردمدرآن،  . است  مردم ساالرى، يك نظام اتخاذ تصميم ها « :پذيرند

   . )105( » رهبران دارند كم وبيش، گوش به تمايالت خير

  . انتخابات شد مردم در نگران شركت نكردن بخشى از بنابراين، نبايد    

زندگى خصوصى خويش  بند ودر ه شركت مردم ناواردكه هرانداز چرا

صحيح تروگرفتن تصميم هاى بزرگ  درانتخابات كمتر، انتخاب ها

 بايد رأس هرم قرارمى گيرند، تنها كه در بنابراين، آنها. نيكوترمى شود

بقيه مهم  سياسى فعال هستند، نظر نظر كه از موافقت كسانى راجلب كنند

 تحقيق هاى به عمل آمده، تنها كه بنابر كنداعتراف مى  دال خود. نيست

كه  بنابراين آنها. قشرهاى اجتماعى مرفه، ازنظر سياسى، فعال هستند

، پس. سياسى، كارپذير مى شوند نظر گرفتارتأمين معاش خانواده اند، از

در . شود ازمشروعيت كامل برخوردار الگوى سارتورى ودال، نمى تواند

باورهاى  آنچه به حساب مى آيد: مي گويد  رفع اين اشكال، دال مقام 

 بقيه كه سكوت برمى گزينند، .است كه درسياست فعال هستند آنها

به  نظام سياسى حذف نمى شوند، اما اينكه از  با.شهروندان ساده اند

نظر قديمى  ). 106(است عالمت رضا سكوت آنها. نمى آيند حساب نيز

 مى كنند واعتراض نمى كنند، كه دريك جامعه زندگى  بنابرآن، آنها،كه

كه اهل  ازآنجا: راضى هستند جامه اجماع دربرمى كند اززندگى خود

نزاع درجامعه . نمى آيد اختالف پديد دانش خنثى هستند، پس ميان آنها

 امورعمومى وراه حل يابى براى آنها، به مردم شسنج  زيرا. شود كم مى

كه شهروندان متوسط، د وامورواقع حكايت ازآن دارن. مربوط نمى شوند

 « نظر ! اجماع مى شود  بنابر،  بنابراين، درجامعه .غيرسياسى هستند

 دال وسارتورى به نظر را  كه الك ابراز كرده بود »رضايت ضمنى
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سپردن قدرت به نخبه هاى  وشرط تحقق آن رابدل مي كنند اجماع 

 .شهروندان مى شوند اداره امور كه مأمور صالحيت مى دانند ذي

 « واينان بايد دانشمندان خنثى باشد با جامعه بايد اداره امور اگر    

 چه فرقي با واليت فقيه ، جز –الف داشته باشند، ) 107(  »اختيارات كامل

چه نيازى به انتخابات  -در جانشين فقيه كردن دانشمند دارد و ب 

: پاسخ اين نقد اينست وشركت رأى دهندگان درانتخاب رهبران است؟ 

 در.انتخابات برمى آورد  را اين نياز و دارد هرنظامى به مشروعيت نياز

« شركت نكردن . ممكن مى كند رهبران را حال، انتخابات مهار همان

كه اين مردم  چرا. است رهبران نيز مفيد نظرمهار  درانتخابات از » عامه

گروههاى « وشركتشان درانتخابات سبب پيدايش  مريت طلب هستندآ

  .مختل مى سازند سالمت اداره جامعه را واين گروهها  مى شود» فشار

 پايان زمان ايدئولژى ها« تأليف نظريه  بااين نظر سازان ، قرار،  بدين    

قدرت، كه نظر   وسازماندهى غيرايدئولژيك جامعه والگوهاى جديد»

 ساخته اند، بر (Shils) شيلس و ادوارد (Parsons) سازانى چون پارسونز

. ساخته اند ليبراليسم نخبه گرا، طرحى ازمردم ساالرى را  ازبومى

پارسونز : دارند نظرهاى پارسونز وپوپر ودال وشيلس، نقش محورى را

 سلطه يك گروه اجتماعى برگروههاى ديگرمى شمرد نخست قدرت را

 بكاربردن مظهرها وعامه فريب، با استفاده اززبان عامه پسند كه با

حاصل « كه  وبر نظر سرانجام، با. وتوجيه مى يابدواسطوره ها، مشروعيت 

كه  مى آيد  بنابرآن، قدرت وقتى پديداست و ،  »صفربا جمع مساوى 

مى كند، ديگرى ازدست بدهد، مخالف شد وبراين  يكى پيدا آنچه را

كه قدرت آمريتى است كه نه به يك گروه كه به تمامى نظام  نظرشد

 راه مريتى كه اعضاى يك جامعآ مى كند وعبارت است از تعلق پيدا

 براى رسيدن به هدف هاى جامعه كه تكاليف خويش را برآن مى دارد

زدند، مجازات  تكليف باز از وقتى كه كسانى سر تنها). 108( انجام دهند
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كه بدان، نظام سياسى، ونه  مى شود قدرت وسيله اى بنابراين. روامى شود

دفهاى عمومى جامعه ونه يك گروه با منافع خاص، رسيدن به ه ديگر

مى گويد، تحقق اين  خود پارسونز. ميسرمى سازد هدفهاى يك گروه، را

تعريف ازقدرت، موكول به ازميان برخاستن تقابلها وتضادها درجامعه 

نخبه  براين، وى ازنظريه هاى جانبدارسلسله مراتب اجتماعى و بنا. است

وجود دارند اما  ه هاپارسونز، نخب اين، درنظر وجود با. دورمى شود ها

  .درتحقق هدفهاى عمومى نظام بكارمى برند منتخب هستند وقدرت را

 كه با اين باشد كوشش يك نظريه اجتماعى بايد« كه  پوپر براين بود    

 رفتارها، به سخن ديگر، . تحليل كند دقت الگوهاى جامعه شناسانه را

اصالت  « را ل راهنمااين اص.  »يل كندلتح را ... سبقت جوئيها، روابط و

 درپيروى ازاين نظر، برآن ،دال). 109( خواند  مى توان »فرامتدولژيك

برنپرداختن به سياست واختصاص تصميم هاى سياسى  كه اجماع عامه شد

به نخبه ها، جهت يابى هاى سياسى بى سازمان، يعنى بدون تكيه گاه 

ئولژيك مى ايد غير  ميان نخبه هاكثرت نظرها. ايدئولژيك مى شوند

 به روشنى ، » ؟چه كسى حكومت مى كند« پس درپاسخ پرسش . گردند

 2و  نخبه هائى كه درگرفتن تصميم شركت مى كنند- 1: مى توان گفت

آن بى بهره  ازكه  چه كسانى ازتصميم به امتيازى مى رسند وچه كسانى -

گي گذاشتن آن وچگون گرفتن تصميم وبه اجرا  روند– 3و مى مانند

تصميم  قدرت گرفتن ،  پس. توسط تصميم گيرندگان  پيروزى تدارك

 شيلس، برثنويت مركز و نظر). 110( !ستنها اآبه كاربستن  وهاى كليدى 

 . » حيوان سياسى نيست«  براين نظر، انسان بنا. حاشيه ساخته شده است

به مسائلى است كه ازنظرسياست، درحاشيه  براين، توجه اصلى او بنا

  مسائل سياسى راپرداختن به ،، به ميل خويشاز اين رو. قرارمى گيرند

مردم عادى ازهمبستگى عاطفى به يكديگر . برعهده نخبگان مى نهد

كه در مركز  وتصميم هاى سياسى را تنها نخبگان مى گيرند خشنودند
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نمى   وارد »محل عمل« شهروندان دراين . نظام سياسى قرارمى گيرند

ه اى كه به نخبگان داده مى شود، ونخبگان به يمن اختيارات تام. شوند

كه براى هدفهاى عمومى جامعه بكارمى برند، نظام  خود نه درسودن را آ

مى  پيدارا انطباق كامل با سازماندهى علمى جامعه  ثبات بايسته و

 ) .111(كنند

براين نظر، سالمت مردم ساالرى دراين است كه عامه حتى  بنا     

قرار داشتن به  قشرهاى غيرسياسى بايد. الت نكندالمقدور در كار آن دخ

خلوت  كامل براى نخبه ها بطور را  حاشيه راضى باشند ومركزدر 

 بنا ،كه  شد ارزشهائى حاكم خواهند ، مركز اين صورت، بر در. بگذارند

 آنجا واز.  پس محلى براى نزاع باقى نمى ماند .براجماع، مقبول هستند

نمى كنند، پس  نقشى پيدا مركز ه دركه قشرهاى غيرسياسى جامع

  )بمعناى سلطه اين گروه برآن گروه(دررقابت برسرقدرت  بكاربردن آنها

سان برقرارمى  صلح اجتماعى وثبات سياسى بدين. نمى كند محل پيدا

حاكم برآن  برسياست و مقدم  دراين طرح ازمردم ساالرى، ارزشها. شود

  داشته باشد » غيرايدئولژيكخاصه  « بايد كه اجماع  چرا. مى شوند

)112(. 

برمى انگيزند،  اهميت مخاصماتى كه منافع متضاد شيلس مى گويد، از    

همگان  را » مركز« بنيادهاى  و كه ارزشها اما ازآنجا. آگاه استخوب 

ازهر  واقع، مركز در. مى يابندجا درحاشيه ميدان  پذيرفته اند، نزاعها

مان توانائى گرفتن تصميم بى طرفانه خاصه ايدئولژيكى پاك وقدرت ه

را به  وچون مركز خود. بنابراين علمى ومشروع مى شود نظام و بسود

نزديك مى دانند، محلى براى  را به مركز خود نيز و حاشيه حاشيه 

مخاصماتى كه درحاشيه بروزمى كنند، . ژيك نمى ماندومخاصمات ايدئول

 پايه پندار ردم ساالرى برسان، بناى م بدين. مركزحل مى گردند توسط 
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ژيك، واجماع غير ايدئول وجود و وكردارغيرسياسى توده هاى شهروند

 . ساخته شده است » ژىونبودايدئول « دريك كالم
 

 :نظر  انتقاد – 2/1

اين نظر، بدون بى حسى سياسى كامل توده هاى بزرگ  -الف  

. مخالف نظرهاى كالسيك است. شهروندان به عمل درآوردنى نيست

به  كه اگر شهروندان تنها براى مثال، ژان استوارت ميل براين نظربود

واز زندگى عمومى ومصالح جمعى خويش  زندگى شخصى دل ببندند

رهبران نه تنها  زيرا. فساد مى شود غافل شوند، نظام مردم ساالرى گرفتار

ناتوان  نمى جويند، بلكه ازشناختن زيانها از بى تفاوتى شهروندان سود

 شركت  اجرايشاندر ن، راه حلهائى كه مردم خودايبيشتر از . شوندمى 

را كامل كنيم،   بخواهيم نظراوراگ. نمى كنند نكنند، اقبال موفقيت پيدا

 اى مى تواند جامعه بيفزائيم كه چگونه مى توان تصور كرد بايد

برروش  نمى تواند اما برنيازهاى عمومى خويش معرفت پيداكند

الزم نيست برروش وياراه حل معرفت   بيابد ويابرآوردنشان معرفت

  توده« ميسر است بدون معرفت برروش وراه حل،   وكجا!پيداكند؟

 ،دست نخبه ها، بى اراده در و آلت پست نشود حد  شهروندان تا »بزرگ

بكارنرود؟ ميل، جانبداركوشش براى ارتقاء وجدان سياسى شهروندان 

 و بود گرفتن وبكاربردن تصميم هاآنان در وتأمين مشاركت هرچه بيشتر

 .)113(مى دانست مردم ساالري شرط موفقيت  اين مشاركت را

اين زمان  انسان كه تا« كه دريك جامعه مدنى،  براين نظربود وروسو    

وپيش ازآنكه به  براصول ديگرى عمل كند نمى نگريست، بايد جز به خود

براين، انسان  بنا.  »عقل خويش شوركند با اميال خويش گوش كند، بايد

آنكه، بردوام، درابراز اراده عمومى شركت  نيست مگر به راستى آزاد

 تن دادن به سپردن قدرت تصميم خويش به نخبه ها با نبايد انسانها: كند
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« . ازدست بدهند را مى شوند، آزادى خود گى آنهادكه مدعى نماين

گى د قابل نماينبيگانه شود، ازخود واليت به اين دليل كه نمى تواند

اراده هركس . نمى توان نمايندگى كرد راكسي درواقع، اراده  . »نيست

براين، نمايندگان مردم نه مى توانند  بنا. نمى آيد يا و مى آيد دروجود يا

به  هرقانونى كه مردم خود. دارند ونه نمايندگى مردم را گى كننددنماين

 آزادند، اما مان مى برندمردم انگليس گ. آن رأى نداده باشند، پوچ است

به محض انجام انتخابات، برده مى . دردوران انتخابات آزادند تنها آنها

مردم ساالرى انگليسى، مردم ساالرى ). 114( » پوچ مى شوند. شوند

 كه انسان آزاد دست كم تصديق مى شدن،  آ، در براصل انتخاب بود اما

كه   احترامى مى نهندبه آن قدرت سياسى به دنيا مى آيد و مردم تنها

 .) 115( درانتخاب آن، شركت مستقيم مى كنند

 كه قاعده ساختن وبنا الگوهاى كالسيك را كار نظر سازان جديد  اما   

گذاشت  بايد مى گويند. بر قاعده گذاشتن است، واقع بينانه نمى دانند

عامه  امرهاى واقع مى گويند): 116( سخن بگويند امرهاى واقع خود

ى تفاوت وازسياست روى گردانند وبه زندگى خصوصى مشغول مردم ب

 مدعى مى ، »زبان امرهاى واقع « به استناد. وازغيرآن، بقصد، غافلند

 ساالرى، همان است كه آنها كه طرزكار رضايت بخش مردم شوند

 زبان امرهاى واقع« كه برفرض  مى برند ياد از خود اما. پيشنهاد مى كنند

 بنا  با،ى و سياست گريزى عامه مردم باشد، نظر سازانبى تفاوت  حاكى از»

 :برآن مى نهند بناى الگوى خويش را گذاشتن برآن، قاعده مى سازند و

شهروندان  چرا درپى آن نمى شوند بدانند نظريه سازان جديد      

مى كنند بدون  را قاعده  رفتار شوند ويم گرا  رفتار؟ازسياست مى گريزند

امر  را حرف آخر« سان،  بدين. بجويند  آمدن آن راآنكه دالئل بوجود

 تكرار عقل در كار وناچيز مي گردد تكرارآن  معرفت در و واقع مى زند

 اكثريت كه پوزيتيويسم براين قاعده، ). 117( » بيهوده خالصه مى شود
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 هستند و دلخواهشان سياست باورهاى غير علمى وگريزان از مردم دربند

به عمل درمى   اصول راهنماى خويش را، شودمى آنها جانشين خرد

  » سنجش افكار«  برحكومت گران است كه به كمك :  و مي گويد آورد

دلخواه مردم بى اطالع ازسياست وبى تفاوت نسبت به آن را دريابند 

حيوان  «  انسان ، به نظر پوزيتيويستها! فراهم آورند  راشواسباب برآوردن

اگر چنين است ، . سياست رغبت نمى كند نيست وبه طبع، به  » سياسى

؟ وسياست چيست كه انسان، رو مي كنند به سياست  ازچه رو پس نخبه ها

 به طبع، بدان رغبت نمى كند؟

ايدئولژى ها،   پايان عصر نظريه: تجربه هستيم از اينك بعد ما -2 

 اقتصاد ءنخبه هاى اداره كننده: گشته است  ها ايدئولژى ماوراء ملي

ى مزاحمى يافته اند ونخبه هاى سياسى هيچگونه مزاحمتى براى قدرت ب

توزيع  نيز، قدرت بسيار نابرابر درميان نخبه ها. فراهم نمى آورند آنها

 مى زنند ومدعيند امرى  آن دم اجماعى كه پوزيتيويستها از. شده است

است كه بايد  دارد، بلكه توحيدي واقع است، وحدتى نيست كه وجود

 بدون آنكه عموم مردم به هدف معرفت پيداكنند واما   .بوجود آورد

به . بوجود نمى آيد آن شركت نمايند، آن توحيد رسيدن به آگاهانه در

). 118( دارد وجود درخيال پوزيتيويستها تنهاسخن ديگر، اين وحدت 

  و » وندانرتوده شه«  واجماع ازراه بازگشتن  » پايان ايدئولژيها« نظريه 

 به زندگى شخصى وبى تفاوت شدن نسبت به  » بتدائىگروه ا  « يا

.  است امرهاى واقع  قول نه حاصل تحول طبيعى و، واقع  سياست، در

دست دارندگان  در سرمايه بدستان و كه وسيله مهاراجتماعى بسودبل

ازجريان تصميم  گذاشتن شهروندان وسيله كنار. قدرت سياسى است

كه جامعه  د به اين نتيجه رسيده اندبعضى ازپوزيتيويستها خو. گيرى است

دراين جامعه . اين نوع را ديگرنمى توان جامعه اى فعال خواند اى از

 .)119( بوجود نمى آيد هرگز توحيد
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جانبداران مردم ساالرى براصل مشاركت اين الگوى جديد نخبه  - 3 

دردست نخبه ها يري كردن قدرت تصميم گ رها: انتقاد ميكنند گرايى را

به  يا  به آنند و بى توجه سياست و  اين عنوان كه مردم بى اطالع ازبه، 

معرفت هاى   «  دارند ونخبه ها »باورهاى غيرعلمى« كه عامه  اين عذر

  نخبه ها »واليت مطلقه« وخالى ازغرض هستند، بازسازى   دارند »علمى

بسوى مردم ساالرى براصل  نبايد چرا. پوشش مردم ساالرى است در

 كردن قدرت، اسباب مشاركت مردم را غيرمتمركز  رفت وبامشاركت

كردن قدرت مى  غيرمتمركز با تنها). 120(درتصميم گيريها فراهم آورد؟

زيرا، معرفت علمى به زبان تجربه دراختيارعموم . حل كرد توان مشكل را

« قرارمى گيرد وشركت مردم درگرفتن وعملى كردن تصميم ها، 

 و بنا بر الگوئي هستند  جانبدارش زيتيويستها كه پو »مهندسى اجتماعى

ناممكن ،   درآن الگو،درواقعن  هستند ،آكه ساخته اند،  نخبه ها توانا به 

 . ممكن مى گردددر مردم ساالري بر اصل مشاركت، مى شود، 

 نخبه ها را  تصميم هانها، آ، در حاصل عمل درمردم ساالريهائى كه - 4

ومنابع، آلودگى محيط زيست وازميان  يه هامى گيرند، اتالف عظيم سرما

پديدارشدن محيط هاى اجتماعى گوناگون،  رفتن انسجام اجتماعى و

«  جبر در بند وسومى  »علم وفن«  جبر زيردين، ديگرى  يكى تحت جبر

ژى حافظ قدرت و جبرايدئولدر قيد  وهمه اين محيط ها،  »ژىوايدئول

ژي ماوراء ملي ها واين ايدئولدر حقيقت، .  شته است   گماوراء مليها

، مى كوشد خود را  » پايان عصرايدئولژيها« كه تحت عنوان است 

 .جانشين كند

  توده» سكوت سياسى « ازآنجاكه الگوى نخبه گراى مردم ساالرى به      

بزرگ شهروندان نيازدارد، پس اين توده ها بايدطرز فكر وعرف وعادتى  

 بنا را بايد ناگزير. توجيه كند  راان شپيدا كنند كه سكوت سياسى را

اين عرف وعادت اصول راهنماى طرزفكرها وعامل   « براين گذاشت كه
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راه رفتن وخوردن ونفس  هرگز طرز توده ها. مهارمردم مى شوند

باورهاى عرف وعادت  چرا نمى دانند وهرگز نمى آموزند كشيدن را

بمانند،  ين باورهاتوده هاى بزرگ درا اگر). 121( » شده، چنان هستند

نها آپي ببرند و به دانش  نخبه هاى سياسى  » علم« چگونه مى توان به 

به عمل درآورند؟ عالوه برآنكه باورهاى  را باوركنند وتصميم هاى آنها

وجامعه، عرصه تنازع . مى كنند پيدا را  خود » نخبه هاى « عامه نيز

معرفت « ظريه پس ن. همانطوركه شده است. دودسته نخبه هامى شود

  در، » پايان ايدئولژيها «  و » دينى ازمعرفت غيردينى پيروى مى كند

نظريه   به نوعى تقسيم قدرت مى انجامد كه انجاميده است و،واقع

 .اساس ويران مى سازد از را پوزيتيويستها

نيز نبايد مخالفت  و مخالف اجماع باشند  نبايد  «تصميم هاى مهم - 5 

 باتوجه به اين دوقيد نخست بايد.  »برانگيزد وت راتوده هاى بى تفا

پرسيد براى چه كسانى مهم   هستند وسپس بايد » مهم« پرسيد چرا 

دخالتى تصميم كه دراتخاذ  هستند؟ به يقين براى شهروندان متوسط 

نخبگان  چون قدرت تصميم گيرى با. مهم باشند نداشته اند، نمى توانند

. بوجود نمى آورد نيز درت آنهااست، پس تصميم خطرى براى ق

 آنها نخبه هاهستند و  يك تصميم، تنها»اهميت« بنابراين، تعيين كننده 

وبى  رعايت موقعيت يكديگر و درمحدوده توافق عمومى با يكديگر

اين . ، مى توانند تصميم بگيرند »توده شهروندان« تفاوت نگاهداشتن 

 ست دخالت نمى كنند، ناكه مديران كارفرمائيهاى اقتصادى درسيا ادعا

معين  تصميم گيرى را با تصميم سياسى نگرفتن، حدود آنها زيرا. بجاست

 ، ناگزير گرفته مي شوند دراين محدوده كهاما تصميمهائى. مى كنند

 وضع موجود در اگرنبايد. بياورند وضع موجود بوجود نبايد تغييرى در

 انداخت ونيروهاى از بارورى بايد را تغييرى روى دهد، پس انديشه ها

 وبه عمل درآمده -نظريه وقتى به عمل درمى آيد. خنثى كرد محركه را
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وهم به ترتيبى   هم مانع ازآن مى شود كه علم پايه سياست شود-است

نيروهاى محركه بايد به نيروهاى  كه تجربه نشان مى دهد، بخشى از

 .گردندمخرب بدل شوند وبخش بزرگ ديگرى نيز خنثى 

را درباره قدرت صائب بدانيم، تصميم گيرى  رسونزاظر پن اگر اما 

قدرت وقتى آمريتى است كه به تمامى  « كه چرا. غيرممكن مى شود

واجراى آنهامى  به اين صفت، حاكم برتصميم ها،  و »نظام تعلق مى گيرد

بايد ازهرگونه  پس يا. حفظ كند را » وضع موجود « بايد شود، ناگزير

براى خنثى كردن نيروهاى  ييتصميم هاويا تصميمى چشم پوشيد

اين نظام است كه متعلق به ، قرار بدين). 122( محركه، اتخاذ شوند

 .قدرت مى شود

پس اجماعى كه . وآگاهانه، بى تفاوت نمى شوند ، به قصد هاانسان  - 6 

  »جعلى« توحيدى  مى آيد برپايه بى تفاوتى توده شهروندان پديد

.  مى شود »مهم« بروز تصميم هاى براستى اجماعى است كه مانع . است

بنابراين، توزيع قدرت، بيشتر، تابع ساخت توزيع منابع، ايدئولژى كه اين 

 و درارزشهاى اجتماعى بيان مى شود مشروع مى گرداند و توزيع را

 كه دراين ساخت مى تواند وچون قدرتى مى شود باالخره تابع چند

بازيگرانى  ع مداخله عقالنى وآزادتاب اين توزيع قدرت كمتر. پديد آيد

پس بى تفاوتى . بباوراند  مى كوشد »فردگرائى متدولژيك« است كه 

كه طبيعت سياست گريز آنها نشأت نمى گيرد، قدرت  توده شهروندان از

درساخت . تحميل مي كند آن را ،  زيرسلطه است- ترجمان روابط مسلط

  بى تفاوتى مردم راعلت است كه بايد زير سلطه – سلطه گر روابط 

قرار تصميم هائى كه اتخاذ نمى شوند، به آن دليل نيست  بدين. جست

ساخت  آن رواست كه در را اتخاذ نمى كنند، بلكه از آنها كه نخبه ها

توده « ونيز، بى تفاوتى . اتخاذ شوند روابط موجود، نمى توانند
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 بر  حاصل مهار اجتماعى است كه درعرف وعادت حاكم  » شهروندان

 .رفتارشان، بيان مى شود

به  شناخت كه آدميان را اجتماعى را بايد كارهاى مهار و بنابراين، ساز     

 به نخبه تصميم ها گرفتن واگذاشتن دست هشتن زندگى عمومى و از

« آگاه مى كند چرا  را همين شناسائى ما. مى كند  دانشمند وادارهاي

بطور عقالنى طرح نمى   را خويش » عينى«  مسائل  » شهروندان توده

كه وقتى موضوع راه حل جوئى مى  كنند؟ اين مسائل مسائلى هستند

از  بسيارمهمترئي را ايجاب مي كنند كه گرفتن تصميم ها، شوند

درقلمرو اتخاذشان تصميمهائى مى شوند كه پوزيتيويستها تصور مى كنند 

 ؟ هستند صالحيت نخبه ها

بى تفاوت  براى آنكه مردم را، خبه ها نيم بينيم مينيك كه بنگر      

توده شهروندان، لذا، . مى كنند  تهديد »بدتر « را به   آنها،كنند

 باقرارگرفتن، ميان دوسنگ آسياب، ترجيح مى دهند ازسياست بگريزند

رابطه  واقعيت اينست كه، شيوه اعمال آن هرچه باشد، قدرت از). 123(

 پنهان، پديدارنشد، بايد يا كارنزاعى، آش پس اگر« . مى آيد پديد قوا

دراين . مفروض دانست را وجود اجماع برسر توزيع كنونى ارزشها

 به ترك صحنه  ، نمى توان روش ناگزير كردن غيرخبره ها صورت، ديگر

اجماع « اما همانطوركه .  »بكاربرد  را،سياست ومداخله نكردن درآن

 وايدئولژيك  اجماعى كه ازنظام برمى آيد ودست ساخت-  »قالبى

دارد، شركت  وجود  بدان معنى نيست كه يك نخبه فريبكار-نيست

نه نزاع ميان  محصول نظام و مى تواند تصميم نيزگرفتن نكردن در 

 كه قدرت مى تواند  مى توان فرض كرد،درواقع. باشد صاحب نقش ها

. را تحميل كند راه نزاع خود بدون آنكه از به هدفهاى خود دست بيابد

 دست بيابد بدون آنكه همانند هدفهاى خود قدرت مى تواند بهونيز 

 الگوى پارسونز، بريك اجماع واقعى تكيه كند كه هرگونه نزاعى را
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نمى كند وقتى بجاى  را پيدا آيا نخبه، قدرت حداكثر. ازميان برمى دارد

آنكه ازرهگذر نزاع وتحميل خويش آن رابدست آورد، ازنظام سامان 

، قدرت يمسان اندربياب ؟ وقتى قدرت را بدينورد آبدست مياى  يافته

 واليت، ديگرحاصل رابطه قوا تصميم يا گرفتن حاصل ازعدم شركت در

 . )124(نمى شود، بلكه حاصل نظام مى شود

 روابط قوا و اينكه قدرت يك وقت از از ساده سخن عبارت مى شود      

 درواليت ويك وقت ازعدم شركت غيرنخبه ها  نزاع حاصل مى شود و

وزيان شخصى وگروهى  خالى ازسود نخبه ها وعلمى و فقدان نزاع نزد

دراين . تصميم ها، بدست مى آيد اختيار گرفتن  واليت يا بودنوطبقاتى

. كه پارسونز بدان مى دهد مى كند پيدا صورت، قدرت همان معنائى را

ه وماندن حق تصميم وواليت براى نخب نخبه ها عدم شركت غير اما آيا

  ها، نه درجامعه واقعى، حتى درذهن، تصورى بدون تناقض است؟

برپويائى خود، ميل به بى  وقتى مقاومت نباشد، قدرت بنا توضيح اين كه

 برابر ميل قدرت بر بزرگ و نخبه ها ناگزيرمي شوند. دكننهايت مى 

  برده قدرت نخبه هابه سخن ديگر ، . متمركز شدن ، تصميم بگيرند 

تصميم  گرفتن افزون براين كه عدم شركت در.  گردند بگردند و مي

ودائمى كردن  دائمى كرد را بايد مى خواهد واين علتها علت ها علت يا

 ،وواليتگيري دربيرون مرزهاى تصميم  به نگاه داشتن غيرنخبه ها ،آنها

دائمي نگاه داشتن غير نخبه ها در بيرون حيطه تصميم گيري و . داردنياز 

به  نياز. دكنن ناگزير مى  را بكاربردن زور دائمى و را نزاع   ،كردن علتها

 ...و مى شود ايدئولژى كه اين عدم شركت را توجيه كند نيز پيدا

برآن  را (Steven Lukes) مجموع اين انتقادها، استون الك - 7 

. بيشتر خاصه ساختى دارد اين بعد.  قدرت شود »سوم بعد« داشت درپى 

نقش تعيين كننده ارزشها، سنت ها،  بر تأكيد باراتز، باچراچ و درواقع، با

براى استون الك همواركرده  نظام، راه را مناسك واجماع خاص هر
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درمنطقه اى حساسيت، براى مثال، نسبت به  بنابراين نظر، اگر. بودند

نيست، به  يا آلودگى محيط زيست شديد ودرمحلى ديگرضعيف است و

دئولژى حتى وقتى نظام واره نيست، يك اي. علت فرهنگ سياسى است

« بنابراين مسائلى كه آن . به انتخاب ميان مسائل برمى انگيزد آدميان را

مي زير عالمت سئوال  را، عمل مي كند ،نآ پايه  كه نظام بر »ايدئولژى

 .) 125( قابليت طرح پيدانمى كنند  ،برند

توجه را به  اسى بايد سي » عدم فعاليت«  كه  » فعاليت« قرار، نه  بدين     

 خاصه ايدئولژيك دارددر فعاليت سياسي عدم شركت : خود جلب كند

به سخن . واين ايدئولژى حاكم است كه بى تفاوتى را تحميل مى كند

 دائمى نمودن  » پايان عصرايدئولژيها« از  واقعى پوزيتيويستها ديگر، قصد

درمناطقى اگر. دائمى ايدئولژى حاكم است حاكميت وضعيت موجود و

 ايدئولژى يم، مى بينيمكه بى تفاوتى سياسى عموميت دارد، تحقيق كن

براى مثال، درمناطقى كه يك . تحميل كرده است قدرت حاكم، آن را

صنعت بزرگ مستقراست، صاحبان آن صنعت با رواج دادن اين 

ايدئولژى كه اگراين صنعت ازميان برود، زندگى برمردم آن منطقه، 

بروزهرگونه خواستى مغاير منافع آن صنعت  سخت مى شود، از

نظام هاى سياسى ونيز نخبه هائى كه دردرون آن . جلوگيرى مى كنند

 رواج مى دهند نظام فعال هستند، ترس ازمنظره برافتادن آن نظام را

كه هدفشان تغيير نظام  بروز حركت هاى اجتماعى مى شوند ومانع از

 ). 126(است

رنيز به همان نتيجه رسيده اند كه درزبان عامه ديگ مى بينيد محققان     

نخبه هائى كه نقش مخالف رابازى . وعامه فريب، توضيح داده ام پسند

 نقشى تعيين كننده تربازى مى  » توده شهروندان« مى كنند، درفريب 

 .آنها بوجود مى آورند بدتر را ترس از زيرا. كنند
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به نقش ، كمونيست ايتالياچى، رهبرحزب سمدرميان ماركسيستها، گرا - 8 

يعنى بنيادهاى اجتماعى كه برمدار ايدئولژى  ( تعيين كننده جامعه مدنى

 دراستوارى بناى نظام سياسى، توجه كرده ،  )حاكم شكل گرفته اند

كه به  هستند اين انسانها، اين وجدان وروح خردمند« : اومى گفت. است

آلتوسه اين .  »دنود وهمواره پيروز مى شننماى خارجى ريخت مى ده

يك عامل تحول مى شناسد، نمى  برداشت انسان مدار كه انسان را

). 127( هستند  روابط توليدتحول » عامالن واقعى« بنظراو .  پذيرفت

: مى داند را ناچيز نيز نقش انسان شعورمند (Godelier) موريس گودليه

با روابط  اصلى ميان وضعيت نيروهاى مولد درنظام سرمايه دارى، تضاد

 مسلم  كرده به گمان اوماركس . توليد مبتنى برمالكيت خصوصى است

 مستند ،پيدا مي كند  در جريان تحول واقعيتكه ى ئجنبه هااست كه 

 پوالتراس نيز). 128( برهيچ شعورى نيست وبه شعور توضيح نمى يابد

 .)129( بود برهمين نظر

 و بود)  اصالت انسان  (سان، ماركسيسم مخالف انسان مدارى  بدين     

درعوض، . فريفتارى گمان مى برد را نقش دادن به انسان شعورمند

. روابط اجتماعى نقش ممتازى مى بخشيد  درتغييرشعورگرامسچى به 

نظام اجتماعى قائل  سان، نظرآنها كه درانتقاد پوزيتيويستها، به جبر بدين

ر ند، بانظرا بيهوده گمان مى بر مى شوند وعمل عامالن شعورمند

 براى مبارزه رآلتوس هرچند. فيلسوفان ماركسيست، همسانى مى جويد

 .طبقاتى وباراتز براى نزاع ميان بازيگران نقشى بنيادى قائل شده اند

بپرسند،  بسيارى ازمتفكران ماركسيست ازخود زمان بايسته بود تا     

 راجبرى كه درآن، آدميان نقش عامالن سازوكارهاى ساختاراجتماعى 

واين جبر،   مى كشاند » جبرمضاعف ساختار« به  را بيش ندارند، كار

حال ). 130(بزايد انقالب وآزادى انسان را باهيچ ديالكتيكى، نمى تواند

وگروههاى اجتماعى، متناسب با  آنكه نظام اجتماعى، به عمل انسانها
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قرار، درارزيابى عمل  بدين. مي يابدمى كنند، تحول  وجدانى كه پيدا

درنظر  بايد اجتماعى، نقش انسان شعورمند ونظام اجتماعى، هردورا

 .گرفت

 جانشين  »پايان ايدئولژى«  به سخن ديگر، ليبراليسمى كه جانبداران      

درك  چون سلطه عاجزاست وماركسيسم از و مى كنند، ازشناختن چند

ماركسيسم تمام توجه خويش را به بهره كشى . آزادى انسان ناتوان است

سلطه غافل مى  واز استبداد دولت واشكال ديگر مى كند معطوف طبقاتى

ليبراليسم،  از تدارك بعد. تدارك كرد از ليبراليسم را بعد پس بايد. شود

 ت حساسيت نسبت به سلطه، ميسر مى شود شدبه نگاه داشتن آزادى و

)131 . ( 

 از  دهد وداد كه ليبراليسم مى به آزادى همان معنى را بايد آيا اما    

كرد؟ بى  مراد بايد طبقاتى را  زيرسلطه، همان تضاد-رابطه سلطه گر

 Isaiah) برلين  است كه ايزايامراد » آزادى منفى« آزادى،  از. گمان نه

Berlin)   اكراه ديگران  ازمداخله هاى قهرآميز واز« : تعريفش مى كند

مردم جمهور وبراى آنكه واليت ازآن  » بودن خصوصى رها درامور

«  زيرسلطه ازميان برخيزد، ازواليت يا -گرلطه بگردد يعنى روابط س

 پذيرفت كه آدام پرزورسكى  همان تعريفى رابايد » حاكميت مردم

(Adam Prezeworski) اشخاصى كه « ): 132( ست مى دهدد ب

عمل مى كنند، وقتى به هيأت اجتماع  براساس ترجيح هاى معمولى خود

مى شوند، قيودى مستقل  پيشنهاد حلهائى كه به آنهاكه راه  واليت دارند

وقتى  بخواهى، افراد دقيق تر. بر نداشته باشند وآن ها در از اراده اين ها

 تغيير بنيادهاى كنونى، ازجمله دولت ومالكيت را واليت دارند كه بتوانند

قابل تحققى اختصاص  به هرمقصود منابع دراختيار را بدهند وبتوانند

 . »بدهند



173 

 ،مردم ساالرى ليبرال اينست كه ليبراليسم فرق اين مردم ساالرى با     

 درگردش كارآن نظام، خالصه مى كند درنظام معين، واليت مردم را

حال اينكه مردم ساالرى .  )انتخابات، حكومت اكثريت، آزاديهاى مدنى(

وقتى براستى وجوددارد كه تصميم ها به استناد ترجيح هاى عموم مردم 

 .)133( اذ واجرا مى شونداتخ

. مى شوند سرمايه دارى رها ازبند اقتصاد سان است كه انسانها بدين      

ازحاكميت خويش محروم مى كند  اقتصادى كه درنظام ليبرال، مردم را

دائمى مى سازد كه دشمن آزادى  شرائط يك وابستگى اقتصادى را و

كمتربه  توجه ما امابود،  واليت روسو بانى اين نگرش در چند هر. است

 وبيشتربه  )مشاركت مستقيم يا ازراه انتخاب نماينده( اشكال اعمال واليت 

 .مسئوليت يافتن هرشهروند وآزادى اوست

« چراليبراليسم وماركسيسم به : براى اين پرسش مساعد مى يابم را جا 

  » اشياء انسان برمالكيت « بر را  توجه نكردند وبنا » مالكيت تصميم

و . توحيدى به پيامدهاى اين غفلت پرداخته ام شتند؟ دراقتصادگذا

به جبر، ماركسيسم نمى توانست به حق  اعتقاد اينك مى دانيم كه باوجود

بدهد، وليبراليسم وقتى برپايه روابط قوا،  شركت درتصميم گرفتن بها

 تعيين حد ومرزميان فردها، معناى آزادى را آزادى راتعريف مى كرد وبا

زندگى «  و  »زندگى شخصى«  مى ساخت وبدان قلمروهاى وارونه

 زيرسلطه را امضاء مى -مى گرداند، ورابطه سلطه گر جدا  را » عمومى

 مى  »متعلق به نخبه« زندگى عمومى را  كرد وبه زبان فريب، قلمرو

، نمى توانست به مالكيت پس. كرداز واليت محروم مى  را ، انسانهاگرداند

 شهروندان  توده« وكارهاى سرمايه دارى  وچون ساز. تصميم نقش بدهد

از مشاركت درگرفتن تصميم بازمى داشت، عموم از توجه به حق   را» 

نيامده  اين غفلت بدر از نيز شركت درتصميم، غفلت مى كردند وهنوز

ندانسته اند كه عدالت اجتماعى به مثابه ميزان، يكى بازپس گرفتن  اند و
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را بر اين حق كرده  رآن بيشترين تأكيدآنكه ق با. اين حق است

، وبا آنكه بديهى است مقام تصميم، مقام اطاعت نيست ومقام )134(است

فريفته وهنوز  اعمال واليت، مقام تصميم است، زبان فريب مسلمانان را نيز

  وبه اين فريب،.)135!(است مى پندارند زمان اعمال واليت، زمان اجرا

درگرفتن همگان واليت كه شركت  درميزان عدالت بكار بردن  از

اين ايام، درقلمرونظر، . غافل مانده اندتصميم هاى جمعى است، يكسره 

براين به اهميت تعميم اصل امامت  بنا به مردم ساالرى براصل مشاركت و

دادن به حق  وهمگانى كردن مسئوليتها ومشاركت درگرفتن تصميمها وبها

معرفت « ز زمان بايد تا هنو اما شركت درتصميم، توجه مى شود

 وحق ومسئوليت شركت درگرفتن  »غيرقرآنى به معرفت قرآنى برسد

 :تصميمها، ميزان عدالت بگردد

 تصميم هاى مهم « درآوردن حق اتخاذ  راه حل به مالكيت نخبه ها - 9 

معناى فرهنگ مردم .  نيست، بلكه بست فرهنگ مردم ساالرى است»

ى افراد براى شركت درگرفتن تصميم ها، ساالرى، ظرفيتها و توانائيها

به  را روشهاى مردم ساالرانه، روابطى كه آنها به قواعد و پايبندى آنها

ت كه مشاركت همگان را در رپيوند مى دهند وسازمان سياسى اسيكديگ

  .گرفتن تصميم ها و يا واليت بر اصل داد و وداد را ميسر كند 

 را سان كه يكديگر ند؟ بدينفرهنگ ربط مى جوي چسان با قاعده ها 

 توضيح اينكه قواعد.  مي شوندعلت ومعلول يكديگر. متعين مى كنند

فرهنگ مردم ساالرى، فرهنگ به معناى برخورداركردن ، مردم ساالرى

واين فرهنگ بنوبه خود، . پديد مى آورند هرفرد ازآزادى ومسئوليت را

آورد وقوت مى بخشد توانائيهاى مردم ساالرانه را بوجود مى  و رفتارها

 .مردم ساالرى استحكام مى جويند نيز، قواعد وبدين رفتارها

را  ومسئوليت شناس هستند كه قاعده ها كه نقش داران آزاد وازآنجا    

 مى آورند، تنها يددپ كه نقش داران را مى سازند واين قاعده هاهستند
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ودوام بنيادهائى كه بر مدار اين فرهنگ شكل مى گيرند، صفت ثبات 

قواعد ضد مردم ساالرى  درواقع، فرهنگ مردم ساالرانه با. مى كنند پيدا

بسط  پس وقتى قواعد مردم ساالرانه فرهنگى را. سازگارى نمى جويد

وپرورش مى دهند كه با رعايت شدن ودوام آن قواعد سازگاراست، 

 .تعادل بنيادى بوجودآمده است

ى پويائى مردم ساالرى است كه يك: قرار، دو پويائى متصورند بدين       

درآن، مجموع قواعد سبب بسط ورشد فرهنگ مردم ساالرانه مى شود 

واين فرهنگ، بنوبه خود، موجب مردم ساالرانه ترشدن قواعد مى گردد 

وديگرى پويائى . تر مى انجامدانه ساالرمردم تعادل هر چه  وبه استقرار

جاب مى كنند كه اي مردم ساالرى كه درآن قواعد، فرهنگى را ضد

اين فرهنگ نيز به نوبه خود، . مردم ساالرى است پيش نامساعد با بيشتراز

حاصل، تعادل . روز افزون، قواعد مردم ساالرانه را تباه مى سازند بطور

 .بنيادى غيرمردم ساالرانه مى شود

پايان « با كه ليبراليسم كلى وعمومى   و »بسىانئوه« ليبراليسم       

به استقراربنيادهاى اجتماعى  را  مستقر مى شوند، كار »ايدئولژى

دورتر كه بعد اقتصادى عدالت اجتماعى را . غيردمكراتيك مى كشانند

  دراينجا همينقدربايد.بازمى گرديم الگو مطالعه مى كنيم، به اين دو

 درسطح جهان  » آزادى تحرك« دانست كه بناى ليبراليسم عمومى، بر 

پديد آورده وحاكميت هاى   ماوراء مليهارا »دىآزا« اين . وزمان است

دست   ملت را ازمحتوى خالى كرده ومالكيت تصميم را در-دولت

 يم نيك كه بنگر . اقليتى متمركز كرده است كه ازهرمهارى رها هستند

، درواقع، اين استبداد فراگيراست كه مالك انحصارى حق يممى بين

ابع متعلق به نسلهاى آينده درجريان بزرگ شدن، من و. تصميم مى شود

 .پيش متعين مى كند از را پيش خور و آينده را
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دولتها . از محتواى دمكراتيكش خالى مى كند سرمايه دولت را استبداد    

. يكديگر بپردازند مى كند براى جلب عنايات سرمايه به رقابت با را ناگزير

اى خويش را با خود وهدفه تعليم وتربيت ونيز زندگى خصوصى افراد

بر كارحاكم مى  توسعه بيكارى، حاكميت سرمايه را با. سازگارمى كند

.  ناتوان مى گرداند »توده شهروندان« را دربرابر خيزشهاى  ودولتها كند

دورتر خواهيم . بيرون مى كند روزافزون واسراف را ازحد نابرابريها را

 ديد چرا؟

 وكلى كه به نقش سالم بسى، بعكس ليبراليسم عمومىاليبراليسم نئوه     

آمريت . د، به نقش سالم ساز دولت تكيه مى كندنساز بازار تكيه مى ك

 مى  »آزادى عمومى تحرك « كارهاى بازار و و دولت را جانشين ساز

 .كند

 اجتماعى رشد، به انسان، نقش واختيار دراين ليبراليسم، درفراگرد    

است   او وبر ، دراين رأىاين ليبراليسم پيرو ماكس. وسيعى داده مى شود

 كه بهترين نوع سازماندهى بدانخاطر توسعه مي يابدكه ديوان ساالرى 

قدرت  اين ديدگاه، ساخت سلسله مراتبى سازمان بيانگر از). 136(است

به   تصميم نيست، بلكه بيانگر روش علمى است كه هزينه رااختياردارنده 

 وقتى علم واثربخشى و اما. به حداكثر مى رساند بارورى را حداقل و

 پس اختياركار كردن .كه تصميم مى گيرد بارورى، ابزارقدرت مى شوند

 . ميزانها، بدست همان قدرت مى افتد نيز، بنا براين يا نكردن افراد و

پس ازآنكه ليبراليسم عمومى وكلى كه پوزيتيويستهاى نخبه گرا      

بيعت وانسان ترويج مى كردند، اثرهاى فاجعه آميز خويش را برط

وفرهنگ ببارآورد، اينك، در واپسين سالهاى قرن بيستم، ليبراليسم 

 .بسى را پيش كشيده اندانئوه

 سنت گرائى و ازالتقاط   را » بسىانئوه « الگوى ليبراليسم     

حقوق «  بيان اين . بوجود آورده اند (Modernisme) تجددگرائى
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به . مى كشدغفلت  ن پرده بر حقوق انسا » حقوق مالكيت«  و  » فردى

بس، اين ليبراليسم برآن است كه انسانها طبعى شرير دارند ااستناد نظره

وبدون سازماندهى داراى سلسله مراتب ونقش دولت درحفظ اين سلسله 

مراتب، به سخن ديگر بدون آنكه اختيار تصميم از آن كسانى بگردد كه 

 بخشى اداره كنند، جامعه با حداكثر اثر مى توانند جامعه را بطور علمى و

. ، بلكه به راه انحطاط مى افتددر پيش نمي گيردنه تنها راه رشد را 

 اما  ليبراليسم عمومي . مردم انتخاب مى كنند بديهى است دولت را

دست  ستاندن واليت ازمردم، آن را  باووعده آزادى عمومى مى دهد 

 مى را ) انتخاب دولت( واليت   وعده ليبراليسم هابسي نيافتنى مى كند و

. مردم مى ستاند از تصميم را گرفتن حق شركت در  مسئوليت وودهد، 

 .)137( به سخن ديگر هردوعميقا  ضدمردم ساالرى هستند

 علم -الف :    بس مهم را از ياد برده اند تقاد    انتقاد  كننده ها، اين ان

 گروهي  عالم را از تمايل به قدرت ، از سنجش سود و زيان شخصي و

 رابطه عالم با جاهل ، يا رابطه انتقال علم از عالم به –ب . حفظ نمي كند 

رابطه انتقال علم نه . جاهل است  و يا علم وسيله حاكميت عالم بر جاهل 

 ايجاد رابطه قوا و از راه با زيرا . نياز به اختيار دارد و نه نياز به قدرت 

اما رابطه حاكميت ، نياز به . شود بكار بردن قدرت ، علم قابل انتقال نمي 

ج . قدرت دارد زيرا بدون اعمال قدرت ، رابطه اطاعت برقرار نمي شود 

يچ نجا كه هر انسان قوه رهبري دارد و اين استعداد را با هآ اما از –

 اين استعداد با بهره گيري از دانائي قدرتي نمي توان از كار انداخت،

 در ،رش مي گذارد، انسان راكه استعداد دانش جوئي در اختيا

بدين . اگر انسان نداند، عمل نيز نمي كند . فعاليتهايش، رهبري مي كند 

، علم نمي تواند در اداره جامعه » توده ها « قرار، بدون انتقال علم به 

، رابطه » توده ها «  حاكميت گروه عالمان بر الجرم . نقش بازي كند 

لت قدرت آبه سخن ديگر، همه .  شود با قدرت مي» توده ها « عالمان و 
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از سوي توده ها، در گزينش » نخبه ها « لذا، انتخاب . مي شوند 

 چنين جامعه اي ظالمانه ترين .كارگزاران  براي قدرت ناچيز مي شود 

   . نظام اجتماعي را پيدا  مي كند

چسان، پوزيتيويسم، كه  كه خوانديد، معلوم مى كنند يي راانتقادها    

 با ناگزير  كه مدعى بود،ى بود فلسفه زدائى مى كند، خودفلسفه شدمدع

ژي را به و پيروي علم، عصر ايدئول از ايدئولژى كردن فلسفه و دين و

« : وارونه شد از كاردرآمد و كارژي وپايان مي رساند، خود ايدئول

 پيروى مى  » دينى -معرفت فلسفى«  از  »معرفت غيرفلسفى وغيردينى

قت، نظريه پوزيتيويستها همان نظريه ارسطو است كه درحقي. كند

قانون گزار،ارسطو، پاپ : بودازتركيب اليگارشى ودمكراسى ساخته 

 شده  » نخبه هاى بى طرف«  اينك » تالي معصوم  « ولى فقيه معصوم، و

.  زيرا نمي تواند پيدا كند . خارجى ندارد وجود  كه اسطوره است وندا

اين . قه دارند اما آنها رامردم انتخاب مى كننداين نخبه ها واليت مطل

واليت نخبه هاى « اينك  و). 138(كرد نظريه، نخست رنگ دينى پيدا

 حتى . سپرده است »نخبه هاى علمى واليت « را به   جاى خود » دينى

 بدل خواهند شد،  »علمى « اين وعده كه معرفتهاى منفى به معرفت

! خواهد شد روزى جهانگير: استهمان وعده ايست كه هردينى داده 

نزديك معين   بسيار را »پايان ايدئولژى« زمان  و اينان جبرگرا هستند

چرا جهت پوزيتيويسم !  را نيز اعالم نمودند » پايان تاريخ« كردند و 

 :وارونه شد؟ زيرا

اين امرواقع  آيا اما. واقع، خود، سخن بگويد مى گويند بگذاريم امر - 1 

 از علم  » ايدئولژيكو معرفت دينى و فلسفى  « داست كه مى گوي

زندگى خصوصى از زندگى   مى گويد  واقع پيروى مى كند؟ آيا امر

سياست   از » توده شهروندان« است؟ آيا امرواقع مى گويد  عمومى جدا
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گريزانند؟ آيا امرواقع مى گويد سياست وگرفتن تصميم هاى بزرگ بايد 

 ختيار تام، قرارگيرند؟ا  با » نخبه ها  « دراختيار

آيا امرواقع، خود، سخن مى گويد؟ پاسخ اينست كه اگر امرواقع     

بدانجهت  امر. درلباس فريب پوشاند سخن نمى گفت، ممكن نبود آن را

 امرى وقتى در  پس هر . مى شود زبان دارد وگويا است »واقع« كه 

 و ى گشايدامرهاى واقع ديگر قرارمى گيرد، زبان به سخن م رابطه با

فلسفه وايدئولژى وعلم اگر از  براى مثال، دين و. سخن مى گويد خود

بنا بر نياز، هر يك از اين  ،كنند، قدرت راه قدرت، با يكديگر رابطه پيدا

درتاريخ هردين كه :  از خودبيگانه، وبا خود يگانه مى كند به ديگري، ،ها

معرفت « ن، به سراغ گشت قدرت روند بيان با افتادن دريم، مى بينيمبنگر

  خود را تغيير داده و  رفته و بمدد آن، محتواى اصول راهنما » غيردينى

 .ساخته است قدرت سازگار را با

بدون نياز به مراجعه به تاريخ، مى توان دين وعلم را يكبار براصل     

 اصل راهنمائى كه با راهنمائى كه با آزادى سازگاراست وبارديگر، با

استبداد فراگير  بار سوم با اصل راهنمائى كه با راست وليبراليسم جو

 : را با يكديگر مقايسه كردهنتيج سه رابطه گذاشت و است، درردرخو

زادي و آبيان دين ، بيان وقتى اصل توحيد وهدف آزادى است،  - 2 

هدف رشد . و بيانگر حقوق هر انسان و حقوق جمعي انسانها است حقوق 

زادي و رشد آ روش زندگي در شد و دين زادي در رآزادي و آدر 

 برآن اصل واين هدف، هردست آوردى علمى نيز بكار همه . است 

دين و علم دوگانگى . وهدف ازعمل به آن، آزادشدن ورشد مى شود

اصل : مى شوند  ازميان بر مى خيزد وعلم ازجبردين ودين ازجبرعلم رها

 آزادى ورشد  علم راهدف ين معين مى كند، نه تنهادراهنما وهدفى كه 

كه علم به انحصار اقليتى درآيد  انسان مى كند، بلكه مانع از آن مى شود

دراين صورت، غيرممكن است علم ناقض .  بگردد گريسلطه ودست آويز
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  »معرفت علمى « را ناگزير ببيند از دينى خود دين شود ويا رهنمود

افراد مردم رهنمود دينى ورهنمود علمى توسط هرفرد از. پيروى كند

 .قابل تجربه مى شوند

اصل توحيد، دين هرانسانى را برخوردار از توان  بر براى مثال، اگر     

 تصديق  در هر انسان، ،رارهبرى  استعداد رهبرى بداند و علم نيز وجود

كند، و اگر دين، بر همان اصل، وموافق هدف آزادى ورشد، به 

 هر انسان تصديق كند م نيزوعل ارزش برابر بنهندانسانها استعدادها 

و بدين يكسان نيستند دارد اما اين مجموعه ها  استعدادها مجموعه اي از

وردهاشان نيازهاي همه انسانها را در جريان رشد بر مي آخاطر دست 

 كاركردهاى استعدادها، بطوربرابر، دراختيار همگان هرگاهورند آ

 و.  نمى جويند،نگىدراصل راهنما وهدف دوگا، د، دين وعلم نقراربگير

معين كند، دين با تشخيص  چون علم خود نمى تواند هدف خويش را

از تنگناى جبر به فراخناى آزادى وتعيين آزادى ورشد رشد جهت 

زبان فريب چشم . انسان، بعنوان هدف، كاربرد علم وفن را معين مى كند

دين مى دارد كه اگر هدف علم وفن را  را از ديدن اين واقعيت باز خود

معين نكند، قدرت علم را  اصل راهنماى توحيد وهدف آزادى ورشد با

فريب . برد وسيله وآن رابراى رسيدن به هدف خويش، بكارخواهد

 ؟بزرگ اين فريب نيست

 ا و جهت را توحيد را پيش ازاين ديديم اگر دين اصل راهنما - 3 

 پرسشها از حسن رضائي و پاسخها از ابوالحسن بني صدر 
 

وعلم به  آزادى بشمارددرتنگناها به فراخناها وهدف را رشد  ن ازرفت ز

بنابراين هدف نمى  نيست و ستى اصل برتوحيد هاين نتيجه برسد كه در

باطل گردانده ، در اصل راهنما و هدف، دين را تواند آزادى باشد، علم 

كاربرد پيداكند، آدميان ناگزيرمى نكه علم آبا وجود اين، براي . است 
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 و متناسب با جايگزين كنند  اصل راهنماى درخور با حكم علم راشوند

 .آن، هدفى را برگزيند

ظر پوزيتيويستها، ابطال ا بر ناين اصل راهنما، ياتجربه پذير وبن      

 اگرهيچ اصل عامى را، به اين دليل كه ابطال .نيست پذيرهست و يا

يسم است كه پذيرنيست، نتوان اصل راهنماكرد، زودترازهمه، پوزيتيو

درحقيقت، درپوزيتيويسم،  ثنويت تك محورى، اصل . به دورافكند بايد

« جداكردن معرفت ها براصل تجربه و ابطال پذيرى : است راهنما

  ازمعرفت مثبت )دينى، فلسفى، ايدئولژيك ( پيروى معرفت هاى منفى

معرفتى كه ازراه امور واقع به تجربه درآمدنى وبررسى كردنى حاصل (

 در  جدائى زندگى شخصى از زندگى عمومى وو »  ياعلمى )شودمى 

  نخبه ها » بى طرفى«  و  »شهروندان توده « صى بودنوزندگى خص بند

  »شهروندان  توده « وسياست گريزى نزد نخبه ها ماع جوجود ا و

قدرت بدست مى دهند وتقسيم   تعريفى كه از ووپيروى آنان ازنخبه ها

 وه مهم وغيرمهم وسپردن اختيارمطلق به نخبه ها  ب » تصميم ها « كردن

، همه اين احكام ...دراختيار آنها نهادن و گرفتن تصميم هاى مهم را

اصل راهنما واحكام، هيچيك، . ترجمان اصل ثنويت تك محورى هستند

درطبيعت، توحيد در پديده هاى مختلف . ستنديوابطال پذيرنپذيرتجربه 

 بخصوص ثنويت تك محورى كه، دررابطه اما ثنويت،. تجربه پذير است

زيرسلطه مى شود، درهيچ  قدرت مطلقه مسلط بر زيرسلطه، بيانگر - مسلط

 فريب بزرگ دوم همين است كه با. پديده ديگرى قابل تجربه نيست

 كه سخنى عامه پسند است، ثنويت » تجربه وابطال پذيرى  « استفاده از

 ، درواليتانسانها ، ، نابرابرى بدان و. اصل راهنمامى كند تك محورى را

به اصل اطاعت عامه ازنخبه مى  را مى پذيراند وجاى اصل مشاركت را

 .سپارد
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  ابطال مى كند كه از يادن گاه  آاصل تجربه وابطال پذيرى را نيز  - 4 

  » توده شهروندان« مى برد علم وقتى وسيله قدرت مى شود، نه تنها براى 

. ايدئولژى مى شودچرا كه . ابل تجربه مى شودنيزغيرق كه براى نخبه ها

زيرا علم كه قطعى نيست، حكم مطلق مى شود و قدرت حاكم آن را به 

سان، نه علم كه قدرت حاكم وعلم وسيله مى  بدين. اجرا مى گذارد

 بدين. روز افزون مى كند خشونت را وسيله نابرابرى و علم قدرت . شوند

ابل تحمل مى شوند و طبيعت در واپسين  تا اينحد غيرق سان، نابرابريها

 .امروز وفرداى خويش قرارمى گيرد

  را ملك طلق نخبه ها »معرفت علمى « م ابطال مى كند وقتىو سربا و    

 همگانى نشود، به تجربه  » علمى « مى كند واز ياد مى برد اگر معرفت

 مهندسى« هرروش علمى كه بخواهد ازراه . قابل نقد واصالح نمى شود

 . بكارعموم آيد، ناگزيربايد معرفتى در دسترس عموم بگردد » اجتماعى

 ي، پيرو دين »امرواقع « درحقيقت، پوزيتيويسم، با اسطوره كردن      

توضيح اينكه، هيچ دينى با اين ادعا كه اقليت . بيگانه مى شود ازخود

نخبه حقوق وامتيازات واختيارات ويژه دارند، ازسوى عموم مردم 

 به ،رهنمودهايش را تجربه نكنند و همگان ونيز، تا. فته نمى شودپذير

پس . نمى شودهمگان  قابل پذيرش ن دين آ،يابندصحيح ن تجربه، آن را

واليت مطلقه را حق نخبه كه لباس علم به خود پوشانده اگر امروز دينى 

  » االنعام  عوام كل « بداند وآزادى انسان را هدف نشمارد و مردم را ها

كار علم اينست كه تحقيق كند اين . خواند، ازخود بيگانه شده استب

نه آنكه . بيگانگى چرا وچگونه بوجودآمده و دوام جسته است ازخود

وهدف را نگاه دارد وجاى دين را به و روش همان اصل راهنما ورهبرى 

معرفت ايدئولژيك جاى به « وبه اين دروغ دلخوش كند كه  علم بسپارد

  . »ى سپاردمعرفت علمى م
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محورى وهدف آزادى  واگر اصل راهنماى ايدئولژى، ثنويت دو - 5 

 انسان كه  مى آيد ، علم، بكار رشدد ن باشورشدى ترجمان اين اصل

، در اين نظام.  مي كند  »سرمايه دارى« امروز در جامعه داراي نظام 

اگر . مي شوداصل راهنما وهدف ايدئولژى پيروى   از، علمنبرد دركار

 اين ايدئولژى انطباق جويد، ناگزيرمى شود، اصول و دين نيز بخواهد با

  در،علم نه تنها. كه مى كند همانطور . با آن سازگاركند را فروع خود

  »علمى« هاى ربكاررفتن، از ليبراليسم پيروى مى كند، بلكه درساختن نظ

زبان در. اصول راهنماى اين ايدئولژى پيروى مى كنند نيز، سازندگان از

، علم را مى  »سرمايه دارى ليبرال«  بجاى  » وعامه فريب عامه پسند« 

 ازاصول واحكام سرمايه دارى ليبرال  » معرفت دينى« پيروى  گذارند و

واين .  مى باورانند »معرفت علمى«  از  » پيروى معرفت دينى  « را

 بديهي است بدون بكار بردن منطق صوري ، .دروغ بزرگ سوم است

 .دروغ ساختني نيست اين 

يد كه سرمايه داري آانسان به خدمت قدرتي در مي بنابرتجربه،       

ابطال مى كنند كه سرمايه  ى رائمعرفت هاى علمى كه نظر هان آاست و 

امكان انتشار  هم اگر. مى شوند، سانسور مى گردند  دارى ليبرال برآنها بنا

پيدا  كان تجربه شدن راپيدا كنند، دردسترس عموم قرارنمى گيرند وام

 .نمى كنند

اگر اصل راهنماى ايدئولژى ثنويت تك محورى باشد، هدفى غيراز  - 6 

وقتى دين ازاين ايدئولژى پيروى مى . رشد قدرت نمى تواند پيداكند

اما قدرت به علم، اجازه . كند، ايدئولژى واليت مطلقه فقيه مى شود

 ايدئولژى را نمى  » ن عامقواني « ايجاد مزاحمت براى اصول راهنما و

دست  درقلمروهاى ديگر، ميزان رشد بستگى به ارزشى دارد هر. دهد

تابعيت رشد علم وفن از متغير رشد . آورد علمى وفنى براى قدرت دارد

ببيند، بلكه  قدرت، امرى واقعى است كه پوزيتيوسم نه تنها نمى خواهد



184 

از آنجا كه زبان درحقيقت، . مى كوشد آن را به حجاب فريب بپوشاند

هرگز به روشهائى كه  قدرت، زبان عامه پسند وعامه فريب است، علم را

 غيرعلمى  » معرفتهاى« جانشين  به تجربه، آن را، همه بتوانند بكاربرند و

قشر بندى وقسمت قسمت مى كند و درهر  جامعه را. سازند، درنمى آورد

  پس نه تنها: مى آيدكه بكار  قسمت، ازنوعى زبان فريب استفاده مى كند

  » معرفتهاى«  وايدئولژى ازميان نمى روند، بلكه  » معرفت دينى« 

قدرت،  گوناگون درمحيط هاى اجتماعى مختلف، درمهارجامعه ها بسود

جز و محافظه كاري جديد تاچريسم  درعصرما، ريگانيسم و. بكارمى روند

 همراه » ليبراليسم عمومى وكلى«  يا  »ايدئولژى مادر« كاربرد 

افزون . دينى نبوده اند  دينى وغير » معرفتهاى« انواع  ودرآميخته با

 براين،

پديده هاى گوناگون، تجربه پذير باشد،  بايد در اصل راهنما نه تنها - 7 

ممكن  تا ممكن است رها از ذهنيت تجره گر، تجربه علمى را  بلكه بايد

زاد آتجربه گر چنين تجربه اي زماني ممكن است كه  ذهن . بسازد

 -تجربه كند  وهركس مى تواند- همانسان كه توضيح دادم. بگردد 

براصل ثنويت تك . تجربه علمى آزاد برموازنه عدمى ممكن است

محورى كه پوزيتيويسم برآن بنا شده است، تجربه علمى، مطلقا  غير 

ايدئولژى : بزرگترين فريبها اين فريب استبه سخن ديگر، . ممكن است

زيرساطه درمقياس جهان، خود را در حجاب  -ر نظام سلطه گرحاكم ب

 .فريب تجربه ستائى مى پوشاند

براى اينكه ازنقش ويرانگر اين فريب سردر آوريم، درانسان بمثابه     

 :بنياد، بنگريم

 آزاد ازهرحد عقليانسانى كه اصل راهنماى او موازنه عدمى است،   • 

 .ش مى جويدتجربه گرى است كه دان. وبندى دارد
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تواند  انسانى كه اصل راهنماى او ثنويت تك محورى است، آيا مى اما • 

زيرا گذشته ازآنكه به تجربه نزديك نمى شود زيرا مى . تجربه كند؟ نه

 چون بدون اصالت دادن به زور، - ترسد اصل راهنماى او را باطل كند

تجربه، كه از نيز نه از راه   علم را-راهنماى خويش نمى كرد اين اصل را

در جامعه هائى كه در آنها . به ذهن راه مى دهد» علمي « راه احكام 

دراين جامعه ها، اصل . تجربه مرسوم نيست، رشد علمى نيز وجود ندارد

آزاديهاى  راهنما، ثنويت تك محورى است، وبراين اصل، انسان از

ميان درواقع انسان در. دناز انديشيدن ناتوان مى شو عقل خويش غافل و

 ه تجربه گر نميشودلدوجبر قرارمى گيرد، خود وسيله مى شود و البته، وسي

 .  

تابعيت معرفتهاى  همان داوم،مرشد  « :اگوست كنت مى گفت - 8 

براساس همين حكم، الگوى ليبرال . "غيرعلمى ازمعرفت علمى است

بنابراين .  ساختند » ازرشد مانده« كشورهاى اي رشد اقتصادى را بر

بخش سنتى دراين بخش  مى آمد و ، بايد يك بخش نو وپويا پديدالگو

 اين الگورا به اجرا گذاشتند  » نوگرا« استبدادهاى . جذب مى شد

 سستن اقتصاد وفرهنگ كشورهاى زيرسلطه شدگوحاصل آن، بند از بند 

 نيز  » رشد يافته« اما اين پديده ازهم گسستگى در جامعه هاى ). 139(

را به اين فكرانداخته است كه  اهل نظركه  تا آنجا .  استگشته پديدار

بندازبند  بر اثر ضعيف شدن دولت و ملت، با -جامعه هاى دولت

). 140( به جامعه هائى با نظام فئودالى باز مى گردنددارند گسستگيها، 

 پوشيده نگاه مى داشتند پوزيتيويستها با حمله به ديگران قصد خويش را

يافته،  ايدئولژيها وقتى درجامعه هاى رشد: دندزماني كه ادعا مي كر

درواقع . مى شوند مانده رشد محلى پيدا نمى كنند، راهى كشورهاى از

اين ليبراليسم عمومى وكلى، بمثابه ايدئولژى سرمايه دارى سلطه گر 

 وبه ه رشد پوشاند » الگوى علمى« را در حجاب   كه خوداست
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نسبت به ژي وايدئولاين . جسته استكشورهاى زيرسلطه راه 

به  حساسيت پديد مى آورد تا جامعه هائى كه الگوي رقيب ژيهاوايدئول

با استفاده د، ندانند نه علم كه يك ايدئولژى است كه وتحميل مى ش آنها 

دولتهاى  بكار رفتنش توسط زبان فريب واز منطق صوري در ساختن 

 ) .141( استبدادى به آنها تحميل مى شود

بند گسستگى هستيم،  از بالى بند گرفتار  بعداز تجربه واينك كه     

گذار از معرفت هاى : اين كه شد نمى توانست بشود؟  غير از بپرسيم چرا

توضيح . ميان دوجبر قرارمى دهد منفى به معرفت هاى مثبت، آدميان را

از يكى مأيوس كرد وآن را غيرعلمى وبلكه ضد علم نها را بايد آاين كه 

معرفت « در اجبار به ترك قلمرو . قبوالندنها آيگري را به  دگرداند تا 

 فرقى ميان ، »علم «  ودر آمدن به قلمرو » ايدئولژيك دينى يا فلسفى، يا

  » حكم دينى«  بجاى  » حكم علمى« ترك دين ويا جانشين كردن 

زيرا آنچه به حساب مى آيد معرفتى است كه راهبر آدمى مى . نيست

 .شود

 بنابر توضيحاتى كه نظر پردازان پوزيتيويست داده اند، وضعيت  بهررو،    

: انسانها ميان دو دسته معرفتها قرار مى گيرند. هاى زير بوجود مى آيند

 . معرفت مثبت↔ انسان ↔معرفت منفى 

 كه يكسره معرفت هاى منفى راترك مى كنند وبا معرفت  ها نخبه – 1/8 

 .علمى جامعه را اداره مى كنند

توده شهروندان كه معرفت هاى منفى شان عرف وعادت  - 2/8 

 .در معرفت ها مى مانندو در اين وباورهاى دينى است 

قشرهاى ميانى كه معرفت هاى منفى را يكسره ترك نمى گويند  - 3/8 

 .اما معرفتهاى مثبت نيز پيدا مى كنند

پيش ازاين توضيح دادم كه چون علم به زبان تجربه دردسترس      

م قرارنمى گيرد ووسيله كار قدرت مى شود، عموم نمى توانند عمو
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بنابراين، ميان دوجبر، فرهنگ جامعه .  را بجويند »مثبت« معرفت هاى 

ازبند گسستگى فرهنگى مى  را ازدست مى دهد و گرفتار بند انسجام خود

 به نخبه هاى  »توده شهروندان« كه  مدعى مى شوند پوزيتيويستها. شود

است اما به قول مالصدرا،  اين همان رسم تقليد.  مى دهندبى طرف رأى

  آسان تراست » نخبه بى طرف« معرفت برشخصيت از يافتن علم تحصيل 

 بتوان تصوركرد، شناسائى او  را » نخبه بى طرف« واقع، اگر  در). 142(

كه همه با  وقتى علم روشى نميشود:  محال است زيرا نزديك بهامرى

. ش مى برند، ناگزير توسط قدرت بايد به اجرا درآيدمعرفت برآن، بكار

بنابراين، توده شهروندان ونخبه هاى بى طرف ميان قدرت وهدفى 

چرا . واقع نيست است اما در قرارمى گيرند كه گمان مى برند هدف آنها

جايگزين  كه قدرت نمى تواند بى طرف باشد، پس هدف خويش را

با .  مى كند » توده شهروندان«   و » نخبه هاى بى طرف« هدف دلخواه 

زيرسلطه قدرت دروجود  -توجه به اين واقعيت كه بدون رابطه سلطه گر

 صفت د، نمى توانيدآمي   اين رابطه پديد ، پس، قدرتي كه از نمى آيد

حكم كند قدرت كه  پارسونز چاره را درآن ديد . پيدا كند بى طرف 

بطه حكومتگران با حكومت  ترجمان رالذا. متعلق به تمامى نظام است 

قدرت متعلق به نظام چگونه در وجود مى آيد؟  اما ! شوندگان نيست

ورد و يا اختيار است و وجود مى آن را ب» آدست غيب «  كه برفرض 

قدرت است اگر يا آمدن ندارد ، آنياز به رابطه قوا براي بوجود 

، نبايد  دنيفتبخواهد بسود بخشى ازجامعه وبه زيان بخشى ديگر بكار و

 همگان كه به تمامى جامعه منتقل مى شود آنسان كه باشدمعرفتى همان 

 :بتوانند در گرفتن وبكار بردن تصميم شركت كنند؟

هنوز  هستيم، آيا اينگونه  واليت هاي مطلقه از تجربه  بعد اينك كه ما 

 :چشم خويش را برواقعيتهاى زير ببنديم؟ بايد

   انباشت قدرت↔توده شهروندان  دانشمندان بى طرف و↔قدرت  • 
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بزرگ شدن ابعاد تخريب طبيعت  يا  پويائى قهر↔ علم ↔قدرت  • 

 قدرت انباشت  ↔وانسان 

   انباشت قدرت  ↔پويائى نابرابرى ↔ علم ↔ قدرت • 

 ) 143( انباشت قدرت ↔  پويائى تالشى↔- علم ↔قدرت  • 

 ...و انحطاط  وجانبه  دو  استبداد ↔معرفت علمى  ↔جامعه   ↔دين  • 

زيرا . غاز و پايان قرار مي گيرد آ      در چهار رابطه اول،  قدرت در 

 كه –در رابطه اول، دانشمندان . هدف قدرت جز قدرت نمي تواند باشد 

.  و مردم وسيله تخريب خود مي شوند –باز نمي توانند بي طرف باشند 

را باز مي رابطه هاي دوم و سوم هدف بكار بردن علم توسط قدرت 

گويند و به ما خاطر نشان مي كنند كه وقتي قدرت علم را بكار مي برد، 

و  رابطه پنجم ، به مي گويد چسان .  به ضرورت در تخريب بكار مي برد

مردم دين و مرام و معرفت علمي را بكار تخريب خود و طبيعت بخاطر 

تمگرانه  سياسي از اين نوع، س–نظام اجتماعي . انباشت قدرت مي كنند 

ترين نظامهاي اجتماعي مي شود زيرا ابعاد تخريب را بزرگ  و بزرگ تر 

 . مي كنند 

ماركوس انسان ساخته سرمايه دارى ليبرال را انسان تك بعدى      

  .نمى شود  ووسيله بيشتر » انسان بازيچه« اما درواقع، ). 144(خوانده است

فرد اعضاى  آن فرد از  را واليت،قرار، راه حل بر اصل برابرى بدين     

 و مقام تصميم گيرنده را به مردم بازپس دادن و هدف را جامعه دانستن

فرد اعضاى  است كه فرد بديهي.  استزادي كردنآرشد انسان در 

 جامعه را داراى حق واليت دانستن، وقتى ميزان مى شود كه اصل راهنما

فرد، استعدادى  بدين بيان كه نه تنها پذيرفته شود هر. توحيد باشد

و به بنابراين اندازه اى از معرفت را دارد  ورهبري و استعدادهاي ديگر 

همگاني  پديد مي نقد يكديگر، به معرفت   معرفتها، بازاد،  آيمن جريان 

سان كه  كه واقعيت يافتن برابرى درواليت بدان قبول افتدم، بلكه ورندآ
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بدان است كه ) 145( خدا وپيامبر وفردعادى در واليت برابرى جويند

هر سخنى .  بگرددمردم و واليت جمهور مردم بيان راهنماي  آزادى بيان

گر قراردهد وجريان آزاد معرفتها، معرفت   جامعه را درمقام تجربه افراد

آن . راهم سطح بگرداند و نابرابرى در واليت را به برابرى برگرداند ها

 .ابى استعدل كه بايد از آغاز ميزان شود، اين جهت ي

اين ميزان وقتى مى تواند درساختمان نظام مردم ساالرى براصل      

مشاركت بكار رود كه نظام تعليم وتربيت كه درحال حاضر، كارخانه 

 تربيت مى كند،   »نيروى انسانى« ايست كه براى سرمايه دارى ليبرال، 

 يك نوع ي انسانها واقعيت اينست كه استعدادها: ازاساس تغييركند

به سخن ديگر، نابرابرى استعدادها، اگرنه يكجا، بمقدارزياد، . نيستند

پس نظام آموزش وپرورش بايد چنان سازمان . سخنى عامه فريب است

خود تعليم وتربيتى را كه مى  پيداكند كه انواع استعدادها بتوانند

دراينجا . در فصل پنجم به اين امرمهم بازمى پردازم. خواهند، بجويند

ب توجه به اين امر است كه ميزان عدل، يك ميزان عمومى قصدم جل

نبايد ازتوجه بدان در ساختن نظام اجتماعي باز و تحول پذير، است و 

 .غفلت شود

عدالت اجتماعى را كه  غفلت شود كه زبان فريب نه تنها ازجمله نبايد     

نيز  ميزان نشود، بلكه معنى واليت را ميزان است، هدف گردانده تا

كه  مقام تصميم را با مقام اجرا، يكى باورانده وازآنجا: وب كرده استمقل

در مقام اجرا، بناچار اصل براطاعت باورشده است، پس عموم مردم اين 

فريب را خورده اند كه درمقام تصميم، واليت نخبه برجامعه ممكن است، 

ى را ازواليت وبنابراين ازانسانيت انداخته و به ايفا وبدين فريب، خود

 :نقش آلت، محكوم كرده اند

نظريه :  هستند ها واليت نخبه  جانبدار » نظريه« در حال حاضر، دو      

نظريه واليت  . شناختند  را تا بعد از انقالب، مردم ايران نمى واليت فقيه
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در ايران پيش از . اند  كه پزيتيويستها باب كرده هاى بى طرف نخبه

قى و با ادعاى علم مدارى و در ايران بعد بنام تر، واليت مطلقه انقالب، 

در اروپاى . مدندآبعمل در  » واليت مطلقه دين مداران « از انقالب، 

 و در دوران بعد از كمونيسم،  »واليت مطلقه ايدئولژى مداران« شرقى، 

ها  حاصل اين تجربه. مدندآبه عمل در  ليبراليسم مطلوب پزيتيويستها

؟ مدندآبه عمل درآيا براستى .  فقر و قهر شدبزرگ شدن ابعاد نابرابرى و

 و بودندمي قابل تجربه مدند، مي بايد آبه عمل در مي چرا كه اگر . نه

شدند و نيازى به   اصالح پذير نيز مىاگر قابل تجربه مي بودند، به تجربه،

در واقع، آنچه بنام دين و ايدئولژى و علم به اجرا . شد انقالب نمى

اند  كه مجريان معتقد بوده اند حكام تغيير ناپذيرى بودهاند، ا گذاشته شده

علم مطلق هستند و عيب از مردم است و مردم بايد عوض شوند و با 

ن احكام كه دستورهاي قدرت آبا اين حال، نه  .احكام انطباق پيدا كنند

     . به اجرا گذاشته مي شوند 

دئولژى احكام خود را دانيم كه دين و اي مى: ماز راه فايده، بپرسي       

اما پزيتيويستها چرا ديگر راه حل علمى را احكام . دانند تغيير ناپذير مى

 را باب  » مهندسى اجتماعى« ها نيستند كه نتغيير ناپذير بگردانند؟ مگر آ

گويند خاصه راه حل علمى اينست كه در جريان  اند و مگر نمى كرده

 :برد به پرسش بايسته راه مىتجربه، اصالح پذير است؟ اين پرسش ما را 

مگر نه پزيتيويستها مخالف فلسفه و دين و ايدئولژى بودند، چرا خود     

فلسفه و دين و ايدئولژى شدند؟ زيرا تقسيم زندگى به عمومى و 

 ها قرار دادن اداره زندگى عمومى و خصوصى و در صالحيت نخبه

 را  »بى طرف « اىه تنظيم روابط اقتصادى بر عهده بازار و نخبهگذاشتن 

هاى ليبراليسم  عامل تنظيم روابط سياسى جامعه شناختن، از ستون پايه

 در ليبراليسم :كرد تيويسم وارونه ادعايش را ثابت قرار، پزي بدين. هستند

دين و فلسفه و (  » منفى « از معرفتهاى  ) علمى(   » مثبت «  معرفتنها، آ
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. توانست بشود يرا جز اين نمىچرا چنين شد؟ ز.  پيروى كرد )ايدئولژى

بود، جز آنچه  حتى اگر معرفت مثبت نه ليبراليسم كه علم ناب نيز مى

زيرا دوگانه سازيها، از جمله دوگانه . توانست روى دهد واقع شد، نمى

 و معرفت منفى و معرفت مثبت و  )خصوصى و عمومى ( ساختن زندگى

ها قرار دادن، در واقع  بهو واليت مطلقه را در يد نخ... نخبه و توده و 

 از واليت و بخشيدن واليت  » توده شهروندان« ها و محروم كردن نخبه

دانند و به قصد  دانند و يا مى واقعيتى كه پزيتيويستها نمى. به قدرت است

فريب دادن، پنهان مى كنند، اينست كه بر فرض علم را بى طرف بدانيم، 

پس علم ناب نيز وقتى . نيستكاربرد علم غير از علم است و بى طرف 

شود، ناگزير، به شكل حكم در جامعه به اجرا گذاشته  وسيله كار قدرت مى

. تواند آن را تجربه كند جامعه نمى. شود يعنى ايدئولژى مى. شود مى

ماند اما محتواى و كاربردش، برابر نياز قدرت و هدف  شكل علم ناب مى

 اين واقعيت را به تجربه لمس براى اينكه بتوانيد. شود آن، دگرگون مى

 :آورم كنيد، چند مثال مى

آيا از همين ميكرب . آورد بنا بر علم، ميكرب در بدن، بيمارى پديد مى • 

سازند؟ ساختن و بكار بردنشان را توجيه  انواع سالح ميكربى نمى

 كنند؟ توجيه ساختن و بكار بردن اينگونه سالحها، ايدئولژى نيست؟ نمى

م كه دانش و فن و سرمايه و دانشمند و فن شناس براى آنكه ما مى داني •

اما بخش مهمى از زمينها زير . كره خاكى را آبادان بسازند، وجود دارند

شود، هزار  تر مى وز به روز آلودهربا آنكه محيط زيست، . روند كشت نمى

لودگي روز افزون، آبراي غافل كردن انسانها از اين و يك توجيه 

بنابر قانون عرضه و تقاضا و انتخاب سياسى استراتژيك، نه تنها : تراشند مى

كنند، بلكه بخش مهمى از  از توسعه زمينهاى كشاورزى جلوگيرى مى

 اگر و. برند تا عرضه فراوان سبب سقوط قيمتها نشود توليد را از ميان مى

لودگي زيست سوز محيط زيست ترديد ايجاد كنند، وعده آنتوانند در 
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آيا ... لودگي زدائي را در اختيار مي نهد آ علم راه حل مي دهند كه

 هدفهاى قدرتهاى  تحققمعرفتهاى علمى و فنى بكاربدين توجيه ها ، 

 روند و ايدئولژى همين نيست؟ نمى مسلط 

دانيم سيگار كشيدن و  دانستيم، اكنون مى اگر پيش از اين نمى • 

ت و محروم كننده مخرب حيا... شرابخوارى و انواع فسادهاى جنسى و 

با وجود اين، هنوز كه هنوز است هم بر . آدمى از آزادى و رشد هستند

 حتي اداره اوقات .افزائيم هاى مخرب مى توليد و هم بر مصرف فرآورده

 ) 2006لوموند ديپلماتيك اوت ( فراقت و سياحت را به استبداد سكس 

و مصرف اين  استفاده از دانش و فن و توجيه توليد ياآ. مي سپاريم 

 ها، همان ايدئولژى نيست؟ فرآورده

خدا شدن  ( = اليقين باشد علم ترجمان ها  بر فرض كه تصميم نخبه • 

  دين كنند، حكم قدرت و  ، از لحاظ مردمى كه آن را اجرا مى) نخبه ها 

پس يا . زيرا، بنا بر فرض، آنها معرفت علمى ندارند.  را دارد و ايدئولژى 

كوركورانه آلت اجراى تصميم شوند و يا از زور فرمان بايد به باورى 

 .ببرند

؟ بسيارى از مدهي  چگونه خود را فريب مىماي آيا هيچ از خود پرسيده • 

اما . دهد  آدمى چگونه خود را فريب مىم داني  مىم بري ما گمان مى

خانواده، مدرسه، كارگاه، بازار،  ( مشكل اينجاست كه بنيادهاى جامعه ما

 ما را  علم  بنابراين، دين و .اند  بر مدار قدرت، ساخت گرفته) ...ودولت 

اند كه واليتى كه تكوين خدا و اصيل است،  از اين واقعيت غافل كرده

اى، در مقام تصميم، از آن برخوردار  واليتى است كه هر موجود زنده

شخص تصميم تواند جانشين  در گرفتن تصميم، هيچكس نمىزيرا ، . است

باوراند  اما هر قدرتى مقام اجرا را با مقام تصميم يكى مى. بگردده گيرند

تسليم . پندارد اختيار با او نيست شود و مى و آدمى گرفتار فريب مى

 . كند كه گويا چاره نداشته است هايش را اينطور توجيه مى شدن
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ترين مثال، رفتار كنونى ايرانيان و توجيهى است كه از رفتار  همگاني 

 : زبان مى آورندخود به

هرچه بيشتر بمانند، بر خرابيها خواهند . اند آخوندها خراب كرده   «  

اما اگر اينها بروند، كيست آنكس كه بتواند اين خرابيها را جبران . افزود

توانند  داريم كسانى كه مى« :  و يا »   !گذارد كند؟ چرا قدم پيش نمى

  » گذارند بر سر كار بيايند؟  مىنابسامانيها را به سامان بياورند اما مگر

ها يك فريب و يك غفلت عمومى را گزارش نمى  اين نوع توجيه     

، گوياي غفلت از اين واقعيت نيست كه هيچ كنند؟ آن فريب و غفلت 

از اين ايرانيان يا آانساني نمي تواند به جاي ديگري تصميم بگيرد ؟ 

ستند و ممكن نيست ديگرى كه تصميم گيرنده آنها هنيستند غافل واقعيت 

بتواند به جاى آنها تصميم بگيرد؟ اگر آنها تصميم نگيرند، هيچكس ديگر 

و از آنجا كه مقام تصميم   جاى آنها تصميم بگيرد تواند به در جهان نمى

مقامى نيست كه بتوان به ديگرى واگذاشت، اگر كسى يا جمعى خود 

جاى او يا آنها  تواند به ىتصميم نگيرد يا نگيرند، اين ديگرى نيست كه م

اين قدرت استبدادى مخرب است كه بر ضد شخص و . تصميم بگيرد

اند، براى رسيدن به هدف  جمعى كه از واليت خويش چشم پوشيده

سان،   بدين. همگان را وادار مي كند امرش را اطاعت و اجرا كند خود، 

 خود را كند، هر ملتى كه از حق و مسئوليت واليت بر خويش، غفلت مى

نقش تعيين كننده آزاد شدن از فريب . است كردهقدرت خودكامه تسليم 

كند توضيح بدهيم چرا مقام  و بدر آمدن از غفلت قرون، ايجاب مى

اصلى واليت، مقام تصميم است و نه مقام اجرا و چرا محروم شدن 

و چرا  هركس از اين واليت، سلب حيات و شخصيت انسانى از او است

 واليت و عمل نكردن به مسئوليت خويش در اعمال اين غفلت از حق

  :حق ، شركت در ايجاد قدرت خودكامه ستمگر است 
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 :مقام تصميم مقام واليت است و قابل تفويض نيست - 3/1 

  

 است كه به بياني، بيان تجربه و اين روشآزادى، بيان  درديديم      

. دهد را مىتصميم  نقش يعنيگر و بنابراين، نقش اول  انسان نقش تجربه

گزيند  كند و وسيله را او بر مى هدف را او معين مى. گيرد  را او مىتصميم

از جمله غفلتهائى كه زبان فريب اكثريت بسيار . كند و تجربه را نيز او مى

بزرگى از جامعه انسانى را، نسل بعد از نسل، بدان گرفتار كرده است، اين 

شد به  پرسند اگر مقام تصميم را مى ىغفلت است كه آدميان از خود نم

نماينگى واگذار كرد، از هستى موجودهاى زنده بر روى زمين، چه 

اند،  هاى زنده بدان تكوين يافته ماند؟ پس آن واليت كه پديده مى

توان از او ستاند و  اى هست و نه مى واليتى است كه در هر موجود زنده

: آورد ا از غفلت بدر مىلختى تأمل، انسان ر. نه قابل تفويض است

تواند  تواند بجاى ديگرى تصميم بگيرد و هيچكس نيز نمى هيچكس نمى

: پرسيد آيد؟ مى شما را باور نمى. از ديگرى بخواهد بجاى او تصميم بگيرد

اين تصميمها را اين . شوند ها تصميم گرفته مى ليونيدر جامعه، هر روز، م

ردم ساالريها، اعضاى سه قوه در م. گيرند بجاى آن و آن بجاى اين مى

حتى در . گيرند شوند و آنها بجاى ملتها تصميم مى انتخاب مى

... گيرد و هاى پدرساالر، پدر بجاى اعضاء خانواده، تصميم مى خانواده

و نه به توان نمايندگى كرد  تصميم را نه مى: توان گفت چطور مى

اي منطق صوري مي نچه مي بينيد را از ورآاما  اى تفويض كرد؟  نماينده

بينيد و گمان مي كنيد درست ديده ايد كه يكي به جا ديگري تصميم 

 واليت است و قابل تصميم ، همان مقام مقام اما در واقع، . مي گيرد 

 :زيرا. دادن به ديگرى و گرفتن از ديگرى نيست

اعمال مغز، . مگر به زور. فعاليتهاى حياتى انسان تعطيل بردار نيستند • 

هاى بدن،   قلب، اعمال معده و ديگر اعضاى بدن، حتى ياختهاعمال
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توانند جانشين  هيچيك نمى. خود، بايد وظايف خويش را انجام بدهند

 .ديگرى بشوند

شود، بلكه نقش اول را  تمامى فعاليتهائى را كه در آنها آدمى وسيله نمى • 

يدن، خوردن، خوابيدن، بيدارشدن، انديش: دارد، خود بايد انجام بدهد

آيا اگر ...  و يا باورى را ترك گفتن ووردنآآموختن، به دينى باور 

كسى به شما بگويد شما بجاى من درس بخوان و يا به جاى من اسالم 

 افتيد؟ بياور و يا اسالم را ترك كن، به خنده نمى

 را در دسترس دارند، فرض انسانبر خوانندگانى كه كتاب حقوق  • 

بينند آيا رعايت هر حقى در گرو آن نيست كه  را باز كنند و بنآاست 

 را به انسانتوان حقوق  آدمى خود از آن برخوردار باشد؟ آيا مى

شود، انسان آزاد  عايت مىرنماينگى داد يا ستاند؟ آيا هر نوبت كه حقى 

توانيد به ديگرى  كند؟ آيا مى شود و نقش اول را پيدا نمى و فعال نمى

ندگى كند و يا نمايندگى بگيريد بجاى نمايندگى بدهيد بجاى شما ز

 ديگرى زندگى كنيد؟

يك به يك، اين حقوق را : بر شما است كه تجربه دومى نيز بكنيد     

. سلب كنيد و اثر آن را بر چند و چون زندگى خويش اندازه بگيريد

اگر حق . ايد حق حيات را سلب كنيد، خودكشى كردهاگربراى مثال، 

را ...  بيان و رشد و باور كردن و نكردن و كار و آموزش و پرورش و

 را تباه خويش سلب كنيد، قوه عاقله خود را كشته و استعدادهاى 

 ...و. ايد كرده

 ماده دارد، با 33اينك از اين ديد، اعالميه جهانى حقوق بشر را، كه  • 

بينيد اعالميه جهانى حقوق  آيا نمى. حقوق انسان در قرآن مقايسه كنيد

به اين اصل كه مقام تصميم مقام اصلى توجه مانده است؟  لى بىبشر به اص

واليت است و هر انسانى از اين واليت برخوردار است و اين واليت را 

 در آن، از كسى نمايندگى ،توان كرد و اى واگذار نمى به نماينده
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اگر حقوق بشر بر اصل اصيل مالكيت انسان بر سعى . توان كرد نمى

با حقوقى كه بر اصل مالكيت انسان بر اشياء نوشته خويش نوشته شوند، 

كنند و دگرگونيهاى اساسى در نظامهاى  اند، تفاوت بنيادى پيدا مى شده

 .گردانند اجتماعى را ضرور مى

در حقيقت، وقتى حقوق ذاتى حيات و شخصيت انسانى هستند، پس     

ز تمامى آيا سياست مجموعه تدابيرى نبايد باشد كه بدانها، هرانسانى ا

: گوئيد حقوق خويش برخوردار شود و مالك سعى خويش بگردد؟ مى

اگر سياست مجموعه اين تدابير است، آيا انسانى كه به : پرسم مى. چرا

تواند موجودى  ذات و شخصيت خويش، صاحب آن حقوق است، مى

غير سياسى باشد و يا سنجيدن تدابير و تصميم گرفتن را از خود سلب 

 كند؟

. تواند؟ نه است به زور اين واليت را از خود سلب كند، آيا مىو اگر خو 

زيرا اگر زور بكار نبرد، اين واليت را دارد و اگر تسليم زور بشود، واليت 

با اين حال، چون تصميم را تنها . خويش را تحت امر زور در آورده است

گيرد، پس مسئوليت با او است و انداختن آن به گردن دولت و  او مى

 :زيرا. آورد ت خارجى، تغييرى در واقعيت بوجود نمىقدر

گر بشويد و جريان گرفتن يك تصميم را از آغاز تا پايان، به   تجربه    

ها و  آيا انتخاب: وقتى چنين كرديد، از خود بپرسيد. روى كاغذ بياوريد

 و )...اطالعات واصل و انديشه راهنما و  ( گزينش هدف و وسائل

انجامند، همه در درون  ن كه به انتخابى و تصميمى مىارزيابيهاى گوناگو

آيند يا نه؟ خواهيد ديد كه  شما و خارج از دسترس ديگران به عمل مى

پس تا مرحله عزم كه استوارى بر تصميم و آغاز اجرا . پاسخ آرى است

از نظر ديگران، هيچ چيز وجود از ديد شما تصميم وجود دارد اما است، 

، هر انسانى در گرفتن تصميم، آزاد و مالك تصميم به سخن ديگر. ندارد

اين آن آزادى است كه هر انسانى دارد و قابل سلب و . خويش است
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از  ( ها جانبداران واليت نخبه. قابل دادن و ستادن و نمايندگى نيست

 كه مرحله اجرا است، بيان پر  »عزم«  بر اساس  )جمله انواع ليبراليسم

ها مزاحم  براى اينكه تصميم: گويند  مى.سازند فريب خويش را مى

تنظيم روابط قوا در  ( هاى بى طرف بايد مرزها يكديگر نشوند، نخبه

 را معين كنند و سياست )هاى ديگر درون جامعه و ميان جامعه و جامعه

هاى فردى با يكديگر برخورد  قلمروئى كه تصميم. همين تنظيم است

هاى بى  ، بازار و در سياست، نخبهدر اقتصاد. كنند، قلمرو عمومى است مى

. طرف صالحيت نظم و نسق دادن به قلمروى عمومى را بر عهده دارند

استبدادهاى فراگير، از جمله واليت مطلقه فقيه، به قلمرو عمومى نيز قانع 

مدعيند كه چون عامه مردم نا دانند و در حكم ضغير هستند، . نيستند

 واليت حتى در امور . ى نيستندتصرفاتشان در امور شخصى نيز، عقالن

جانبداران واليت مطلقه فقيه اين واليت . ، با ولى امر است افرادشخصى

اند كه اگر هم تصرفات مردم عقالنى  را نيز كافى نيافته و مدعى شده

 !تصميم همچنان با ولى امر استاختيار اخذ باشند، 

توان  چگونه مىتوان شد،  گيرى جانشين كسى نمى اما وقتى در تصميم     

مردم را صغير خواند و بجاى آنها تصميم گرفت؟ ببينيم دو دسته جانبدار 

ها، با استفاده از كدام سخن عقل پسند، عقلها را فريب  واليت نخبه

 :دهند؟ مى

  

تنظيم قلمرو عمومى فعاليتهاى فردى و   -بند دوم 

 :اى تصميمها به تصميم اصلحغال

  

امور واقع . بگذاريم امور واقع سخن بگويند: گويند پزيتيويستها مى • 

آورند و اين روابط  رقابتها ميان افراد روابط قوا بوجود مى: گويند مى

 و بر اساس اين  .ظاهر عقل پسند است سخنشان به. خواهند قوا، تنظيم مى
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. تنظيم روابط قوا به تنظيم كننده نياز دارد: گويند سخن عقل پسند، مى

قابت آزاد تنظيم كننده فعاليتهاى اقتصادى افراد در اقتصاد، بازار ر

وهاى ديگر، مراما در قل. شود و دولت نبايد در كار آن دخالت كند مى

« طورى كه . طرف را داشته باشد دولت بايد همانند بازار، نقش بى

طرف،  هاى بى از اين رو، دولت را نخبه.  انجام بگيرد »انتخاب اصلح

 .ندبطور علمى، بايد اداره كن

 :؟ زيرا مي دهدچرا اين بيان فريب 

 گيرند موافق حقوق انسان باشند، نتيجه  انسانها مىهاگر تصميمها ك  - 1 

رود تا ميان آنها رابطه قوا پديد  تصميمها از گيرندگان بيرون نمىهاي 

براى مثال، آموختن و بر دانش خويش افزودن، هيچكس را با . آورد

مگر وقتى دانش و دستگاه آموزش و . دهد ىديگرى در رابطه قوا قرار نم

بر شما . گرى بگردد پرورش در اختيار عموم نباشد و دانش وسيله سلطه

يك تجربه كنيد و ببينيد شما ه  را يك بانسانخوانندگان است كه حقوق 

قرار  قوا  كند، در روابط  را با ديگرى كه او نيز اين حقوق را رعايت مى

 دهد يا نه؟ مى

. كند آنها را به شكل تقاضا، احساس مى. كند ها را بازار معين نمىنياز - 2 

اسى و اقتصادى و اجتماعى و در بعدهاى سي - نيازها را طبيعت و جامعه 

 هرگاه فرض كنيم بازار عرضه كنندگان را از .كنند  معين مى- شيفرهنگ

نها، برابر چندي و چوني تقاضا،  آگاه مي كند و آچند و چون تقاضا 

هنوز نه بازار است كه رابطه ورده ها و خدمت ها را عرضه مي كنند، آفر

زيرا بازار تنها . قوا ميان اين دو را  برابر مي كند  و نه مي تواند برابر كند 

نابراين، نه  ب.  كننده است  كننده و عرضهزمائي ميان تقاضاآميدان زور

تواند   مى » ىقلمرو عموم« شوند و نه  در بازار، قواى برابر روبرو مى

 .طرفى باشد قلمرو بى
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در مقياس جهان، نا برابرى اقتصادها و قدرتهاى سياسى در رابطه، از     

ها را گرفتار فقر عمومى كرده و طبيعت   زير سلطه، حساب راه استثمار بى

تواند تعيين  چون نيازها را بازار نمى. را در بند آلودگى افكنده است

اى امريكا و اروپا و ژاپن در بورس بازيها بكار اى كه بانكه كند، سرمايه

ن پس، آاز . رسيده بود  هزار ميليارد دالر 56 ، 1997 در سال اند، انداخته

در اين رقم درنگ و تأمل بايد كرد تا از . ن افزوده مي شودآهمچنان بر 

خطر بالئى كه زبان فريب پزيتيويستها بر سر انسانيت و طبيعت آورده 

 .ه شداست، نيك آگا

قلمروهاى زندگى را به خصوصى و عمومى، و تصميمها را به مهم و    - 3 

ها  اند كه سازندگان نظريه غير مهم تقسيم كردن، خود گوياى اين واقعيت

اما آيا فيلسوفانى كه مقاصد . اند نا برابرى را مبناى نظر خويش قرار داده

وقتى تصميمهاى دانند  پوشانند، نمى  واقعى خويش را در حجاب علم مى

شوند، پويائى  مهم خود از نا برابرى مايه دارند و بر اين پايه گرفته مى

افزايند؟ برخى از  آورند و نابرابرى بر نابرابرى مى نابرابرى را پديد مى

اند پاسخى بجويند، بر اساس نظر داروين، توجيه  اينان، چون نتوانسته

كسانى كه ! ع بر سر بقا استدر جامعه نيز اصل بر تناز: اند جديدى ساخته

 به  »انقالب محافظه كارانه«  در امريكا  »داروينيسم اجتماعى« با نظريه 

گويند به بى چيز نبايد كمك  اينان مى. اند، از اين جماعتند راه انداخته

ترها  اى كه قوى ترها را جانشين ضعيف شود مبارزه كرد زيرا سبب مى

 .بيفتد ه انحطاط  رادر كند، روى ندهد و جامعه  مى

«  واقعيت خارجى داشته باشند،  »بى طرف « هاى بر فرض كه نخبه - 4 

مردم و تصويب مردم ، به  را يا بايد از راه پيشنهاد به  » تصميمهاى بزرگ

در حالت . بدل كنند و يا بدون آن به اجرا بگذارندهمگاني تصمصم 

حاكميت از آن كنند، واليت و  دوم، چون مردم نقش آلت را پيدا مى

توده «  و  »هاى بى طرف نخبه« به سخن ديگر، . شود قدرت مى
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 پيش از اين واقعيت را . شوند  هر دو آلت فعل قدرت مى »شهروندان

واليت مطلقه «  بيان قدرت پر فريبي كه در مطالعه اين توضيح داده ام و 

 .بارديگر، توضيح خواهم داد است،  » فقيه

در اينجا به . پردازم  با اسالم، دورتر مى »لقه فقيهواليت مط« به تضاد  • 

« در بيان جانبداران اين : پردازم كه اين تناقض گوئى آشكار مدعيان مى

از .  با ارزش ترين و مهمترين تصميمها، گرويدن به اسالم است » واليت

آيا اين با ارزش ترين و مهمترين تصميم را كسى : آنها كه بپرسى

و نيز قرآن . البته نه: دهند گرى بگيرد؟ پاسخ مىتواند بجاى دي مى

خوب و بد عمل هركس بر عهده خود اواست و هركس خود، : گويد مى

آيا هدايت و گمراهى گزيدن، تعيين ). 146(كند خويشتن را هدايت مى

در اداره و تصميم، : كند كننده ترين تصميمها نيست؟ قرآن تصريح مى

پنج . گردد و بجاى آنان تصميم بگيردپيامبر نمى تواند وكيل مردمان ب

نوبت و هر بار در مقام تصميم، آنهم در مهمترين كار كه پذيرفتن يا 

كند پيامبر  نپذيرفتن دين و جستن يا نجستن هدايت است، تصريح مى

كند اگرهم  قرآن خطاب به پيامبر، تأكيد مى). 147( وكيل مردم نيست

و تو مالك خير و ). 148(ورىتوانى كسى را به اسالم در آ بخواهى نمى

ترين و  وقتى در با ارزش: اينك از مدعيان بپرسيد). 149( ر مردم نيستىش

ترين تصميمها، هركس خود بايد تصميم بگيرد و تصميم اصلح پيامبر  مهم

  )كفر و شرك ورزيدن ( تواند جانشين، حتى فاسدترين تصميمها نمى

تواند جانشين   مى »ولى امرتصميم بهتر « بگردد، در كدام امر ديگرى، 

تصميم مردم بگردد؟ چرا بايد خود را فريب داد؟ وقتى پيامبر مالك خير 

تواند مالك خير و شر مردم بگردد؟  و شر مردم نيست، كدام ولى مى

زيرا .  هستند و نزديك به تمام مسئوليت با آنها است، خود، مسئول مردم

ند، كجا زور حاكم بر اگر مردم واليت خويش را از دست فرو نگذار

كند؟ باز قرآن تصريح  شود و روزگارشان را سياه مى تصميمهاى آنها مى
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تواند  اراده پيامبر نيز نه مى. كند اراده كردن جانشين پذير نيست مى

قرار،  بدين. شودبجانشين اراده خدا و نه جانشين اراده بندگان خدا 

جا است كه قرآن  ن از همي.  است واليت انسان بر تصميم خويش كامل

اى، حتى اراده پيامبر، جانشين اراده ديگرى  كند هيچ اراده تصريح مى

اگر كسى نخواهد، دنيائى هم گرد آيند و زور شوند، . شود نمى

 زور تسليموقتى هم آدمى . توانند تصميمى را جانشين تصميم او كنند نمى

ه زور تصميم گيرد اال اينكه به دلخوا شود، تصميم را همچنان او مى مى

 .گيرد مى

حال فرض كنيم ادعاى دروغ و پر تناقض اسالم ستيزان مدعى    

 راست باشد و ولى امر ملزم به اجراى تصميم "واليت مطلقه فقيه"

عمومى نباشد و مختار باشد اگر مصلحت ديد، تصميم خود را جانشين 

م آيا بيشتر از دو نوع رايطه ميان ولى امر و مرد. تصميم مردم كند

 ولى امر معرفت و مصلحتى كه مايه رسيدنش به -1:توان تصور كرد؟ مى

خواهد جانشين كند، با مردم در ميان  تصميمى شده است كه مى

رسند كه با آن معرفت و  گذارد و عموم مردم به اين نتيجه مى مى

در . كند شود كه ولى امر پيشنهاد مى مصلحت، بهترين تصميم همان مى

شود و ولى امر نقش پيشنهاد  با جمهور مردم مىاين صورت، واليت 

 ولى امر معرفت و مصلحتى را كه او را به -2. كند كننده را پيدا مى

به مردم . گذارد تصميمى ديگر رسانده است، با مردم در ميان نمى

آيا اينگونه امريه را . "چون و چرا نكنيد و امر مرا اجرا كنيد": گويد مى

شخص ولى امر و نه  كند؟ پس واليت نه از آنتواند صادر  جز قدرت مى

نيك تأمل كنيد و از خود . شود از آن مردم، بلكه تحت امر قدرت مى

اگر مقام صادر كننده امرى از اين نوع، مقام قدرت نباشد، صدور : بپرسيد

آن هيچ ممكن هست؟ و اگر ميان ولى امر و مردم رابطه قدرت بر قرار 

لحت دين و مردم كه مصلحت قدرت را شده باشد، پس ولى امر نه مص
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از اين رو است . به سخن ديگر، آلت فعل قدرت است. كند نمايندگى مى

در هر امر با مردم شور كن پس چون عزم اجرا : كه به پيامبر فرمود

داند با سلب واليت از انسان، نه  زيرا خدا مى. كردى به خدا توكل كن

در حقيقت، دو نوع . شود  مىواليت خدا و نبى كه حاكميت زور بر قرار

يا واليت جمهور مردم و يا واليت قدرت كه : واليت بيشتر وجود ندارند

پس تكرار جا . نهند، پديد مى آيد تنها وقتى مردم به استبداد گردن مى

واليت " و "واليت نخبه بى طرف" و "واليت فقيه"دارد كه واليتى بنام 

سخنى پر ...  و "هنگواليت سازمان پيش آ" و "حزب طبقه كارگر

 .است فريب

  

 توان تصميمى را جانشين تصميم جمع كرد؟ آيا مى  - 1

  

 - اگر هنوز وجود داشته باشند -  »واليت فقيه« جانبداران      

قرآن به پيامبر امر به شور كرده اما تصميم را از آن پيامبر : گويند مى

 :دانسته است

 . »به خدا توكل كنبا آنان شور كن پس چون عزم كردى، «  

توانستند بسازند اگر مقام تصميم، مقام اصلى  اين سخن پرفريب را نمى    

اما آيا زمان عزم . كرد واليت نبود و قرآن بر آن تصريح و تأكيد نمى

تواند زمان تصميم باشد؟ آيا ممكن است عزم همان تصميم گيرى  مى

نى است و تصميمى در واقع يكى گردانيدن تصميم و عزم ناشد. باشد؟ نه

را به زور جانشين تصميم فرد يا جمعى كردن، فسادهاى بزرگ ببار 

 آورد زيرا مى

« امر هر جامعه متعلق به آن جامعه و تصميم گرفتن در باره آن، با  - 1/1 

ها   شورى حق دارند بر اطالعات و دادهاعضاي بنابراين، .  است »شورى

طالع و داده و معرفتى نزد پيامبر اگر ا. و معرفتها دسترسى داشته باشند
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باشد كه گرفتن تصميم بايسته، منوط به آگاهى تصميم گيرندگان از آنها 

وقتى شور . در اختيارشان قرار دهدن  را آاست، بر پيامبر است كه 

 پيامبر -الف : آيد كنندگان به تصميمى رسيدند، دو حالت پيش مى

 قرار گرفته و مخالف با  پيامبر در اقليت-ب موافق با تصميم است و

شود و به عمل در  در حالت اول، تصميم جمع عزم مى. تصميم است

 همانطور كه -الف : آيد در حالت دوم، باز دو وضعيت پيش مى. آيد مى

طرفى كامل، رأى جمع را به اجرا  رويه پيامبر بود، به رغم مخالفت، با بى

 پيامبر تصميم جمع - ب و. كند گذارد و توكل به خدا مورد پيدا مى مى

آيا تصميم پيامبر كه جانشين . گذارد را لغو و تصميم خود را به اجرا مى

زيرا اراده خدا از راه پيامبر، به كسانى كه . شود، اراده خدا است؟ نه مى

خداوند نياز به شور پيشين و آنگاه ناديده . شود آورند، ابالغ مى اسالم مى

ضيح خواهم داد چرا خداوند اراده دورتر تو. گرفتن تصميم جمع ندارد

در اين جا ، خاطر نشان . كند خود را جانشين تصميم بندگان خود نمى

 وقتى تصميم خداوند نيست، تصميم كيست؟ پاسخ بدون تأمل مي كنم كه

 تصميمى را يمبين ، مىيماما تأمل كه بكن. اينست كه تصميم پيامبر است

تصميم . د آن تصميم استجانشين تصميم جمع كردن، كارى غير از خو

گيرد؟ پيامبر يا قدرت؟ اگر گفته شود  به جانشين كردن را چه كسى مى

، گيرد، پس پيامبر خدا و جامعه را بى اختيار كرده و  تصميم را قدرت مى

از موضع قدرت حاكم، اراده كرده است تصميم خويش را جانشين 

 !خود كامهزنده باد قدرت : تصميم جمع كند

گيرد و مردم نه از راه پيروى از   گفته شود پيامبر تصميم مىو اگر     

حكم مستبد كه به خاطر باور به او، تصميم خود را رها و تصميم پيامبر را 

،  » واليت مطلقه فقيه« به قول مدعيان اگر چنين نكنند، كنند و  اجرا مى

قام  از مقام پيامبر كه مزيراشوند  اين مردم هستند كه مستبد به رأى مى

 :كنند، گوئيمنمي عدل و علم و تقوا است، پيروى 
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اما عدل اندازه و ميزان است و از آغاز هركار، از جمله، شور كردن و      

پيامبر در شورا، بوده و ادعا كنيم  پس اگر . تصميم گرفتن، بايد بكار رود

شاهد بكار نرفتن ميزان عدل شده و آن را به شور كنندگان گوشزد 

اگر گوئيم او اطالع و علم . ايم  تقواى پيامبر را انكار كردهنكرده است،

خويش را از شور كنندگان دريغ كرده است، انكار عدل كسى است كه 

ترين كسان به هر مسلمان  به تصريح قرآن، سزاوار تر از نزديك

كند جمع، به جاى تصميمى كه خود   امر پيامبر هرگاه و ). 150(است

ا اجرا كند، آنهم در امرى كه به تصميم  راوگرفته است، تصميم 

شود، اين پيامبر است كه از مسلمانان دورى  گيرندگان راجع مى

  بر مأمورمر آگزيند و رابطه از راه ايمان را به رابطه از راه قدرت  مى

دانند  اند، نمى  به تصميمى رسيدهيزيرا كسانى كه در شور. كند بدل مى

د و تصميم پيامبر را اند، اجرا نكنن فتهچرا نبايد تصميمى را كه خود گر

كه مأمور به اجرايش مي شوند، تصميمى اجراي خر، در آ؟ اجرا كنند

  نمي -ب . است » در اسالم المأمور معذور  نيست «  اصل  مخالف –الف 

نها شده است و آدانند چرا تصميم پيامبر بهتر است و چرا جانشين تصميم 

 بنا بر اين، مخالف رهنمود ؟گرداند يا نه يا هدف منتظر  را متحقق مي آ

 بنا بر اين ، امري را –ج .  است ) نچه علم نداري عمل مكن آبه ( ن آقر

پيامبر خودكامه اي . تواند باشد كنند جز امر زور نمىمي   اجراكه

توانند به پيامبرى باور كنند  چگونه مىحال ، مؤمنان . زورگو مي شود 

شود و نيازى نيز  ت و دوستى را قائل نمىكه براى آنها حداقل شخصي

بيند به آنها بگويد چرا تصميم خود را رها كنند و تصميم او را اجرا  نمى

زادي  آنكه آ و بخاطر نكندنقض نكه قران را آ بدين سان، بخاطر كنند؟ 

 ،  دور نشودمسلماناننكه از  آو بخاطر را از دست ندهد عقل خويش 

 اگر چنين كند،  چنين نمي كرد زيرا مي دانستباز. كرد پيامبر چنين نمى

خدا و پيامبرى خويش و دين را نفى و قدرت چون و چرا ناپذير را 
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در واقع، همانطور كه . جانشين و خود و مردم را آلت آن كرده است

عمل بدان كوركورانه بايد بهترين تصميم ها وقتي مردم توضيح دادم، 

زادي غافل مي كند  و آنها را از  آمي شود و عقل» حجاب اكبر«  ، كنند 

 .جهل نگاه مي دارد در نها را آ

كند پيامبر، در مقام عزم،  از جمله، به اين دليل بود كه آيه تصريح مى     

به سخن ديگر، مقام اجرا بايد . نبايد اراده خويش را دخالت بدهد

دورتر اين مهم را به تفصيل، موضوع بحث قرار خواهم . طرف باشد بى

  ميو باز، به اين علت بود كه آيه به يك سنت استبداد ساخته پايان. ادد

حتى در مردم  -تا آن زمان، سنت بر اين بود كه بهنگام جنگ : داد

كردند و تا پايان جنگ مطيع امر   يك ديكتاتور انتخاب مى-ساالرى آتن

گفتند علت شكست در  به استناد اين سنت، گروهى مى. شدند او مى

آيه اين سنت استبدادى را .  رعايت نشدن آن بوده استجنگ احد،

مقايسه دو دوره جنگ هشت . شكست و در جنگ، نيز، شورى را مقرر كرد

ساله ايران و عراق، دوره اول كه نه ماه طول كشيد با دوره دوم كه 

در دوره اول، بر : هفت سال و دو ماه شد، از اين نظر بسيار گويا است

 . در دوره دوم از سنت استبداد پيروى شدقاعده قرآنى عمل شد و

كدام . ماند و تناقض به اين آشكارى، از چشم كسى نيز پوشيده نمى    

« : شود تناقض؟ اين تناقض كه در همان آيه، از سوئى به پيامبر گفته مى

 » شدند ه مىداگر درشت خو و غليظ القلب بودى، از گردت پراكن

شور و آنگاه، هر چه « : دهد ازه مىو از سوئى ديگر، به او اج). 151(

 و با  » امر آنها به شورا است« : گويد   از سوئى مىو باز، !  » خواهى كن

 !ي  كنكند هرچه خواه آنها شور كن و همان جا، او را مجاز مى

در .  ضد زبان قرآن است » واليت مطلقه فقيه« زبان مدعيان  - 2/1 

 وسيله و آلت شدن، قرار نگرفته تمامى قرآن، هيچگاه انسان در موقعيت

 مقام آورد و در هربار، انسان را از موقعيت وسيله و آلت بيرون مى. است
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بدون استثناء، هر سخنى . دهد گر قرار مى  موقع تجربهتصميم گيرنده و

شيطان و طاغوت و سخن كه آدمى را وسيله گرداند، سخن فريب و 

دانيم هر سخنى كه   اينجا، مىاز. شمارد مستكبران و رهبان و كذابان، مى

به قرآن نسبت بدهند كه فرد و جمع آدميان را در جا و موقع آلت و 

هر حكم فقهى كه . استن آدادن به قردروغ نسبت وسيله قرار بدهد، 

 .انسان و انسانهائى را آلت بگرداند، نه اسالمى كه ضد اسالمى است

ر كن و آنگاه هرچه شواي پيامبر پس اگر حكم قرآن اين باشد كه      

و چون . دهد خواهى كن، جامعه را در موقعيت آلت فعل پيامبر قرار مى

داند چرا پيامبر تصميم خويش را جانشين تصميم آنها كرده  جامعه نمى

زيرا چون جامعه ناگزير است . شود است، حكم او اصالح ناپذير مى

، در جريان كوركورانه حكم پيامبر را اجرا كند، قادر به اصالح تصميم

واقعيتى كه جامعه بايد به . شود ، نمى )مهندسى اجتماعى( عمل 

« جانبداران واليت فقيه و نيز پزيتيويستها ثابت كرده باشد، اينست كه نه 

 به اصالح تصميمى كه به اجرا  » طرف هاى بى نخبه  «  و نه »ولى فقيه

 اجتماعى زيرا عمل آزمايشگاهى با عمل. شوند گذارند، توانا نمى مى

در جامعه، عمل كنندگان اگر تصميم را نشناسند، . تفاوت كيفى دارد

زيرا . توانند آن را، موافق معلومات تصميم گيرندگان، اصالح كنند نمى

و تصميمهائى را كه جامعه بايد به اجرا بگذارد، نه . آن معلومات را ندارند

  توانند به تنهائى و به  نمى » طرف نخبه بى «  و نه » ولى فقيه« پيامبر و نه 

 .جاى جامعه، به عمل درآورند

باز مقايسه دو دوره جنگ هشت ساله و نيز مقايسه دو سياست اقتصادى،     

يكى سياست اقتصادى دوران مرجع انقالب و ديگرى سياستهاى ضد و 

سو، تضاد اين   بدين1360نقيض دوره استقرار استبداد فراگير، از خرداد 

كسي در مقام رئيس در حقيقت، وقتى . كند ر مىدو روش را آشكا

گويد حتى وزيران وى نيز نبايد به سياست بپردازند و   مىجمهوري
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شود، سياستهاى اقتصادى يك رشته احكام  سياست قلمرو شخص او مى

تنها . شوند كه وزيران و مديران و كارمندان و جامعه بايد اجرا كنند مى

توجه خسران بزرگ آن بگردند و وقتى سياستى به شكست انجاميد، م

 .سياستى ديگر را، همانند سياست پيشين، بسان يك حكم به اجرا بگذارند

دانستنى است كه در مقايسه روش دو مستبد، هيتلر و استالين،      

استالين زود متوجه شد كه جنگ را بايد به شوراى نظاميان : گويند مى

، او عزم ي انجاميدندصميم م ت در شوراي نظاميان بهنظرها كه. واگذارد

توانستند در جريان اجرا،  داد و نظاميان مى يعنى دستور اجرا مى. كرد مى

اما هيتلر وارونه اين روش را . هربار كه تصحيح الزم شد، به عمل آورند

هاى نظامى شروع كرد و با  اين شد كه او جنگ را با نابغه. برد بكار مى

 جنگ ايران و عراق نيز .پايان بردافسران درجه سوم و در شكست، به 

 .غاز و پايان يافت آاين سان 

 جنگ احد، به دليل رها  يكي ، در خود، تنها دره هاي در غزو،و پيامبر   

شدن موضعى سخت تعيين كننده از سوى سپاهيان مسلمان، شكست 

 در جنگ  مدعي واليت مطلقه، پرسيدنى است كه اگر او، روش . خورد

نامى  ، جز را، در پيش گرفته بود، از او و اسالم و عراق ايرانهشت ساله 

 ؟مانده بوددر تاريخ عربستان و با عنوان مدعى شكست خورده، 

اگر مراد آيه اين باشد كه شور كن و سپس، هرچه خواستى كن،  - 3/1 

توضيح . كه ناقض اسالم نيز هستيلنه تنها ناقض قسمت ديگر همان آيه 

اسالم راه رشد است و هر كس خود خويشتن را اينكه به تصريح قرآن، 

شود اسالم را ابالغ كن اگر ايمان  به پيامبر امر مى. كند هدايت مى

آورند، تا  و وقتى مردمانى اسالم مى). 152(نياورند، تو را جز ابالغ نيست

نيك بسنجند و نيك رأى زنند و نيك تصميم بگيرند و نيك عزم و اجرا 

گويد شما بر امور خويش واليت نداريد و به  كنند، چگونه به آنها مى

دهد تصميم خويش را جانشين تصميم آنها كند؟ قرآن  پيامبر اختيار مى
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 پس   »شود هركس اسالم آورد، رشد كنان آزاد مى « ) 153( : گويد مى

برابرى در (   با تفويض اختيارى به پيامبر كه ناقض ميزان عدلچگونه ، 

اى در امور خويش نيز،   وقتى جامعهمي كند؟ ن را نقض آ،  است )واليت

ايران يا آ. ماند تا در آن شود از واليت محروم گشت، ديگر راه رشد نمى

 واليت فقيه  تجربه شكست همين  » واليت مطلقه فقيه« جوان دوران 

 نيست كه ناقض اسالم است؟مأخوذ از ارسطو 

« ه خواهى كن، اگر مقصود آيه اين باشد كه شور كن و بعد هرچ - 4/1 

توحيد  ) قول آقاى آذرى قمى( تواند بطور موقت  نه تنها مى » ولى امر

در . كند را تعطيل كند، بلكه بطور دائم خدا و پيامبر و اسالم را تعطيل مى

 -در صورت اختالف رأى، به خدا رجوع كنيد، : گفت واقع، اگر آيه مى

 از اين مشكل كه در نبود غير  -همانطور كه در نزاع و بگاه نياز به قضاوت

كند كه اسالم به چه كار  ه بايد كرد؟، اين پرسش نيز جا پيدا مىچپيامبر، 

آيد؟ اگر نتوان در اسالم، راه حل جست، چه نياز به پيامبرى و اسالم؟  مى

دهد و در نبود او، فقيه نيز همين  اما وقتى اختيار مطلق را به پيامبر مى

 عقل و رأى او و جانشينانش، بر عقول و انسانها كند، پس  را پيدا مى اختيار

انكار خدا و قرآن و عقل و : كنند و دين و خود خدا تقدم قطعى پيدا مى

چرا كه پيامبر بر كدام اصل راهنما و !  » واليت فقيه« حتى پيامبرى و 

رسد؟ اگر  بركدام روش و با كدام اطالعات و معرفتها به رأى و تصميم مى

اشد و در تصميم مقيد به اسالم نباشد، معنايش اينست كه او فوق اسالم ب

در گرفتن آنها، ، توان گرفت و  تصميمهاى اصلى را در اسالم نمى

در اين صورت، اسالم به چه . همواره، نياز به بيرون رفتن از اسالم است

آيد؟ و اگر اصل راهنما و روش انديشيدن و تصميم گرفتن پيامبر،  كار مى

ما و روش اسالم است، مگر نه ديگران نيز بايد بكار ببرند همان اصل راهن

تا بياموزند و رشد كنند؟ پس چرا از حق طبيعى خود كه تصميم گرفتن 

 در امور خويش است، محروم شوند؟
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  - كه به اجرا گذاشتن تصميم شورى است -بدين قرار، عزم را      

قرآنى را  معنى كردن، معناى "شور كن و آنگاه هرچه خواستى كن"

كه ترجمان اصل توحيد است، به ضد آن برگرداندن و مصداق ثنويت 

تك محورى مطلق كردن و انكار خدا و پيامبر و اسالم و عقل و علم 

اى عمومى است  به سخن ديگر، نابرابرى در واليت فاسد كننده. است

زيرا اگر ميزان عدل، در واليت، برابرى باشد، واقعيت پيدا كردن آن به 

ها و  اطالعات و داده (  و معرفت ) اسالم ( ست كه اصل راهنما و روشاين

و اثر بسيار بزرگ اين .  در اختيار عموم قرار بگيرند )علوم و فنون

و اگر در واليت، ميزان عدل . تصميم، ابزار قدرت نشدن دين و علم است

به نابرابرى باشد، غير ممكن است ولى امر فاسد نشود و جامعه را به زور، 

زيرا دين و علم از دسترس عموم خارج و وسيله . فساد و انحطاط نكشاند

آيا اينك . هستندپزيتيويستها نيز از اين واقعيت غافل . شود كار قدرت مى

كه پرده از كار اختاپوس فساد برداشته شده است، به خطاى فاحش 

 بردند؟ خويش پى مى

واليت مطلقه ":  بگيريدهاى ايران معاصر تأمل كنيد و عبرت در تجربه    

 آقاى "واليت مطلقه فقيه".  شاه و كشور را فاسد كرد"مقام سلطنت

 "واليت مطلقه رهبرى سازمان انقالبى"و . خمينى و ايران را تباه كرد

آقاى رجوى و سازمان او را به انحطاط كشاند و هزاران جوان را قربانى 

گروهى بخشيدن، اگر در واليت، موقعيت متفوق و مسلط به كسى يا . كرد

 فاسد وهم آن شخص و آن گروه فرشته باشند، آلت قدرت فزونى جوى 

غير از داليل باال، به اين دليل واضح نيز كه . گسترند شوند و فساد مى مى

تواند جانشين تصميم يك جامعه بگردد كه آن  يك تصميم وقتى مى

توان تعطيل  اما اين قوه را نمى. جامعه قوه عاقله خويش را تعطيل كند

توان  هر چند تعطيل كردن آن يك فساد بزرگ است اما نمى. كرد

اگر در جريان رشد خالق نگردد، در حاكميت زور، انواع . تعطيل كرد
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 محال "واليت مطلقه"سان  بدين. كند هاى ويرانگر توليد مى فرآورده

ولى " مردم را با تصميمجمهور هاى  است زيرا نه ممكن است تصميم

هاى فردى و  توان اين تصميم را جانشين تصميم كى كرد و نه مى ي"امر

 . و فسادگستر است كننده از اين رو، فاسد. جمعى يك جامعه كرد

و خداوند به پيامبر اجازه نداده است تصميم خويش را جانشين  - 5

در .  زيرا اين كار با طبيعت آفريده، سازگار نيست. تصميم شورى كند

در . اند ها و دينها، تجربه شده دادها، همراه ايدئولژىقرن ما، انواع استب

هاى  ولو به زور، من ايران را وارد دروازه: گفت كشور ما، شاه سابق مى

 ، اسالم"قهر مقدس"خواست با  و مالتاريا نيز مى! كنم تمدن بزرگ، مى

 مدعى بود جهان "اردوگاه شرق"!  را جانشين كند"ناب محمدى"

خواست  ، مى"ديكتاتورى پرولتاريا"هد شد و به سرانجام كمونيست خوا

غرب فرهنگ خويش را جهان شمول . هاى كمونيستى بسازد جامعه

هاى ديگر را به اين فرهنگ در آورد،  شمرد و براى اينكه جامعه مى

همه اين . كرد  را بر كشورها حاكم مى"مدرنيست"استبدادهاى نظامى

كردن تصميم ميم مردم  تصها شكست خوردند چرا كه جانشين  تجربه

 :و از دو جهت. قدرتمداران غير ممكن بود

 :جهت كه گرفتن تصميم يك جريان است از اين - 1/5 

 وجدان تاريخى و - باصل راهنما و باور يا انديشه راهنما و -الف  

نظام اجتماعى كه اعضاى جامعه در  ( روابط اجتماعىساخت عمومى و 

 -دها و ها و معرفتها و وسيله ت و داده اطالعا-ج و )كنند آن زندگى مى

آمدها و كسب اطالع از   ارزيابى پى-هانگيزه و هدف و وسيله گزينى و

 رفع ترديدها و -وانتخابهاى ديگرى كه ممكن است وجود داشته باشند و

 . عزم يا برخاستن به عمل- زرسيدن به يك تصميم و گرفتن آن و

جانشين تصميمى كند كه حال اگر ديگرى بخواهد تصميم خويش را  

اما . اين مراحل را طى كرده است، نا گزير است پاى زور را به ميان كشد
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. زبان انديشه، زبان تجربه و معرفت است. يابد عقل زبان زور را اندر نمى

وقتى تصميمى را بدون طى مراحل، ابالغ كردى، كار ويروس را 

بنابراين علت . اندازد ىورى مريعنى انديشه را از كار طبيعى و با. كند مى

ها  خواستند تصميمهاى مطلوب خويش را به جامعه آنكه دولتهائى كه مى

بقبوالنند، بجاى رشد، از رشد ماندگى و بجاى جامعه ايدئولوژيك، جامعه 

 زورساالرى و ملت بيزار از دين "دين ساالرى"ضد ايدئولوژى و بجاى 

اش هويت و از بند از هاى با فرهنگ غربى، اغتش و بجاى ساختن جامعه

بند گسستگى فرهنگى و جدائى از تاريخ و واقعيتها و زمان و مكان 

دانستند  اجتماعى و بنابراين، نازائى عمومى ساختند، همين است كه نمى

اگر اين غير ممكن، ممكن بود، خدا و خلقت و . كه به غير ممكن مشغولند

 .شدند مسئوليت و پيامبرى، همه بى معنى مى

كند  از اين نظر كه آن مقام كه تصميم خويش را اصلح تصور مى - 2/5 

خواهد جانشين كند، اگر نخواهد زور بكار ببرد، بايد مراحل تصميم  و مى

خويش را، از آغاز تا پايان، در اختيار عموم بگذارد و تن به انتقاد جمع 

اگر . بدهد و حاصل كار جمع را كه ممكن است تصميم او نشود، بپذيرد

.  بايد با توسل به شكلى از شكلهاى زور، تصميم خويش را تحميل كندنه،

بلكه حكم زور . شود در صورت دوم، ديگر تصميم او نيست كه جانشين مى

در واقع، تحميل يك تصميم، بيانگر اين . شود است كه جانشين مى

 اصالت و تقدم با رابطه مافوق و مادون و -الف واقعيت است كه 

 زور با تصميمى كه به ظاهر جانشين - برت است وبنابراين، با قد

به سخن ديگر، نه تنها صفت . شود، همراه و آن را فاسد كرده است مى

پس بهترين تصميمها، وقتى . اصلح را نيافته كه صفت افسد را جسته است

شوند و جانشين نيز  شوند، به بدترين تصميمها بدل مى به زور تحميل مى

زور فاسد كننده : اندازند تابعان زور را از كار مىشوند بلكه عقلهاى  نمى

 .هر تصميمى و بنابراين، هر واليتى است
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اگر هم ") 154(كند از اين رو، پى در پى، به پيامبر خاطر نشان مى 

هركس خود خويشتن را " و "توانى كسى را هدايت كنى بخواهى نمى

 را جز ابالغ ) پيامبر ( اگر به اسالم نگرويدند، تو" و "كند هدايت مى

 ... و"نيست

و از اين رو است كه خداوند تصميم خويش را نيز جانشين تصميمهاى  

 :كند هايش نمى آفريده

  

واليت خدائى به آزاد كردن اراده از جبرها تحقق پيدا  - 2 

 :كند مى

  

شود كه كار  هر كس در يك تصميم ساده خويش نظر كند، متوجه مى    

. دن قلمرو عمومى از قلمرو خصوصى، فريب استپزيتيويستها در جدا كر

در حقيقت، هريك از اين دو قلمرو كه نباشند، در تصميم، قدم اول را 

هاى بى  نخبه"قلمرو عمومى را در صالحيت . توان برداشت نيز نمى

 را دربند زندگى خصوصى "توده شهروندان" قرار دادن و "طرف

ى جامعه محروم كردن شمردن، هر دو دسته را از گرفتن تصميم برا

ترين فعاليتهاى انسانى نيز نيازمند ربط اين دو قلمرو و سازمان  ساده. است

يافتن هريك، به ترتيبى، است كه اسباب رشد اعضاى جامعه و رها شدن 

امرهم شورى "): 155( بدين قرار، بيان قرآن. آنها از جبرها، فراهم آيد

يت و هم توجه دادن  هم تصديق يك واقع"همه مسئوليد" و "بينهم

عموم انسانها به محال بودن جدائى دو قلمرو اجتماعى و فردى از 

و از آنجا كه اجتهاد در برابر نص باطل است، مدعيان . يكديگر است

آنها كه در پيروى از ارسطو، مردم را فاقد : اند واليت فقيه دو دسته شده

واليت فقيه، "د گوين دانند و آنها كه مى قوه رهبرى و در حكم صغير مى

شمارند و دسته   مى"فوق قانون"دسته اول ولى امر را.  است"واليت فقه
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و ردوم واليت فقيه را واليت فقه و به اجرا در آمدن فقه را در گ

حاكميت فقيه بر قلمرو عمومى و خصوصى زندگى فرد و جامعه 

ديديم كه در مقام تصميم كه مقام اصيل واليت است، نه . انگارند مى

توان به ديگرى  توان جانشين ديگرى در گرفتن تصميم شد و نه مى مى

توان تصميمى را جانشين تصميم فرد يا جمعى  نمايندگى داد و نه مى

پس قلمرو اين دو نوع واليت كجاست؟ با آنكه بيان قرآن صريح . كرد

است، ببينيم واليت خداوند چگونه واليتى است و با دو نظر مدعيان 

طرف بايد باشد و تصميم   مقام بى )دولت ( ؟ آيا مقام اجراخواند يا نه مى

 اجرا بگذارد يا خير؟بايد شوراى عمومى را ، بدون دخل و تصرف، به 

  

 :در معنى اسالم آوردن از ديد قرآن 
 

نه تنها از ). 156(در دين اكراه نيست و راه رشد از راه غى جدا شد  *  

اى  شود، ماده منفجره ر تحميل مىاين نظر كه بهترين باورها وقتى به زو

 كند، بلكه از اينجهت نيز كه گردد كه قوه عقالنى آدمى را متالشى مى مى

 » ال اكراه «  در دين خشونت نيست ، خشونت زدائي هست و ب –الف 

شود،  سان در فضاى باز فعال مى اى كه اين انديشه. افق باز آزادى است

. يابد ، خود را آزاد و با هستى يگانه مىبگاه ابتكار، ابداع ، اختراع و خلق

هر ابتكار و ابداع و اختراع و خلقى راه به ابتكار و ابداع و اختراع و 

 .نو به نو شدن و رشد همين است. برد خلقى نو مى

كند و در فضاى باز  اين رشد است كه آدمى را از بند جبرها رها مى    

گر قرآن بر اين معنى تصريح آيه هاى دي. برد آزادى ، به افقهاى دور مى

 :كنند مى

آنها .  است»شرح صدر « اسالم آوردن باز كردن فضاى دل و دماغ يا * 

). 157  (و گرفتار اكراه و جبرها هستند » بسته دل «كنند،  كه چنين نمى
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اما اگر همگان ). 158(شوند  آورند، رشد كنان، آزاد مى آنها كه اسالم مى

د و در آزادى رشد كنند، بر آنهاست كه از بخواهند در رشد آزاد شون

 آزاد شدن از "تحرو"نه تنها به اين دليل كه . جبر روابط قوا بدر آيند

بردگى طاغوت و جبر روابط قوا است، بلكه به اين برهان نيز كه اسالم 

كسى كه شركائى "قرآن وضعيت ). 159( است"ورود در سلم"آوردن 

سى كه آزادانه با ديگرى به سلم  دارد را با ك"متعدد در حال نزاع

 و پاسخ "آيا اين دو كس برابرند ؟": پرسد كند و مى رسد، مقايسه مى مى

براى ). 160("دانند بسا اكثر آنان نمى. سپاس خدا را كه نه":دهد  مى

 نباشند و با يكديگر در سلم "شركاى در حال نزاع"اينكه اعضاى جامعه 

 گر و بلكه با دشمنانى كه بخواهند بابزيند، بايد با صاحبان باورهاى دي

مسلمانان به صلح و آشتى و حسن سلوك زندگى كنند نيز چنين كنند 

)161. ( 

براى اينكه جامعه مسلمان . اما در مقياس جهان هم بايد در صلح زيست*  

بانى و حافظ صلح و سلم در جهان بگردد، بر او است كه ناموس صلح را 

ى ، با جامعه هاى ديگر، در بيرون روابط نشكند و بر اصل موازنه عدم

جامعه ها را به شركت در بناى .  زير سلطه ، رابطه برقرار كند-مسلط 

جامعه جهانى بخواند كه در آن، امور جهان از راه تعاون، بر اصل 

اين سياست جهانى كه همگان ، به برابرى ، . شوند برابرى، حل و فصل مى

جامعه . آيد ، از نيستى به هستى نمىكنند، به يكباره در آن شركت مى

دار «  شدن به  »خير امة« و ) 162(  بگردد » خيرامة« مسلمانان بايد 

  .)163(شود   ميسر مى » دار السالم«  گشتن و دعوت جهانيان به  » السالم

قلمروهاى فردى و ملى و جهانى صلح و آشتى و آزاد شدن رشد كنان،    

 در اين نوع روابط، بازتاب ،ستند و واليتىاز يكديگر، جدا نا كردنى ه

ن واليت ساختنى اي) 164 ( »عروة الوثقى« واليت خداوند  و با تمسك به 

 :شود مى
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واليت خداوند به واليت رها از اكراه انسان تحقق پيدا  

 :كند مى

واليت خداوند با نه گفتن به اين واليتها كه متكى به زور هستند،         

 :كند ىتحقق پيدا م

). 165( است  »دون اهللا« قبول واليت خداوند به الغاى هر واليت *  

مانند كه   را ولى خود بگردانند، به عنكبوتى مى» دون اهللا« كسانى كه 

كنند،  كسانى كه چنين مى). 166(گيرد  اى از تارها، قرار مى در خانه

ن شبكه را دانند شبكه تار عنكبوتى جبرها، بسى سست بنياد است و اي نمى

واليت خدا . كشند سازند و خويشتن را در آن، به بند مى انسانها خود، مى

ميان  قوا روابط از رهگذر   انسانها،به آزاد شدن از جبرهائى است كه

نها خود را آو در  آورند مىپديد اى تار عنكبوتى ،  شبكهو ايجاد خود 

 .زنداني مي كنند 

حتى ! اصل نابرابرى برقرار كرد؟ هرگزتوان واليتى بر  آيا بنام خدا، مى 

 .)167(پيامبران را ارباب خويش كردن، انكار واليت خدا است 

 جويند زن و مرد مسلمان ، بر اصل برابرى، بر يكديگر ، واليت مى* 

، ولى ) برابرى (توان ، بر ميزان عدل  اما آيا با غير مسلمان نيز مى). 168(

غير مسلمان را در موقع مسلط قرار يكديگر شد؟ واليتى كه مسلمان يا 

 اما با كسانى كه در دين با مسلمانان  .) )169( دهد، بايد نفى شود

رانند و از حقوق خويش  جنگند و اينان را از خانه هاى خود نمى نمى

و بايد بر ميزان قسط و عدل، با . توان دوستى كرد سازند، مى محروم نمى

توان آنها را از واليتى كه مسلمانان بر  اما آيا مى). 170(آنها رفتار كرد 

اگر بنابر . يكديگر دارند، برخوردار كرد؟  هركس به جهتى روى دارد

چرا بايد از آن تن زد؟ به سخن ديگر، ) 171(مسابقه در كردار نيك شود، 

افزون . در كردار زشت، هيچكس نبايد با ديگرى رابطه واليت برقرار كند
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شوند، از واليت محروم   با مسلمانان همراه نمىبراين، آنها كه مسلمانند و

اصل برابرى، با  شوند، بر گردند اما كسانى كه با مسلمانان ياور مى مى

 . )172(شوند  مسلمانان ولى يكديگر مى

، )173( اى ، بنام خدا استقرار واليت خدا به نفى هر گونه واليت خاصه*  

 .)174( ويژه است به نفى مقام و موقعيت و امتيازهاى مادى. است

، ) طاغوت (واليت مستكبران و ظالمان و ديگر انواع زور پرستان *  

واليت شيطان  هستند و تسليم شدن بدانها، حرمان از واليت خدا و آلت 

 .)175( زور شدن و فاسد كردن واليت خويش است

و همانطور كه واليت شيطان از راه تباه كردن واليت انسان بر تصميم *  

شود، واليت خداوند نيز از راه آزاد كردن   خويش اعمال مىو عمل

به سخن ديگر . شود اراده و عمل انسان از اكراه، جبرها، اعمال مى

اما اراده ). 176(خداوند هدايت خويش را به شاكر و كافر داده است

هر كس . كند خويش را كه خير مطلق است ، جانشين اراده هيچكس نمى

گويد بر مردم ولى   نه تنها هيچگاه نمى.جويد خواست هدايت مى

گمارم كه به جاى آنها تصميم بگيرد و يا تصميم خود را جانشين  مى

كند چرا بيارى مستضعفان بر  تصميم مردم كند، بلكه خطاب مى

به  ) 177( خواهند بر آنها ولى و حامى بگمارد؟ خيزيد كه از خدا مى نمى

كند  ن نيز، خاطر نشان مىسخن ديگر، حتى در مقام يارى كردن و شد

تا « كند  و تصريح مى. كه افراد جامعه خود بايد به يارى يكديگر برخيزند

قومى خود خويشتن را تغيير ندهند، خداوند چيزى را در آنها تغيير 

اما . شود و به حق به اين قسمت از آيه، فراوان استناد مى.  » دهد نمى

  :)178(تر است  توجه به قسمت آخر آيه هنوز مهم

سوء قومى را بدهد، بال را از كرداركند پاداش  وقتى خداوند اراده مى« 

 . »توانند برگردانند و جز او ولى نيست خود نمى
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بدين قرار، آشكارترين عالمت گرفتار شدن به سوء، گم كردن واليت      

قومى كه افراد آن اراده و تصميم خويش را به فرمان زور . خويش است

كنند و گرفتار عواقب  د، آزادى و واليت خويش را گم مىآورن در مى

  .شوند سوء آن مى

و قرآن آن كس را كه واليت اصيل خويش را كه اختيار گرفتن تصميم  

به زور پرستان آلت . كند گذارد، به آلت تشبيه مى است، از دست فرو مى

 ولى خويش بيش  »كل « آلت: دهد كه ساز و آلت باز هشدار مى

 .)179 (شود نمى

هاى قرآن ، بدون كمترين ابهام و بى آنكه ميانشان  بدين قرار، آيه     

خواند و يافتن  تناقضى باشد، اسالم را روش رشد كردن و آزاد شدن مى

. داند واليت خداوند را به رها كردن  واليت خويش از اكراه جبرها مى

 بى اختيار و زبان فريبى كه فقيه را ولى صاحب اختيار مطلق و جامعه  را

سازد، بلكه با  گرداند، نه تنها مسلمانان را گله گوسفند و آلت مى مطيع مى

همه اين آيه ها و تمامى ديگر آيه هاى قرآن، در تناقض آشكار قرار 

بر هر باور مند به اسالم و بى باور به آن است كه براى تمرين . گيرد مى

ريب و استبداد، ادعاى زبان و روش تجربه و آزادى و تميز آن از زبان ف

جانبداران اين و آن برداشت از واليت فقيه را به آيه هاى قرآن بسنجند 

 .يابند، فهرست كنند و تناقضها را كه مى

. تواند و نه واليت دارد در مقام تصميم، هيچكس بر ديگرى نه مى! هشدار 

: پس واليت بر يكديگر بر ميزان عدل يعنى چه؟ پاسخ اينست: پرسيد مى

ين واليت مسئوليتى است كه اعضاى جامعه در شورى كردن و تصميم ا

در اين شورى، نظر و رأى هر كس حق و مسئوليت . جمعى گرفتن دارند

كند مگر  اين برابرى تحقق پيدا نمى. او و برابر با نظر و رأى ديگرى است

به لغو سانسورها و در دسترس عموم قرار گرفتن اطالعها و معرفتها و ابراز 
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بى طرفى مقام : تر دارد و هنوز شرطى مهم. ظرها و انتخاب بهترين آنهان

 :اجرا و تابعيت واليت اجرا از واليت تصميم

  

 :آورد؟ چرا قرار گرفتن دين در دست دولت فساد مى 
 

 :نخست بنگريم كه امرها چند نوع هستند و واليت هر نوع با كيست      

م و روح تنها خدا را خلق هستى و زندگى و مرگ و گردش ايا* 

 .)180(است

از آن جمله، حقوقى كه با آفرينش انسان ( دين و قانون فطرت و حق * 

 و دادن ) و ديگر موجودات زنده ، با حياتشان همزاد فرموده است 

بنابراين، سلب هر حقى از حقوق بشر، . پاداش نيك و بد خدا را است

 .)181(جنگ با خدا است 

تى بر ميزان عدل و خالى از ميل به اين يا آن آزمايش الهى و قضاو* 

بنابراين، آن قضاوت به  ). 182(طرف دعوا، خدا و فرستاده او را است 

شود كه اصول راهنماى قضاوت را  قضاوت خدا و رسول نزديك مى

رعايت كند و يكسره از سود و زيان، بخصوص سود و زيان قدرت، خالى 

 .باشد

 .)183(رد و هر قوم را است قبول دين امرى است كه هر ف* 

كار و سعى و ديگر فعاليتهاى حياتى و آزادى انجام آنها حقوق انسان و * 

 .)184(ذاتى حيات او هستند و هر شخص را است 

شوند، از اقتصاد و سياست و  امورى كه به زندگى فرد و جمع راجع مى* 

 (ت  جامعه ها را اس) شامل عمران طبيعت (رابطه اجتماعى و فرهنگ 

185. ( 
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تسليم امر . جباران و منافقان و خير و شر حاصل عمل انسانها هستند * 

مبارزه با جباران نيز در . جباران شدن، افزودن فسادها بر فسادها است

 .)186(مسئوليت انسانها است 

 .)187(روابط خارجى هر جامعه، آن جامعه را است* 

اولياء "يان جامعه باشد، اداره اسرارى كه اطالع دشمن بر آنها، به ز* 

 .)188( منتخب مردم را است "امر

اما ). 189( جامعه استواليتگرفتن تصميم به جنگ و صلح در قلمرو * 

از آنجا كه جنگ عملى شيطانى است و مسلمانان نبايد ناموس صلح را 

« بشكنند، جهاد مقرر است كه نه براى سلطه گرى و نه به خاطر رسيدن به 

در حقيقت، از قديم ترين ايام، پيرامون قهر، سه نظر  . است » منافع

 تقدم مطلق - 2 تقدم مطلق دادن به عدم قهر و - 1: اند وجود داشته

 به قصد  قيام به جنگاما تقدم دادن به عدم قهر - 3دادن به قهر و 

 زور در كار ) خارجى يا داخلى (، هر بار كه قدرت جبار خشونت زدائي 

  . استجهاد همين. آورد مى

قائل شدن به عدم قهر مطلق به قدرت قهار امكان مطلق بخشيدن     

دهد نيروها را از مردمانى كه در  زيرا به اين قدرت امكان مى. است

كنند، بستاند و به زور بدل كند و در تشديد استثمار  برابرش مقاومت نمى

ار اگر هم بر جامعه قدرت قه. و تحكيم بندهاى بردگى آنها، بكار برد

حاكم نباشد، باور به عدم قهر مطلق، جامعه را از تدارك دانش و فن و 

و جباران قهر . دارد تجهيزات الزم براى مقابله با جباران سلطه گر، باز مى

 .كنند را فضاى تنگ و پرفساد زندگى نا باوران به قهر مى

اما تقدم مطلق دادن به قهر، جامعه را در خط سلطه گرى بر ديگران    

در قرن بيستم . كند در درون جامعه نيز، زور را مدار مى. دهد ار مىقر

مسيحى، نظامهاى سياسى كه به قهر تقدم مطلق بخشيدند، جامعه ها را تباه 

 نازيسم و فاشيسم بيشتر و استالينيسم و خمينيسم و بگينيسم و بعثيسم (كردند 
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ور و نيز جنگهائى جامعه هاى روزگار ما نيز به اين دو نوع با . )كمتر ... و

كه پى آمدشان هستند و اقدام به آنها، فساد گستردن بر روى زمين است، 

 .معتاد هستند

بدين قرار، جنگى كه حاصل اعتياد به اين دو نوع باور است، فساد    

جهاد به ترك اين . گسترى است و اقدام به آن، بر مسلمان حرام است

ه عدم قهر و كوشش خستگى جهاد تقدم دادن ب.  شود اعتياد ممكن مى

اين كوشش گاه . ناپذير در رها كردن جامعه ها از زور و قهر باورى است

در اين صورت، جنگى . بايد از راه قيام به جنگ با جباران انجام بگيرد مى

. با هدف رها شدن و رها كردن از جبر جباران و قهر زدائى بايد باشد

كسانى كه گريز از برابر جباران را اند و هم  انسانهائى كه به قهر خو كرده

. دارند كنند، جهاد را دوست نمى  توجيه مى » عدم قهر مطلق« با باور به 

دانند اگر ثنويت تك محورى را ، بمثابه اصل راهنما، رها كنند،  زيرا نمى

كردند، شر خواهند يافت و وقتى به توحيد در  آنچه را خير تصور مى

. خير خواهند جستنها را آپنداشتند و  ىآمدند، بسا امور را كه شر م

هر گونه قانون گذارى كه  .  به اينگونه كسان است) 091(خطاب قر آن 

نا سازگار با اين معنى از جهاد باشد، اصالت دادن به زور و مغاير حقوق و 

 .آزادى انسان است

قرار، دين خدا را است و هيچكس حق جعل دين ندارد و مقام  بدين    

و نيز هيچ كس حق ندارد كسى را به .  دين نيز وجود ندارددينى فوق

توان به  و نيز كسى را نمى. دارد و يا از قبول آن باز دارد قبول دين وا

در حقوق انسان، جامعه نيز واليت ندارد و . عمل به دين مجبور كرد

در آن حقوق و امورى . تواند كسى را از حقوق خويش محروم كند نمى

از . امعه مسلمانان است، نيز، هيچ مقامى را حقى نيستكه در صالحيت ج

 :)191(كند  اين رو، خطاب به پيامبر، قرآن تصريح مى
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اى كه حق امر و نهى داشته  هيچ مقام ويژه.  » از امر هيچ تو را نيست«  

 نراقى كه نظريه  احمد طرفه اينكه، مال ). 192( باشد، معين نگشته است

چون كه اسالم چسبانده است، ادعايش اينست واليت فقيه را اخذ و به 

براى تصدى مقام واليت شخص مشخص نگشته است، و فقيه اولى و احق 

عيين ، تمدآحال آنكه به شرحى كه ). 193!(است، پس واليت با او است

 ، نه در مقام تصميم و نه در مقام اجرا،شخص براى تصدى مقام واليت 

جود ندارد كه فقيه از جمهور  و بر فرض امكان، دليلى ونيستممكن 

 .) 194( مردم، سزاوارتر و به حق تر باشد

« يك بار . است  سخن رفته » اولى االمر« از  در سرتاسر قرآن، دو بار    

سان، مقام قضاء  بدين). 195 ( )از آنها(  » منهم«  و يكبار  )از شما(  » منكم

 قاضى بايد تنها با اين تفاوت كه. شوند و مقام اجرا منتخب مردم مى

 .جانب حق را بگيرد و مقام اجرائى بايد تصميم جامعه را به اجرا بگذارد

زيرا تصميم وقتى به عزم انجاميد، بايد بدون . جز اين نيز ممكن نبود   

و از آنجا كه در مقام اجرا، از اطاعت . كم و كاست، به اجرا گذاشته شود

صميم خويش را به اجرا چاره نيست، تصميم گيرندگان يا خود بايد ت

در هر دو . بگذارند و يا از راه منتخبان خويش، آن را به عمل در آورند

 .گويند به اين سازمان است كه دولت مى. خواهد حال، سازمان مى

اگر اداره دولت حتى با منتخبان مردم باشد اما واليت تصميم و اجرا    

زيرا قدرت . شود در دولت متمركز شود، دولت خالى از مرام محال مى

تركيبى است از معرفت و زر و زور و گروه بندى اجتماعى با سازمانى تار 

دولتى .  دولت خالى از دين و مرام نيست »الئيك« دولت . عنكبوتى

است كه در آن، در تركيب قدرت، بيشتر معرفت غير دينى بكار گرفته 

 » وده شهروندان ت«  را علم مدار و  » نخبه ها« پزيتيويستها كه . شود مى

شمارند، الئيسيته را نخست دين زدائى و سپس جدا  را دين مدار مى

 ( و دولت )  سازماندهى امور اخروى (كردن قلمرو دو قدرت كليسا 
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اما نظر آنها ، باز، تحول . شمردند از يكديگر مى) سازماندهى امور دنيوى 

 دولت الئيك روى كه بنابر قانون، تنها،  امروز، در فرانسه . ه است كرد

 كه جدائى كليسا از دولت بود، جاى خود  » الئيسيته بسته« زمين است، 

«  و .)196( سپرده كه همكارى كليسا با دولت است » الئيسيته باز« را به 

زيرا . همان اندازه خطرناك است كه دولت ديني يا مرامي » الئيسيته باز 

ابره دولت متوسل مي براي به اجرا گذاشتن مقررات خويش به قوه ج

 ) . 197( شود  

تر، دولت، چون قدرت  بنياد دينى و بنيادهاى سياسى، از همه مهم     

در . توانستند قرار بگيرند اند، ناگزير، معرفتهاشان در اختيار عموم نمى شده

حال حاضر، در همه جامعه ها، بخصوص جامعه هاى صنعتى، اين بنيادها 

. ياد تعليم و تربيت عامل تشديد بحران گشته استبن. با بحران رو يا رويند

زيرا كارش بيرون دادن محصوالت يك نواخت براى نيازهاى دولت و 

نتيجه اينست كه استعدادهاى نا سازگار با نيازهاى . كارفرمائيها است

خواند و حذف   مى » بى استعداد« بنيادهاى سياسى و اقتصادى را 

آيند و بنوبه خود، معرفتهاى  پديد مىسان   بدين » نخبه ها« . كند مى

بحران شتاب . كنند علمى و فنى را وسيله تحصيل قدرت و حفظ آن مى

كند، زمان به  زيرا با شتابى كه رشد علمى و فنى پيدا مى.  گير است

. يابد زمان، كار در جامعه ، به داشتن معرفتهاى علمى و فنى بيشتر نياز مى

 آيا در جامعه هاى صنعتى ، سر. شود افزوده مىبنا بر اين، بر شمار بيكاران 

  شوند؟  توده بيكاران نمى »توده شهروندان« انجام، 

اما اين تنها فساد نيست كه جمع شدن واليت تصميم و واليت اجرا در    

دين و علم كه ابزار قدرت شدند، رابطه نابرابر و : آورد دولت به بار مى

در مقياس . شود ه نظام اجتماعى مى زير سلطه قائم-قهر آميز سلطه گر 

شود و   زير سلطه مى-جهان و ميان ملتها، نيز، قائمه رابطه، سلطه گر 



223 

شود و ،  بديهى است كه دو سوم نيروهاى محركه و بيشتر، به زور بدل مى

 .كشد كند و مى ويران مى. افتد  به قهر، به كار مى

جرا است و ديديم دولت مقام ا: راه حل كدام است؟ راه حل اينست    

راست بخواهى، . تواند بى مرام شود اگر مقام تصميم را رها نكند، نمى

پس  اگر بخواهد خالى از تمايلهاى . تواند مرام را وسيله قدرت نكند نمى

مرامى بشود و بر ارزشهائى بنا گردد كه به جامعه و اعضاى آن امكان 

 بايد تنها مقام اجرا دهند حق و مسئوليت واليت تصميم را پيدا كنند، مى

و اگر جامعه بخواهد مقام تصميم شود، . مقام تصميم جامعه است. باشد

بايد دين . بايد هر عضو آن، سرشار از معرفت و در پى بهترين سخنها باشد

يعنى هر شخص بداند به . و علم به معناى درست كلمه ، شخصى بگردند

 درستى باور خويش را آورد و به زبان تجربه و علم بتواند چه باور مى

 .بيازمايد

: بدين قرار، بر ميزان عدل، نخست بايد برابرى در واليت را برقرار كرد   

واليت اصيل از آن مقام تصميم است و هر انسانى از اين واليت 

پس اقتضاى عدالت اينست كه دولت و ديگر بنيادها . برخوردار است

آن . احبان حق باز گرداننداند، به ص حق تصميم را كه از انسانها ربوده

انقالب عمومى در نظام اجتماعى كه به مردم ساالرى معنى واقعيش را باز 

اطاعت منوط به وجود امر به اجرا . گيرد سان  آغاز مى دهد، بدين مى

وقتى امر وجود نداشته باشد، . معنى است پيش از آن، اطاعت بى. است

قرار، نخست بايد   بدين.واليت بر اجراكنندگان امر نيز وجود ندارد

تصميمى باشد و اين تصميم به مرحله اجرا رسيده باشد، يعنى عزم گشته 

به سخن ديگر، بدون . باشد تا نياز به مقام اجرا و اطاعت از آن پيدا شود

تواند در   نمى » ولى امر« گيرند،  وجود تصميم گيرندگانى كه تصميم مى

و بديهى است  .  » ورى بينهمامرهم ش« : از اين رو فرمود. وجود آيد

چه اجراى تصميم توانند تشخيص بدهند  تصميم گيرندگان هستند كه مى
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از . سازمانى بايد پيدا كند و چه كسانى صالحيت اجراى تصميم را دارند

 . »االمر منكم اولى « :اين رو فرمود

ا ه اى بايد باشد و ترتيبى براى گرفتن و اجراى تصميم بنابراين، جامعه    

ها كسانى را بر گزيند، تا   و براى اجراى تصميم )دولت با ايجاد = (بدهد 

كس يا كساني كه، در مقام پس . دن وجود پيدا كن »اولياء امر از آنها« 

گرفتن و اجراي تصميم و سازماندهى عمومى  مردم  مولود تصميم خود، 

لق پيدا بر جامعه واليت مطو يا نمي توانند تواند  ، نمىهست يا هستند

 يا ، محال است بتواند گرفتن در اين مقامحتى بعد از .  يا كنندكند

 در چگونه ،نهاآعقلهاي  در سرهاى اعضاى يك جامعه جانشين بتوانند

، ولي ازو ب.  يا بگردند بگردد، انديشيدن و اين يا آن گونه تصميم گرفتن

 و روشها نيز ا راهنم اصل و انديشه يا اوليائي كه مردم بر مي گزينند تابع 

زيرا . وجود يافته اند آنها و در نتيجه تصميمي هستند كه پيش از گزينش 

حاكم متخذ جمهور مردم بر هر تصميم اين اصل و انديشه و روشها 

تواند بر اصل و انديشه راهنما و   نه تنها نمى » ولى امر « پس. هستند

از اين رو بايد . تها مقدم و بر آنها حاكم باشد، بلكه محكوم آنهااس روش

چرا كه، اگر بى طرف نباشد، تصميم جمعى همان كه . بى طرف باشد

 .آيد هست به اجرا در نمى

مردم باز پس داده شود،  جمهور ببينيم اگر واليت به مقام تصميم يعنى     

 آيد؟ از نظر رابطه دولت با ملت چه تحولى بوجود مى

تصميم نظر راهنما، مردم مقام بنا بر در حال حاضر، در مردم ساالريها،  

به . گيرند نمىبنا بر عمل، مردم تصميم . گيرنده و دولت مقام اجرا است 

ضمانتهاى قانونى براى آنكه وعده ها به عمل در . دهند ها، رأى مى وعده

. رود از اين رو، زبان فريب ، فراوان بكار مى. آيند، نيز، وجود ندارند

آيند، از راه بنيادهاى  به اجرا در نمىتصميمهاى دولت از طريق جامعه 

در نتيجه، . آيند كه هيچيك مردم ساالر نيستند مختلف به اجرا در مى
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بخش مهمى از اطالعات و داده ها و معرفتها در اختيار جامعه قرار 

شان با  اگر انسانها حق و آزادى تصميم را پيدا كنند، رابطه. گيرد نمى

اين . كنند ن با بنيادهاى جامعه ، تغيير مىخود، بمثابه بنياد، و رابطه شا

. گيرد شود و تمامى بينادهاى جامعه را فرا مى تغيير از انسان شروع مى

. شود  با تغيير اصل راهنما، رابطه انسان با بنيادها وارونه مى، سان بدين

اين بار، انسان آزاد بر بنيادهاى سياسى و دينى و اقتصادى و اجتماعى و 

 : يعنى. شود نگى حاكم مىتربيتى و فره

، شوند پندار و گفتار و كردار خويش را  حزبها و شخصيتها ناگزير مى -1 

عدل به ميزان براي سنجش عادالنه و موافق حقوق بودن يا نبودنشان 

هدفهاى خوب را اظهار رهبران حزب ها در حال حاضر، . بسپارند 

ت كه گويا كنند اما چون جامعه فريب اين دروغ را خورده اس مى

 كمتر انتظار دارد بدانچه  »رهبران سياسى« عدالت هدف است، از 

براى مثال، خراب كردن رقيب ، به هر قيمت و از . گويند عمل كنند مى

« اگر آنها كه وعده استقرار . ميدان بدر كردنش، امرى رايج است

دانستند عدل ميزان است و هر  دهند، مى را مى » عدالت اجتماعى

و هر گفتار و هر كردارشان، از لحظه آغاز تا لحظه پايان ، بدان انديشه 

شود، توليد و مصرف دروغ و انواع فريبها به صفر ميل  سنجيده مى

 ييآوردند و پيشنهادها حزبها و شخصيتها زبان تجربه در كار مى. كرد مى

 بيشتر از ،رويه كنونى كه. كردند كه مردم بتوانند به تجربه بگذارند مى

ه هاى صنعتى، در جامعه هاى زير سلطه رايج است و مبتنى است بر جامع

هدفهائى بى تعريف و توضيح و وعده دادن كه اگر به  اعالم كردن

زيرا . گذاريم، بناچار، ترك گفته خواهد شد قدرت برسيم به اجرا مى

جامعه كه از نظر گاههاى ء نيازها و مسائل هدفها، اغلب، نه از راه مطالعه

وقتى نيز وعده . بنابراين، تجربه پذير نيستند. گيرند يه مىمرامى ما
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زنند، هدفهاى ناسازگار با قدرت را  دهندگان بر سرير قدرت تكيه مى

 .توانند به كنارى ننهند نمى

بدين قرار، نخستين و در شمار بزرگ ترين تغييرها، قرار گرفتن ميزان     

، از  اجتماعى مدعى جانبدارى از عدالت: عدل در جاى خويش است

 هر دست خود را باز مي بيندشود،   اين عدالت هدف تصور مىنجا كه آ

هرگاه . بيند خواهد روا مى كند و هر ستم كه مى حقى را ناحق مى

دانند عدالت اجتماعى هدف  داند كه مردم مى مىعدالت ميزان شود، 

بايد ميزانى كه هر عمل اجتماعى را از آغاز تا پايان . نيست ميزان است

 مدعى طرفدارى از استقالل كه اينك دست نشاندگى  يا و. بدان سنجيد

 واقع بينى« داند، و مدعى آزاديخواهى كه از راه  را مزاحم استقالل نمى

 كه درآمدن  »مكتبى« كند، و  ، سازش با استبداديان را توجيه مى»

، جواز ارتكاب هر فساد و جنايت و  »مكتبيان« خويش را در سلك 

 كه انقالب و  »متجدد«  و  »مترقى«  و  »انقالبى« برد و  نتى گمان مىخيا

شوند به اين  كنند، ناگزير مى  مى  بى بند و باريبهانه هرترقى و تجدد را 

امر تن بدهند كه ديگر پندار و گفتار و كردار آنها است كه به حق 

ها، عدل جز ميزان نيست و در شمار بزرگ ترين انقالب. سنجيده مى شود

 .قرار گرفتن عدل در جاى خويش است

زيرا . شود باب مىآيد، زبان تجربه  چون زبان فريب ديگر بكار نمى - 2 

د، نياز به جريان اطالعات نكن  اتخاذ مىجمهور مردم اگر تصميم سنجيده

پيشنهاد دهندگان چون . كند و داده ها و معرفتها و انديشه ها پيدا مى

گيرد و ناچار ، در پى انتخاب بهترين نظرها  مىدانند تصميم را جامعه  مى

است، در انتقال اطالعات و داده ها و معرفتها و نظرها به جامعه  با يكديگر 

شوند و جامعه ارزياب و منتقد،  سانسورها برداشته مى. دهند مسابقه مى

ست و  اها  بى عدالتيينآن بى عدالتى كه بزرگ تر. كند تحقق پيدا مى

هر دو دسته كه  – است ه اقليت رهبران و اكثريت پيروانتقسيم جامعه ب
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ترين ابزار سلطه  علم و فن كه مهم. رود  از ميان مى ،- اند بازيچه قدرت

گرى و عامل بزرگ ترين اسرافها و اتالفهاى نيروهاى محركه و آلودگى 

دين كه اكنون . اند، از ابزار آزادى انسان خواهند شد محيط زيست شده

 معناى مقلوبى كه ليبرالها دره بردگى قدرت در آورده است، نه انسان را ب

افقهاى :  داده اند كه به راستى شخصى خواهد شد »شخصى« به صفت 

به انسان غرور معنوى و . باز معنويت را به روى انسان خواهد گشود

  .شخصيت انسان مسئول و آزاد و صاحب تصميم و عزم را خواهد بخشيد

گشايد و معرفتها و  از كه دين به روى انسان مىفضاى معنوى ب - 3 

. كنند يابند، استفاده از زور را بى حاصل مى  كه جريان مىييها انديشه

 ، نه تنها صرفه جوئى نزديك به دو سوم نيروهاى خشونتسبك شدن جو 

 ايست كه هم اكنون ، در )... سرمايه و كار و دانش و فن و ( محركه 

آورد  در پى مى را وند، بلكه آن توحيد و اجماعر روابط قوا، به هدر مى

توضيح اينكه . اند كه بنياد دينى و پزيتيويستها در پى آن بوده اند و نيافته

توحيد : گويند  حق با انتقاد كنندگان نظر پزيتيويستها است وقتى مى

  .بمثابه تصميم مشترك ، در آغاز وجود ندارد

رابرى در واليت و شركت در آن و جز اينكه ، در ابتدا، به معناى ب    

بر اين اصل، تنها وقتى هدف . تواند وجود نداشته باشد اصل راهنما، نمى

آيد كه   باشد، آن امكان بوجود مى)و نه قدرت ( آزادى و رشد انسان 

معرفتها و انديشه هاى افراد و گروهها ، در جريان آزاد، به وجدان و فكر 

. د در تصميم و اجرا را ممكن بسازندو تصميم جمعى بيانجامند و توحي

بدين قرار، نه تنها هر شخصى معرفتى و نظرى دارد كه به ضرورت از آن 

ديگرى نيست و اقتضاى اصل قرار دادن توحيد، تصديق كثرت معرفتها و 

نظرها است ، بلكه تا اين معرفتها به زبان تجربه اظهار نشوند و در محيطى 

و يكديگر را نقد نكنند، توحيد در نظر و رأى رها از سانسورها جريان پيدا 

توحيدى را كه در پايان بوجود آمدنى است، زبان . آيد و عمل پديد نمى
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بدين فريب، . دهد گرداند و در آغاز قرار مى  مى »وحدت« فريب 

كند كه در پايان جريان آزاد   قدرت را جايگزين اجماعى مىدلخواه

 است كه قدرت بدين فريب. د آيدبرخورد آراء و عقايد ممكن است پدي

 .كنند گردانند و سانسور مى  مى » وحدت شكن «  ابراز هر نظر را پرستان

بديهى است تا به سياست معناى دلخواه قدرت را ندهند و آن را      

توانند   نباورانند، نمى »توده شهروندان« كارى دور از دسترس توانائى 

نند و مردم را از توحيد بمثابه اصل توحيد آخر را وحدتى در آغاز بگردا

آن فريب بزرگ كه مسلمانان را از عزت به . راهنما، يكسره، غافل كنند

توحيد آراء را كه در پايان جريان آزاد : ذلت كشاند، اين فريب است

انديشه ها ممكن است بدست آيد، در اول قرار دادن و توحيد اول ، 

ن، بنا بر آزاد آو اظهار  نظر  يافتن بمثابه برابرى در واليت و حق برابر بر

 .  تصديق كثرت معرفتها و نظرها را به دست فراموشى سپردناين، 

عدالت را كه : كند ليبراليسم با عدالت اجتماعى همين كار را مى     

با اين فريب، قلمرو . گرداند ميزان است، هدف يعنى تحقق ناپذير مى

د كه قدرت حاكم را توجيه و شو سياست، قلمرو اجرائى همان نظرى مى

بى « سياست در اين معنى است كه جامعه را القيد و . باوراند مشروع مى

  .كند  مى » تفاوت

توده « اما بر فرض كه برابرى در واليت تصديق شود، در صورتى كه  

 در زندگى اقتصادى خويش، از امكانات مادى زندگى و  » شهروندان

، ميزان عدل برابرى  از امكانهاوردارىرشد برخوردار نشوند و در برخ

نباشد، انسانها همچنان تابع متغير ايجاد و انحالل قدرتها خواهند ماند و 

 .تباهى بر تباهى افزوده خواهد شد
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 فصل چهارم

 فعاليت اقتصادى برابرى ونابرابرى
 

 

درسالهاى پيش وبعداز انقالب اسالمى ايران، درغرب، دونظام رقيب،      

انحال كه با يكديگر در مبارزه مى بودند، در درون، تحول مى در هم

اينك كه غرب وارد هزاره سوم مى شود، بنگريم كه درليبراليسم . كردند

 :وماركسيسم، چه تحولى دررابطه با عدالت اجتماعى روى داده است

  

ازفايده گرائى تا عدالت : الف ليبراليسم -بند اول 

 )John Rawls )198  اجتماعى راولس

 
  :فايده گرائى - 1 

 

سو، برتفكر ليبرال انگلوساكسون، فايده  ازاواسط قرن نوزده بدين     

درپاسخ به پرسشهاى بنيادى از ديدگاه فايده گرائى. حاكم بودگرائى 

 با جامعه خود چه بايدكرد؟ ضابطه هائى كه تصميمهاى ، فلسفه سياسى

د؟، طبيعت جامعه عادالنه جمعى ما بايد از آن پيروى كنند كدامها هستن

 اقتصادى -موضوع هاى اصلى انديشه سياسى -وعادل كدام است؟ 

به احكام پيش  فايده گرائى به اين نتيجه رسيد كه با تسليم ما. بودند

 ويا منافع خاص اين وآن  ) ليبراليسم( داوريهائى از نوع حقوق طبيعى 
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بايد . نمى شوند راه حلهاى مسائل پيدا  )ماركسيسم( گروه اجتماعى 

تحليل واقع بينانه، علمى، بى طرف، ازنتايج احتمالى انتخاب هاى 

با اين توجه كه انتخاب بايسته آنست كه رنج را به . گوناگون بعمل آورد

حداقل ولذت يا بهترخواهى، خوب زيستن اعضاى جامعه يا تمامت 

يك دقيق تر بخواهى، فايده گرائى كالس. بشريت را به حداكثر برساند

هر انتخابى فايده اى . درپى به حداكثر رساندن مجموع فايده هااست

آن انتخابى . سطح هاى فايده هاى انتخاب ها، يكسان نيستند. دربردارد

 .رابايد برگزيد كه مجموع فايده هايش، باالترين سطح را دارد

 : براين نظر، سه اشكال عمده واردكرده اند     

اشخاص قابل  يك، سطح هاى فايده ها نزد بنابر فايده گرائى كالس- 1

يكديگر سنجيد  با پندارى مى توان انتخاب ها را. مقايسه تصورشده اند

  نيست معلوماما هيچ . ايش بيشتراست، برگزيدوآن را كه مجموع فايده ه

 عالقه دتكه اگركسى انتخاب الف را برانتخاب ب ترجيح داد، بتوان ش

برانتخاب   را بقه كسى كه انتخاباش را به انتخاب خود، باشدت عال

 .الف ترجيح مى دهد، يكى دانست

 فايده گرائى جز به مجموعه فايده ها وحاصل جبرى آنها نمى - 2 

. پردازد وكارى به چگونگى توزيع رفاه ميان اعضاى جامعه ندارد

زيرا از سوئى برآنست كه در جستجوى : بنابراين، گرفتار تناقض است

ز سوئى ديگر، غافل است كه اقتضاى عدالت، توزيع جامعه عادل است وا

 وباالخره،. برابر رفاه است

 فايده گرائى، به فايده تقدم مطلق مى دهد واگر تحصيل آن ايجاب - 3

 .كرد، حقوق انسان را نيز زيرپا مى گذارد

از نيمه اول قرن هجدهم، تا سالهاى آخر قرن بيستم، درمحدوده  

كه با حل اين سه مشكل، به نظريه عمومى  ستندليبراليسم، كوششها براين ه
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پيرامون عدالت اجتماعى دست يابند وميان آزادى وعدالت اجتماعى 

 :براصل برابرى، توافقى بجويند

 David Hume) وميميان بانيان آن، شاخص ترين آنها، داويده    

 Jeremy)  جرمي بنتام بنياد گزار واقعى فايده گرائى را اما.است (1739

Bentham 1789) ت ميلرجان استوا. مى گويند (Stuart Mill 1861) 

 Henry) ويچ دي س وباالخره، هانرى.  عموميت دادفايده گرائيبه 

Sidywich 1874) بدان نظام وقواعد بخشيد . 

 :مى توان فايده گرائى را در يك اصل ساده بيان كرد    

 وتابوهائى ا پيش داوريهازمنافع، تمايل ها، وقتى ما عمل مى كنيم، بايد    

، ، غفلت كنيم و »حقوق طبيعى« ايم، ونيز از  كه از سنت به ارث برده

بيشترين « به  مى گويد، تنها  (Hutcheson)همانسان كه هوچسون

،  »خوشبختى كه آن عمل براى پرشمارترين افرادجامعه به بار مى آورد

به . اكثر برسانيمدقيق تر بخواهى، بهزيستى جامعه را به حد. بيانديشيم

قرار،  بدين. زيستى جامعه، حاصل جمع به زيستى اعضاى آن جامعه است

هربار كه تصميمى بايدگرفت، بنابرفايده گرائى، انتخابهاى گوناگون 

افراد مى ه وممكن را بايد يافت ونتايج هريك را ازلحاظ فايده اى كه ب

هاى فردى  يدهرساند سنجيد وآن انتخابى را به عمل آورد كه مجموع فا

هائى باشد كه انتخابهاى  كه در بر دارد، دست كم برابر فايده

 .ديگردربردارند

فايده گرائى با نظرديگرى كه رفتارهركس را تابع متغير حداكثر     

تفاوت دارد، بلكه آن،  سودى مى داند كه ازرفتارخود انتظاردارد، نه تنها

 گروهى زيان دارد اما جمع زيرا بسا انتخابى براى. ست امستلزم نفى اين

اى كه براى جامعه ببار مى آورد بيشتر از انتخابهاى ديگرى است  فايده

شته باشند، اما فايده كمترى كه ممكن است براى كسى زيان ندا

اين فايده گرايي بر مبناي حق است؟ حق هميشه ( .جامعه كننددعاي
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، يا ضابطه به گرائى قرار، فايده  بدين.)فايده دارد براي فرد و عموم

ها، يك نظريه سياسى است كه با  حداكثر رساندن حاصل جمع فايده

 .اخالق همراه وبا نفى سودگرائى شخصى مالزم است

اما اين نظر، متغيرهاى پرشماردارد كه از تالقى تشخيص هاى مهم،     

 :پديدمى آيند

  ميتوان پرسيد، اين اشخاص كه جمع فايده يا دست كم لذت آنها- يكم

يك جامعه ويا تماميت  را بايد سنجيد، كيانند؟ مى توانند، يك گروه ويا

 بشريت باشند؟ 

به عمل   در يك جامعه، مى خواهيم اين نظررا، فرض كنيم-دويم

را به  ها  فايده »جمع« ويچ ي بايد بنابرنظر بنتام و سيد آيا. درآوريم

 ميل عمل  استوارتدست آوريم وآن را به حداكثر برسانيم ويا به نظر

 را بدست آوريم وفايده سرانه را به حداكثر برسانيم؟   كنيم وميانگين فايده

هاى فرعى كه مى خواهيم به حداكثر   وبخصوص طبيعت فايده-سيم

برسانيم، كدام است؟ آيا لذت ورنج ويا فايده مادى صرف، در معناى 

است كه بنتام در نظرداشت؟  (Hedonisme) لذت جوئى هدف زندگى

 هستند  »هاى دماغى، حساسيت، تخيل ويا احساسات اخالقى لذت«  ويا

: ؟ او مي گويد گرائى خود، درجه بنديشان مى كند كه ميل در فايده

 تر، چندى  »عالى« كند،  هراندازه استعدادى كه لذت را درك مى

گرائى رجحان  سان كه فايده وچونى آن عالى تر مى شود ويا همان

پذير يا  قصود همان برآوردن هر ميل خردجوئى معاصر مى گويد، م

نشده باشد است كه در آدمى پيدامى شود؟ واگر  ميلى كه بر اشتباهى بنا

منظور اين نوع ميل هاى خردپذيرباشند، آيا رجحانهاى اشخاص گرفتار 

هيچگونه سانسورى نخواهند شد؟ آيا اين شدت ميل ها وتعادلى كه 

  پيدامى كنند، منظور نظراست؟
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از ياد بردن حقوق ، از ياد بردن خير و شر هر تصميم از لحاظ   -چهارم 

فايده سنجيدن با غفلت از حقوق، به دلخواه قدرت . حيات است 

سنجيدن است و براي انسان و محيط زيست او جز رنج و مرگ و ويراني 

  . وردآببار نمي 

ايده از فايده گرائيها، فايده گرائى رجحان جو، از آنجا كه نه چون ف   

گرايى موصوف بنتام به لذت جوئى صرف قانع مى شود ونه مانند فايده 

است، به پرسش عمومى فلسفه   ميل، آرمان جواستوارتگرائى منظور

، پاسخ  »مى خواهيم جامعه هاى ما چگونه جامعه هائى باشند؟« سياسى، 

ونيز  ليبرالها وسوسياليستها و ماركسيستها. مقبول ترى تلقى شده است

بداران محيط زيست، در توجيه نظرگاههاى خويش، ازاين نظر سود جان

ازجمله، به اين دليل كه خود، يك برنامه . جسته اند وسودمى جويند

 « بلكه معيارى است كه امكان مى دهد. سياسى واقتصادى مشخص نيست

 باوجود اين، اشكال هاى بزرگ برآن وارد.  برنامه انتخاب شود » بهترين

 :دانسته اند

  

 :رانمى توان با يكديگر سنجيد افرادهاي فايده  - 1 

ها را چگونه مى توان به حداكثر رساند وقتى نمى توان  جمع فايده  

را، كه ازاين يا آن انتخاب انتظاردارند،  هاى افراد بريك اندازه، فايده

سنجيد؟ اگربتوان گفت تشخيص رجحان يكى از دوانتخاب، براى يك 

 اى كه هريك براى اودارند، آسان است، اما ايدهفردمعين، برمبناى ف

تر مقايسه  آن مشكل از ناچار بايد پذيرفت كه ارزيابى شدت آن مشكل و

اند، چون  بسيارى گفته. ديگراست هاى افراد اين شدت با شدت ترجيح

. گرائى را كنار گذاشت فايده اين اندازه گيرى ميسرنيست، پس بايد

 :اند  اشكال دادهفايده گرايان دوپاسخ به اين
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. چون اين اشكال وجوددارد، نبايد فايده گرائى را به دور انداخت  • 

اگرميان دوانتخاب الف و ب، :  يافته استPareto چاره آنست كه پارتو

حتى يك نفر انتخاب ب را نكند وفايده هيچ انتخاب ديگرى باالتر از 

هرچند تعادل . م نباشد، انتخاب الف را انتخاب مطلوب گوئيانتخاب الف 

براين نظر،  عمومى در رقابت كامل را براساس اين نظر، ساخته اند، اما

 يك انتخاب مطلوب تر باشد، است كه برفرض اين اشكال جدى وارد

بايد آن را برانتخاب ديگر ترجيح داد؟ حتى  چرا نيست  معلوم هيچ 

ق آراء اتفا. گرائى نيز، دليلى بر اين ترجيح وجود ندارد ازنظر فايده

 بر انتخاب ديگر كجا بدست مى آيد؟ وبرفرض يدرترجيح ندادن انتخاب

كه متصورباشد، بگاه توزيع، چگونه بتوان به يكى بيشتر داد، بدون آنكه به 

وقتى بكارمى آيد كه در ترجيح يكى از  ديگرى كمتر برسد؟ بنابراين تنها

 اى را كه به دو انتخاب، اتفاق آراء باشد وانتخاب رجحان يافته، فايده

رجحان دهنده مى رساند، نابرابرى چشم پوشيدنى، بيش، ميان سهم او 

اى كه  سرراست تر سخن بخواهى، فايده. نياورد وسهمهاى ديگران پديد

 . نكندب ترجيح دهنده مى برد، توزيع نابرابر را ايجا

اكثريت  ازاين رو، نظرديگرى بر اينست كه اگر، جاى اتفاق آراء را  • 

 :بگذاريم، مشكل حل مى شود آراء

افراد جامعه بر انتخاب ب ترجيح دادند،  اگر انتخاب الف را در صدى از 

جامعه نيز يا انتخاب الف را  براى آنكه آن انتخاب پذيرفته شود، بايد

فرمولى نيز براى آن . رجحان نهد ويا نسبت به دوانتخاب، بى تفاوت باشد

 از صفرتا مى دهند كه مى تواندنشان P  رجحان را به حرف: ساخته اند

: دست مى آيد باست، اصل راهنماى پارتر P=1 وقتى. يك تغييركند

 56/0اگر . ف را بر ب ترجيح مى دهنديا ال و همه بى تفاوت هستند

P=اشد، اصل راهنماى كسانى بدست مى آيد كه بنارا بر بى تفاوتى يا ب

و   = 3/0Pف، حاالت مختل. رجحان اكثريت رأى دهندگان مى گذارند
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7/0 P= و  Pنزديك به صفر و P اند نزديك به يك را مطالعه ونقد كرده .

، با نظرى سازگار است كه اكثريت آراء را مالك قرار = 50/0Pحالت 

 وارد اشكالهائيامابه همين حالت، . مى دهد وبيشتر بكار گرفته شده است

اگر يك اكثريت ساده ترين اشكال اينكه، . اند كه پاسخ نيافته اند شده

بسيار ضعيف، انتخاب الف را اندك ترجيحى بدهد ودر عوض يك اقليت 

نزديك به نصف، باقوت با ترجيح دادن الف مخالف باشد، چگونه بتوان 

گفت انتخاب الف براى جامعه مفيدترين انتخاب است؟ براى رفع اين 

جيح مى توان رأى گيرى متعدد بعمل آورد تا تر) 199( اند اشكال، گفته

اما برفرض كه بتوان ميزان هاى ترجيح هاى افراد . ها مشخص شوند

را با  مختلف را معين كرد، چگونه بتوان ميزان هاى ترجيح هاى افراد

 يكديگر مقايسه كرد؟

  

 :خواسته هاى اوليه ورجحان بنيادى - 2

از . اند  را جانشين فايده كرده »هاى اوليه خواسته« براى رفع اشكال،   

هاى اوليه، آزاديها، فرصت ها واقبالهاى  خواسته ، Rawls اولزديد ر

را ... و رسيدن به موقعيت هاى گوناگون اجتماعى وقدرتها ودرآمدها

اما خواسته هاى اوليه . شامل مى شوند كه مالزم آن موقعيت هاهستند

بسيار فراوانند وهيچ تضمينى وجود ندارد كه ضابطه رساندن نفع به 

 خواسته هاى گوناگون، بمثابه راهنماى فايده، به حداكثر، براساس

براى مثال، . وردآ كه همه خواستهاي اوليه را برابر، بر بيانجامدئي انتخابها

ضرورت، جمع   را به حداكثرمى رساند، به  » جمع آزاديها« آنچه 

 .درآمدها را به حداكثر نمى رساند

 راه حل اول اينست :شده اند حل پيشنهاد براى حل اين مشكل، دوراه    

ضريب  اما. هاى اوليه، ضريب اهميتى داده شود كه به هريك از خواسته

اهميت را در رابطه با رفاه مى توان داد، حال آنكه رفاه را نمى توان 
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 زيرا چندى وچونى آن خود موضوعى است كه بايد . اصل راهنما كرد

اى كنار حل دوم براينست كه وسيله اى بيابيم بر  راه. مشخص كرد

 بطوريكه آن يكى  . گذاشتن خواسته هاى اوليه، غيراز يكى از آنها

بتوان استدالل كرد كه  براى اين كار، شايد.  عمومى بگرددشاخص

آزاديها، فرصت ها واقبالهاى دستيابى به ( توزيع انواع خواسته هاى اوليه 

. ارد به بازي مى ماند كه برنده وبازنده ند )...موقعيت ها، قدرتها و

. يع آنها اثرى بر جمع خواسته ها نداردزتوضيح اينكه تغيير در تو

 است  )واقعى( يك نوع خواسته باقى مى ماند، وآن درآمد  بنابراين، تنها

كه اگر بتوان آن را در بعد يگانه اى اندازه گيرى كرد، شاخص آسانى 

ده اما، دراين صورت، فاي. براى برآورد مجموع فايده ها بدست مى دهد

گرائى بمثابه ضابطه انتخاب اجتماعى، به حداكثر رساندن توليد ملى 

كه توليدها ازلحاظ رفاه  كارى نيزندارد.  مى شود )به قيمت ثابت( سرانه 

الزم نبود صبر مى شد نتايج اين راه . يانه وبه زيستى افراد، مضرهستند

ه زيان حل كه وضعيت كنونى دنيا است، بدست آيند، تا بدانيم چه انداز

 .بخش است

هاى اوليه، مشكل حل نشد، بيشترين  بهررو، چون براساس خواسته    

 10اگربيشترين رجحان را : كمترين رجحان را مبنا قرار دادند رجحان و

وكمترين رجحان را صفر فرض كنيم، هررجحان ديگرى ميان اين 

جاى هرانتخابى را، با فرض يك رشته . دورجحان قرار مى گيرد

اگربه كسى بگويند كه انتخاب : براى مثال. ا، مى توان معين كردرجحانه

ج را بطورقطع مى تواند بدست آورد، اما احتمال بدست آوردن هريك 

 درصد است، اگر او انتخاب ج را ترجيح نداد، 50از دو انتخاب الف وب 

است، واگرترجيح در صد  50پس ارزش اين انتخاب در نظراو، كمتراز 

مى توان تحصيل انتخاب ج را قطعى .  است درصد 50داد، بيشتراز 

اين بار، احتمال . وهريك از دو انتخاب الف وب را محتمل خواند
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 در صد واحتمال بدست آوردن انتخاب ب را 75تحصيل انتخاب الف را 

 25باال تر از انتخابش اگراو انتخاب ج را ترجيح داد، .  درصد گرداند25

افتن ترجيح ها را بايد پى گرفت تا وقتى ي... و.  قرار مى گيرددرصد 

 .كند را پيدا ، محل منظور انتخاب ج

مشكل اول اينست كه : اين راه حل، دو مشكل عمده ببار مى آورد    

شدت ترجيح هاى يك شخص را تابع خطرى مى كند كه او با 

چرا كه با تغيير انتخاب، ميزان خطرى .  روبرو مى شودن آهرانتخاب، با

 .وبر شدت رجحان ج اثر مى گذارد  وزياد مى شود بپذيرد كمكه بايد 

برفرض كه مشكل اول را حل كنيم، مشكل . مشكل دوم جدى تراست 

. مهمتر كه خود كامانه بودن نايكسانى انتخاب ومنبع باشد، برجامى ماند

اگر قصد تشخيص رجحان يك تن بود، مشكل را آسان نمى شد حل 

شود رجحانهاى مختلف مقايسه وحاصل   چه رسد به وقتى كه بنا،كرد

 .جمع رجحانهابدست آيد

: اند  را پيشنهاد كرده »فايده بنيادى« توجه به مشكلها، گروهى معيار  با   

درمرحله اول، : براى بكار گرفتن اين معيار، دومرحله را بايد طى كرد

 بايد از مفهوم معمولى رجحان به مفهومى گذركرد كه هارسنى

Harsanyi  بجاى در نظر :  مى خواند » ترجيح هاى منبسط«  را آن

گرفتن دو انتخاب ورجحانهاى انواع انتخاب هاى ساده، مى توان 

خوردن گوشت  « توضيح اينكه بجاى آيا. را بغرنج كرد انتخاب ها

 را، مى  » خوردن گوشت ماهى«  را ترجيح مى دهيد ويا  »گوسفند

ماهى را با « ح مى دهيد ويا  را ترجي »خوردن گوشت عالى آيا « توان

هاى  وبا تغيير كم وكيفها، ترجيح.  قرارداد »كه دارد اي اى غيرازمزه مزه

دراين راه حل، اشكال نايكسانى انتخاب بر طرف . مختلف را بدست آورد

 د وآن اينكه هيچ تضمينى وجوديمى آ اما مشكل ديگرى پديد. مى شود

يعنى . آن مى رسند، يكسان باشندندارد فايده منبسط كه افراد مختلف به 
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عدد ثابتى يا ضريب  را با افزودن ها چنان نيست كه بتوان هريك از فايده

 به سخن ديگر، رجحانهاى منبسط، عينى نيستند وبنا. معينى بدست آورد

نظرها  اگر.  فايده گرايى را براساس آن، نمى توان بكار بردمعياربراين 

 .شد ها نيز گوناگون خواهند ه بناگزير، فايد گوناگون باشند،

  

 :نااستوارى رجحانهاى شخصى -3 

مى ماند كه  برفرض كه اشكالهاى پيشين حل شوند، اين اشكال بر جا   

 ن،اي بنابر، رجحانهاى افراد تابع اثرات نفوذهاى اجتماعى گوناگون و

هاى  براى حل اين مشكل، مى توان باز به سراغ خواسته. نااستوار هستند

رجحانى، هرچه بيشتر از هر  با ،نيكواست كه هركس:  رفت وگفتاوليه

بديهى است كه افزودن بر كميت خواسته . اين خواسته ها داشته باشد

اين،  وجود با. هاى اوليه، به خودى خود، بر خوشبختى افراد نمى افزايد

توانائى عينى خوشبخت شدن، مسئوليت انتخاب كردن وتعيين 

.  ترتيبى كه خوشبختى بيابد، به انسانها مى بخشدرجحانهاى خويش را ، به

:  جدى بر خورد مى كنديبا وجود ظاهر آراسته، اين راه حل نيز با مشكل

تعيين وبخصوص درجه بندى كردن انواع مختلف خواسته هاى اوليه، 

بعلت آنكه معيار درخورى وجودندارد، ميسر نيست وازاين راه حل كارى 

 .ساخته نمى شود

ترجيحها دو گونه اند، :  رو، راه حل ديگرى را جسته اندازاين    

ترجيحهاى عقالنى وتر جيحهاى غير عقالنى يا ترجيحهائى كه بر باورى 

جانبدار فايده گرائى نبايد درك : براى مثال. غلط به عمل مى آيند

ساكنان يك نقطه محصور را كه از سطح زندگى ثروتمندان خبر ندارند، 

ويا موافقت با ملى شدن صنعت آهن . گردانداز به زيستى، مالك 

لى كردن بر به زيستى گدازى را، زير بمباران تبليغاتى، دليل اثر اين م
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 به سخن ديگر، جانبدار فايده گرائى، نبايد  .حساب آوردافراد به 

 .رجحانهاى بالفاصله را مبنا قراردهد

انتخاب ها . تقرار، تميز رجحانهاى عقالنى از غير آن كافى نيس بدين     

اما .  باشندوخودسنجيده مده آ بعمل يعنى آزادانه . بايد مستقل نيز باشند

چراكه خنثى كردن نفوذهائى . رجحانهاى از ريشه مستقل، وجود ندارند

ه، انتخاب درنتيج. كه آدميان مايلند بر آنها اعمال نشوند، ضرورمى شود

نفوذ باشد، انتخابى  اگر  يعني .يت پيروى كنندها همچنان از قانون عل

 .ترجيح داده مى شود واگر نباشد، انتخاب ديگرى رجحان مى يابد

 نفع -1: ل نيز وجود دارندكغيرازاين مشكل هاى حل نشده، سه مش 

 نفع گرائى -3و  نفع گرائى وحقوق بشر-2گرائى وبرابرى طلبى و

 .واخالق

  

 :نفع گرائى وبرابرى طلبى - 4

 كه  عدليزانته بود كه نفع گرائى اغلب با ماستوات ميل خود نيز پذيرف 

.  يكى از موارد، ناسازگارى با برابرى طلبى است .مى شودبسنجي، ستم 

مى آورد نظردارد  چرا كه نفع گرائى به مجموع به زيستى كه به وجود

از دوانتخاب، يكى انتخابى كه درآن . وكارى به توزيع برابرآن ندارد

رابرتر باشد، وديگرى، انتخابى كه درآن، جمع نفع كمتر ببرد وتوزيع ب

 .جمع نفع بيشتر يابد اما توزيع نابرابرتر باشد، دومى را بر مى گزيند

بى تفاوت بودن دربرابر توزيع : پاسخ نفع گرائى به اين اشكال اينست    

 ها، به معناى آن نيست كه نسبت به انتخاب توزيع وبيش عادالنه فايده كم

رآمدها، وبطورعمومى تر، توزيع برابر امتيازهاى ها كم وبيش برابر د

بيشتر اين نابرابريها در امتيازهاى . اقتصادى، نيز بى تفاوت است-اجتماعى

اقتصادى هستند ونه نابرابريها در سودمندى كه حس عدالت  -اجتماعى

به حداكثر رساندن فايده، بعكس، ايجاب مى كند  .را مى آزارند طلبى ما
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كه در يك جامعه  چرا.  در امتيازهاى اجتماعى كاسته شودكه از نابرابريها

زالل، نابرابريها در امتيازها، سبب غبطه وبرانگيخته شدن حسادتها مى 

 .طورگويائى از ميزان به زيستى كاسته مى شودببدينها، ، شوند و

جامعه يكى بگردد،  اگر بخواهيم نقش فايده درزندگى همه افراد اما    

ودراين . يع جمع درآمدها ميان اعضاء بايد برابر باشد، توزدبه خو خود

وبديهى است فرض . صورت، فايده گرائى با برابرى گرائى يكى مى شود

مى  چراكه فايده اى كه يكى عايد. يكسانى نقش فايده، واقع بينانه نيست

به سخن . كند با فايده اى كه ديگرى بدست مى آورد، يكسان نمى شوند

تيازهاى اجتماعى، براى همه، همسان كم وبيش شوند، ديگر، اگر متغيرام

بسا مى شود كه با برابركردن سطح درآمدها، ارضائى كه يك معلول از 

افزوده شدن يك واحد بردرآمدخويش مى شود، كمتراز رضايتى باشد 

وقتى ارضاءها . كه اين افزايش در يك عضوسالم جامعه پديد مى آورد

اى برسد كه  رائى، بايد به هركس به اندازهيكسان نمى شوند، بنابرفايده گ

 بدين. به سخن ديگر، درآمدها نابرابر توزيع شوند.  ارضاء مى كند رااو

 « قرار، شرط اينكه فايده گرائى با برابرى طلبى سازگار شود، اينست كه

ند ت برابرنيس »همه چيزها« برمعمول،  اما، بنا.  »همه چيزها برابر باشند

ناگزيراست اصل راهنماى خويش را، حتى  فايده گراوچون چنين است، 

بخصوص كه برخى . بگذارد به قيمت افزودن بر نابرابريها، به اجرا

 استدالل كرده اند توزيع برابر، بسود محرومها، خطركاهش توليد را در

 وخطرآن را به وجود  را باال مى برد زيرا سطح توقعات آنها. پى مى آورد

محرومها از بهتر شدن زندگى، بيشتر از احساس آورد كه احساس رضايت 

محروميتى باشد كه تحصيل كنندگان درآمد، بابت ازدست دادن آن 

 .كند را نسبت به كار دلسرد واين محروميت آنها. پيدا مى كنند
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 :نفع گرائى وحقوق بشر - 5

نفع گرائى نه تنها با حقوق بشر سازگاز نمى شود، بلكه عمل به آن،      

اكنون، درجامعه هاى  هم: براى مثال: حقوق بشررا ايجاب مى كندنقض 

پرستى قوت گرفته است واغلب اروپائيان اززندگى  ادژاروپائى، ن

بنابر حقوق . خود، راضى نيستند مهاجران، در همسايگى وحتى محله وشهر

 از حق زندگى مهاجر، در محلى كه مى خواهد، دفاع كرد بشر، بايد

را با محروميت  ى، جمع سود افراد يك محله يا شهروبنابر فايده گرائ

مهاجران بايد مقايسه كرد واگر جمع سود چربيد، از دادن اجازه زندگى 

ودركشورهاى مختلف، بسا مى شود كه . به مهاجران، بايد خوددارى كرد

باد انتقام وقربانى كردن بسيارى،  قاضى، براى جلوگيرى از برخاستن گرد

اين محكوميت . بيند كه بى گناهى را محكوم كندمصلحت را در آن مى 

 ...و. از نظرگاه فايده گرائى بجا واز ديد حقوق بشر نا بجا است

آشكار است كه حقوق : ميل به اين اشكال، پاسخ مى دهد     استوارت  

نظر، حقوق در معانى نيستند كه قانون مقررمى كند ودر قضاء، مبناى  مد

  » حقوق اخالقى«  هستند كه بنابر معمول، بلكه حقوقى. داورى مى شوند

 همان حقوقى هستند كه يا » حقوق اخالقى« اما اين . ناميده مى شوند

قانون رعايتشان را واجب مى كند ودر قضا، مبناى كار قاضى قرارمى 

 . ويا هنوز قانون نشده اند اما معتبر ومقرر هستند. گيرند

. صل مى سنجند؟ براصل فايده اما مشروعيت يك قانون را بركدام ا    

پس قانون اگر بخواهد از اصل فايده پيروى كند، با حقوق بشر در 

در : بديهى است جانبداران فايده گرائى مى گويند. تعارض مى شود

اگر توقعات غير . فايده گرائى، رجحانهاى عقالنى به حساب مى آيند

 و حقوق بشر، عقالنى تصحيح شوند، بسيارى تعارض ها ميان فايده گرائى

برفرض كه توقعات را عقالنى كنيم، همان توقعها در  اما. از ميان مى روند

همانطور كه . مى شوندنزاع برانگيختن  عامل اشكال عقالنى، قابل طرح و
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« در جامعه هاى امروز، روزمره، ناسازگاريهاى فايده گرائى برمبناى 

 .را با حقوق بشر مى بينيم » توقعات عقالنى

، فايده گرائى بر مبناى قاعده ها را راه حل مشكل   Harrodودهار   

 ديگر آن عملى نيست كه فايده را به حد ،يك عمل خوب: ساخته است

 بلكه آن عملى است كه از قاعده اى پيروى كند كه رعايتش ،اكثر برساند

سان كه رعايت اين قاعده از هر  آن. را به حد اكثر برساند جمع فايده ها

گفتن ندارد كه . گر ويا از رعايت نكردن قاعده، سودمندتر باشدقاعده دي

زيرا به جاى آنكه . جانشين عمل كردن قاعده، اطمينان بخش تراست

اعضاى جامعه را تابع حسابگرى هاى سودجويانه يكديگر كند، تابع قاعده 

زيرا . با اين حال، خطر عملى شدن اين نظر بسيار بزرگ است. مى كند

بنابراين، ميان دو قاعده كه يكى فايده . ر قاعده فايده استمعيار ارزش ه

را به حداكثر مى رساند اما ايجاب مى كند آزادى محدود شود، وديگرى 

كه آزادى را بيشتر مى كند اما فايده را كاهش مى دهد، اولى انتخاب 

استبدادهاى دنياى زيرسلطه، ورفتارهاى دولتهاى جامعه هاى . مى شود

اينست وضعيتى كه جامعه ها .  نظر پيروى كرده اندصنعتى از اين

 .وطبيعت پيدا كرده اند

سان حل مى  ، اشكال را بدينRonald Dworkin   رونالد دوركين    

. رجحانهاى شخصى ورجحانهاى خارجى: بر دو گونه اند رجحانها: كند

هستند كه ارضاء از عمل ديگرى حاصل مى  رجحانهاى خارجى آنها

اد پرست از سركوب سياهان توسط ژرضايتى كه يك ن: البراى مث. شود

. مى كند، رجحانى خارجى است ادپرستان آفريقاى جنوبى، پيداژن

اگر تنها رجحانهاى شخصى مبنا قرار گيرند، مشكل : دوركين مى گويد

ضها با حقوق بشر را حل مى راما اگر اين نظر يكچند از تعا. حل مى شود

سكنى گزيدن : براى مثال. مى گذاردكند، بسيارى ديگررا بر جا 

 .ادپرست هستندژمهاجرى در محله اى كه مردمش ن
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اصل « : ، راه حل سومى جسته اند Rawls براساس نظر راولس    

براى آنكه به حداكثر رساندن فايده، با حقوق : ، بمثابه راهنما »اختالف

. ه كردنكند، مى توان آن را با ضمانت حقوق بشر همرا بشر تعارض پيدا

 را )...آزاديهاى عقيده، بيان، اجتماع و( آزاديهاى بنيادى : براى مثال

 اين كار، اصل فايده اب، اما. برابر، به رسميت شناخت براى همه، بطور

. با اصل رعايت حقوق بشر، همراه است: اصل نيست گرائى، ديگرتنها

 رعايت آزاديهاى بنيادى بشماريم، ووقتى رعايت همه حقوق بشررا

 .نه فايده گرائى كه حقوق بشر مى شود درواقع، اصل راهنما ديگر

  

 آيا ادراكات اخالقى حاكميت دارند؟ - 6

سخن برسراينست كه ادراكات اخالقى، ازكدام اصل راهنما مايه مى      

ترجمان اصل فايده ادراكات اخالقي را براين بگذاريم كه  گيرند؟ اگر بنا

وچنانچه ادراكات . ده گرائى حاكم مى شودگرائى نيستند، اخالق بر فاي

اخالقى را بيانگر اصل فايده گرائى تصوركنيم، پس يك رشته تعارضها 

ميان وجدان اخالقى و رفتارهاى نفع گرايانه از چه رواست؟ فايده 

جوش، از نظام مذهبى ويا عرف  گرايان براين باورند كه واكنشهاى خود

 اصل فايده گرائى كه اخالقيات ما براين، نه بنا وعادت، برمى خيزند و

وقتى وجدان اخالقى از رسوبات باورهاى . هستند كه بايد تغيير يابند

است، ادراكات اخالقى ما با اصل نفع گرائى موافق مى  گذشته رها

كار نظريه سياسى نه پيروى از ادراكات واپس مانده كه ممكن . افتند

 . اصل نفع گرائى استكردن تحول شتاب گير آنها وقرارگرفتنشان بر

 شخصى را در نظر مى گيريم، تعارض مواردباوجود اين، وقتى     

وجدان : براى مثال. ادراك اخالقى را با نفع گرائى قطعى مى يابيم

فايده  اما. اخالقى ما، برده دارى را ، شرائط هرچه باشند، نمى پذيرد

اكثر نمى گرائى گرچه امروز براينست كه برده دارى فايده را به حد
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رساند، اما نا گزير مى پذيرد، اوضاع واحوالى هستند كه در آن، برده 

 .دارى، نفع را به حداكثر مى رساند

افزون بر تعارض، اگرآن انتخاب را سودمند بشماريم كه براى طبيعت    

وهمه انسانها وموجودات زنده مفيد باشد، اصل راهنما ديگر فايده گرائى 

 معيار فايده رامفيد شدن -1القى راهنما است كه نيست، بلكه آن اصل اخ

 فايده را دررابطه با -2براى همه موجودات زنده وطبيعت مى گرداند و

اصل تعريف مى كند كه وقتى عمل موافق آن انجام مى گيرد، خالى 

به سخن ديگر، فايده گرائى ديگر اصل . اززيان وپر از بيشترين فايده باشد

 .راهنما نيست

اند كه تا پايان قرن بيستم،  ا، نظرهاى جديد پديد آوردهحل مشكله 

 :موضوع نقد مستمر بوده اند

  

  Rawls بداعت نظر راولس دو  -بند دوم 

  

 ديگر از عدالت، برداشتهايرا از عدالت، از   خودبرداشتراولس    

وقتى سخن از بنيادهاى اجتماعى به  ( مفهوم عدالت: مشخص مى كند

 : عبارت مى شود از )هيم بدانها صفت عادالنه بدهيمميان است ومى خوا

 يك بنياد عادالنه است وقتى ميان حقوق وتكاليفى كه براى اشخاص     

عادالنه  نيز، و. ، ميان آنها، فرق نگذارد كامي خوداز راهقائل مى شود، 

 براى كسب امتياز، رقابت در مى گيرد، تعادل ،است وقتى  ميان اشخاص

 .ار مى كندكاملى را برقر

آنچه ازاين به . در هر جامعه اى، مفهوم عدالت موجود ومقبول است    

آن جامعه وحتى در يك جامعه، مى تواند تغيير كند، اهميت نسبى است 

كه به مفهوم عدالت داده مى شود وبخصوص مفهومى است كه از 

پس كار بايسته، تعيين خاصه ها است كه بدانها، . عدالت ساخته مى شود
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عريف بايسته، از تعريف خودكامانه عدالت وبنابراين، توزيع خودكامانه ت

راولس ). 200( امتيازهاى اجتماعى مشخص شود »براستى برابر« از توزيع 

 :)201(تعريفى را بر دواصل مى سازد وپيشنهاد مى كند

اى، هرچه وسيعتر، از آزاديهاى  هرشخص حق برابر بر مجموعه  - 1

 .مجموعه آزاديها، براى همه داردبنيادى، سازگار با 

 -الف: نابرابريهاى اجتماعى واقتصادى بايد با دوشرط منطبق باشند - 2

 -بيشترين فايده را به كم امتيازترين اعضاى جامعه برسانند و ب بايد

وظايف و موقعيت ها در چنان شرائط برابر ومنصفانه اى به همگان عرضه 

 .ها برابر شوندباشند، كه اقبالها در رسيدن به آن

 :راولس اين نظررا در خور ايضاح يافت    

 در بجاى آنكه درپى مفهومى شويم كه حقيقى است، بايد برداشتى را  «  

 اشخاص  كهالبته با اين پيش فرض. كار آوريم كه، براى ما، عاقالنه باشد

درآن، همه ، و اعضاى يك جامعه دموكراتيك هستند و آزاد وبرابر

 . »مى كنندهمكارى كامل 

 را ضرورديده است؟ زيرا در جامعه هاى روشن گريچرا او اين    

دمكراتيك، مشكل رعايت آزادى وبرابرى، به موازات يكديگر، حل نگشته 

. براى حل اين مشكل، وى دست بدامان فلسفه كانت شده است. است

تفصيل نظر كانت را پيرامون رشد، در فصل پنجم مى آوريم، اجمال آن 

  :) 202(اينست

گرچه به يقين نمى توان گفت جريان رشد ادامه مى يابد، اما با     

راولس نظر كانت را با اصول . آزادى بمثابه اصل راهنما سازگار است

شخص در يك روند  « اول عدالت سازگار مى داند زيرا دراين نظر،

 محتواى اصول اول عدالت را  نسازندگى خردمندانه است كه نتيجه آ

ن ديگر، براين نظر، روندى را مى توان پيش گرفت خبه س. مى كندمعين 

ودراين روند، اشخاصى كه . كه با برخى شرائط عقالنى خوانائى دارد
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، محتواى اصول با يكديگرش عامالن رشد عقالنى را دارند، با توافق من

 .» را معين مى كنند )آزاديها ( اول عدالت

براى درك اين تفاوت .  تفاوت داردبا نظر كانت اين، نظراو وجود با   

وسردرآوردن از حل مشكل رعايت آزادى وبرابرى به موازات يكديگر، 

 :به سراغ توضيح راولس مى رويم

دوقسمت، يكى متكى به ديگرى، يكى پيش ويكى  راولس روندى با    

پيش از پذيرفتن اصول، روند : پس از پذيرفتن اصول، در نظر مى گيرد

ضعيتى خيالى كه نظريه ساز آن را وضعيت اوليه مى عبارت است از و

اين وضعيت را مجموعه شرائطى تشكيل مى دهند كه از سوئى . خواند

ندرت متوسط، هركس به فكر سودخود بودن  ( ترجمان اوضاع واحوالى

يد و از سوي ديگر، آنها، مسئله عدالت بوجود مي آهستند كه در )  ...و

پيروي از اصول ، بي ( ه عمل اخالقي اجبارهائي را بيان مي كنند ك

اگردراين وضعيت، . را از عمل مغرضانه، مشخص مى كنند... ) نظري و

  » زندگى واقعى«  ندانند در آينده، ودر  اعضاى جامعه، به شرط آنكه

 سفيد يا سياه، مرد ( چه موقعيتى خواهند يافت وخاصه هاى شخصى آنها

بخواهند روابط خويش را بر وفق  چه نقشى خواهند يافت و) ...زن و يا

عدالت تنظيم كنند، با همان دواصل عدالت موافق مى شوند كه راولس 

 :پيشنهاد مى كند

كس بر وسيع ترين مجموعه آزاديهاى بنيادى كه با مجموع همه  – 1 

 و. دنآزاديها براى همه سازگار باشند، حق برابر دار

 -الف:  دوشرط بخوانندنابرابريهاى اجتماعى واقتصادى بايد با - 2 

  ها به شغل-جامعه برسانند وب را به كم امتيازترين افراد بيشترين سود

 در ،ئى بستگى داشته باشند كه و اقبالها و امكانهاومقام ها وموقعيت ها

 . در دسترس همه باشند، شرائط برابرى منصفانه
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 پذيرفتن ، مى توانزمونيآبه  يمن از پذيرفتن اين دواصل نيز،  وبعد     

 :اين دو اصل را بطور كامل توجيه كرد

آيا در پى عمل به اين اصول، همان : مامى توانيم از خود بپرسيم «  

قضاوت مطمئن را در باره ساخت پايه جامعه خواهيم كرد ياخير؟ اگر 

 واگرنه، آن  .اين اصول سازگار است آرى، پس ساخت پايه جامعه با

 اين اصول راه حل بايسته را در اختيار ما آيا: از خود بپرسيم وقت، بايد

 .)203( »  ارزيابى، اين دواصل مى شوندمعيارقرار،  نمى گذارند؟ بدين

يا اين دو اصل از پيش مقرر آ:      پرسشي كه محل پيدا مي كند اينست 

نكه بكار برديم و ساخت پايه آو ميزاني تغيير ناپذير هستند و يا پس از 

 نتيجه مي گيريم دو اصل ما ميزان مطلوب نيستند  و جامعه عادالنه  نشد،

بايد تغيير يابند؟ پيش از اين كه ببينيم راولس به اين پرسش كدام پاسخ 

ور شويم كه بنا بر نظر او نيز ميزاني كه در سنجش بكار آرا مي گويد ، ياد

 .مي رود، پيش از سنجش وجود دارد يا وجود پيدا مي كند 

ت نظر راولس با كانت در چيست؟ او كه از انديشه اينك ببينيم تفاو    

مى گيرد، مشكل سازگار كردن آزادى را با برابرى چگونه  كانت مدد

 :حل مى كند؟

 ناخالصى هاى« لس، راوتفاوت اول در اينست كه در ساختمان نظرى     

به سخن ديگر، اين نظر، ساختمان نظرى .  تجربه وحساسيت وجود دارند»

 براى آنكه دو اصل عدالت در وضعيت اوليه، ،راى مثالب. نداردخالص 

انتخاب شوند، بايد فرض كرد كه انتخاب كنندگان ترجيح مى دهند 

داشته باشند كه هر انسان را هائى  خواسته « يعنى خواسته هاى اوليه،

، آزادى هاى بنيادى ، خواسته هاى اوليه تنها »معقول خواستارشان است

 (  دست يابى به مقام ها وموقعيت هاى مختلفموضوع اصل اول، واقبال

 را دربرنمى  )كه در قسمت دوم اصل دوم از آنها سخن به ميان است

گيرند، بلكه قدرتها واختيارات هر مقام، ثروت ومبانى اجتماعى احترام به 
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 را نيز شامل مى  )موضوع قسمت اول اصل دوم يا اصل اختالف ( نفس

 .دنشو

ست كه راولس بر اين نيست كه اصول عدالت، تفاوت دوم دراين ا    

ضابطه  « حقيقتى از پيش معلوم وموجود هستند، بلكه او براينست كه

آنچه عادالنه است از روند توافق، حاصل . مستقل عدالت وجود ندارد

به اين خاطر است كه راولس ترجيح مى دهد نگويد ). 420( » مى شود

براى ما، : ت هستند، بلكه بگويداصول عدالتى كه پيشنهاد مى كند، حقيق

اگر بخواهيم سخن راولس را روشن . عاقالنه ومنصفانه ترين اصول هستند

بگردانيم، بايد بگدئيم كه هر ساختمان نظرى، در روندى كه ساخته مى 

به سخن ديگر، . شود، اصول عدالت در خور خويش را نيز پيدا مى كند

آن بتوان يك نظررا ساخت بر عدالتى كه حقيقت از پيش معلوم باشد و

به عكس، با ساختن يك نظراست كه عدالت تعريف مى . وجود ندارد

 .شود

قرار، عدالت آنسان كه افالطون مى پنداشت، اصل از پيش  بدين    

مى  بلكه از توافق معقول ميان همه طرفها پديد. موجود ومعين نيست

 .آيد

، ميزان  يا مى كنندميزانى توافق  روي بري توافق طرفها اگر اما    

اگر حاصل تعادل . نها است و يا ترجمان حق است آحاصل تعادل قواي 

و اگر زور دو . قوا باشد، ميزان عدل، نابرابري بسود قوي تر مي شود 

زيرا در . متساوي باشد،  ميزان عدل  حالت بي حركتي  مي شود طرف 

ين حالت، اما در ا. اين حالت است كه زور دو طرف مساوي مي ماند 

اگر توافق . ن نياز به ميزان داشته باشد آعملي انجام نمي گيرد تا سنجش 

بر سر حق باشد و حق ميزان سنجش شود، از پيش وجود دارد و قول 

 . راولس نادرست مي شود 



249 

 كه بايد بدان رسيد، ميزان  باشد هدفي  توافق  موضوعاگر عدالت     

چيست ؟ به سخن ، وي هدفبراي سنجش عمل هاي دو طرف در سير بس

اگر از ميزان . ديگر ، توافق بر سر هدف ، توافق بر سر ميزان نيز هست 

ميزان نيست و زيرا عدالتى كه . زبان، زبان فريب مى گرددغفلت شود، 

واگر گفنه .  ، قابل تجربه نيستميزان سنجش عملكردها را در برندارد

براين حاصل آن به تجربه  ابن  و )تجربه ( شود، توافق به عمل در مى آيد

 و به . ، پاسخ اينست كه هر توافقى ترجمان ميزانى استيدآمي بدست 

 حاصل نابرابرى ، باشد رابطه قواترجمان ميزان  اگرترتيبي كه ديديم، 

 . با دواصل راولس نمى خوانداين حاصل .  مي شود بيشتر قوى با ضعيف 

 ميز دهد ، ميزاني است كه    بدين قرار، ميزاني كه حق را از ناحق ت

اين ميزان قابل تجربه است و بر اساس آن مى .  خوانده مي شودعدالت 

توان توافق را بعمل آورد و مى توان تا رسيدن به نتيجه، ميزان را بكار 

 .برد

واگر مقصود راولس اين با شد كه هر ساختمان نظرى، بر ميزانى بنا مى  

دارد، بلكه سازنده بنا، متناسب با شود، اما اين ميزان از پيش وجود ن

ساختمان، آن را تعريف مى كند، پس ناچار مى پذيرد كه ميزان عدالت، 

 ،اما همين ميزان، در واقع. از آغاز تا انتها بايد رعايت شود. هدف نيست

اصل راهنمائي ترجمان قدرت است و . ترجمان اصل راهنمائى است

 يكي از اين دو مان نظرى برهر ساخت. اصل راهنمائي ترجمان حق است 

د ن كه بايد تعريفى روشن بجويهستند  اصل  دواين.  بنا مى شود اصل

اصل است كه بايد تعريف ودر ساختمان يك نظر، ن آ يا  بر اين يوميزان

 با -زادي را آ اما بر اصلي كه ترجمان قدرت است، نمي توان .بكاررود

با عدالت، بمعناي برابري،   -زادي تعريف قدرت را پيدا مي كند آنكه آ

 . سازش داد 
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از آنجا كه هنوز ندانسته ايم راولس چگونه مى خواهد مشكل سازگار     و 

كردن آزادى را با برابرى حل كند، نظر اورا پى مى گيريم، چه بسا 

 مسئلهرا از راه حل  توضيحات بعدى او هم ابهام را رفع كنند وهم ما

 :آگاه سازند

  

 :يده گرائىاولس وفا ر- 1 

راولس بيان دو دسته اصول  ، در »نصفت عدالت به مثابه  « توقعات      

عدالت ايجاب مى كند كه برخى خواسته هاى اوليه، با برابرى . شده اند

اصل  اصل اول از دسته اول يا ( آزاديهاى بنيادى: كامل، توزيع شوند

 (  وموقعيت هاهاى رسيدن به مقام ها فرصتها و امكان  و  )آزادى برابر

وتوزيع خواسته  ) اصل دوم از دسته دوم يا اصل برابرى منصفانه اقبال ها

 اختيارات وامتيازات وقدرتهاى مالزم با مقامها وموقعيت -هاى اوليه ديگر

كه سهم  به ترتيبي  -ها، ثروت ها ودرآمدها، پايه هاى اجتماعى احترام

.  ) ته دوم، يا اصل اختالفاصل اول از دس ( محروم ترين ها را بيشتر كند

اصل اول از دسته اول، : راولس، اين توقعات، سلسله مراتب دارند از ديد

براصل دوم از دسته دوم واين اصل بر اصل اول از دسته دوم مقدم 

قرار، يك جامعه از جامعه ديگر عادالنه تراست اگر درآن  بدين. هستند

 توزيع خواسته هاى .ع شوندآزاديهاى بنيادى بيشتر باشند وبرابرتر توزي

دوجامعه اى كه در آنها توزيع  واز. ديگر هر طور مى خواهد باشد

 فرصتها و امكانهايآزاديهاى بنيادى يكسان است، جامعه اى كه در آن 

اندازه . رسيدن به مقام ها وموقعيت ها برابرتر باشند، عادالنه تر است

وجامعه از لحاظ واگر د. رعايت اصل اختالف هرچه مى خواهد باشد

توزيع خواسته هاى اول ودوم برابر باشند، جامعه اى عادل تر است كه 

 .در آن توزيع خواسته هاى اوليه ديگر برابر باشد
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اين نظر با فايده گرائى كه بر يك اصل بناشده وجامعه عادل را      

 اعضاى  ) يا فايده (  رفاه ) يا ميانگين ( جامعه اى مى داند كه مجموع

سان، فايده گرائى  بدين. د را به حد اكثر مى رساند، رقيب مى شودخو

را،  كه قرنى بر تخت عقول دنياى آنگلوساكسون نشسته بود، جاى خود

بنگريم تفاوت هاى اين نظر با فايده گرائى . ناگزير، به اين نظر مى سپارد

 :كدامها هستند

 با فايده گرائى آن جنبه از نظر راولس را كه بطور مستقيم مى توان - 1 

بنابراين اصل، جامعه بايد سطح زندگى . مقايسه كرد، اصل اختالف است

اما بنا بر فايده گرائى، سطح . محروم ترين هارا تا حد مطلوب باال برد

ميان اين دو . زندگى مجموع اعضاى جامعه بايد به حد مطلوب برسد

 : نظر، دو اختالف وجود دارند

آنچه . ع رفاه ميان اعضاى جامعه نمى پردازد فايده گرائى به توزي-الف

توزيع آن هرچه مى . برايش مهم است، مجموع يا ميانگين رفاه است

حال آنكه براى راولس طرز توزيع خواسته هاى اوليه است . خواهد باشد

زيرا براى اينكه بدانيم يك جامعه اى عادل است، هيچ . كه اساسى است

ته اوليه كه صاحب امتيازترين ها يافته نيازى نداريم بدانيم مقدار خواس

اند چه اندازه است بلكه نياز داريم بدانيم خواسته هائى كه به محروم 

مشكلى كه اين نظر ببار مى . هستندترين ها تعلق گرفته اند، چه مقدار 

 اعضاى جامعه را  » ترين محروم « آورد، اينست كه بركدام ميزان

 تشخيص بايد داد؟

  نقشي است معانى و بر سر اصل اختالف با اصل فايده اختالف دوم- ب

از ديد راولس، خواسته هاى اوليه، . كه خواسته ها دردو نظر دارند

شاخص رضايت خاطر ويا ميزان سنجش هدفهاى افراد نيستند بلكه شرائط 

الزم براى ايجاد موقعيت برابر ووسائل عمومى هستند كه براى تدارك 

آن مفهوم از . ئى متحقق كردن آن ضرورندمفهوم نيكى ويافتن توانا
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عدالت كه راولس از آن دفاع مى كند، ايجاب مى كند مسئوليتها در 

بر هركس فرض است كه در پى خوشبختى خويش : جامعه توزيع شوند

باشد، اما جامعه نيز بايد وسائل وامكانات را ميان اعضاى خود، منصفانه 

ختى خويش را در تبذير مى نكه، اگر كسى خوشبايتوضيح . توزيع كند

داند، اين بر جامعه نيست كه خواسته هاى اوليه را كه براى باالبردن 

بلكه . سطح زندگى محرومان اختصاص داده است، در اختيار او بگذارد

بر خود او است كه با توجه به حدود سهمى از خواسته هاى اوليه كه 

 . كندجامعه به او مى دهد، اسباب خوشبختى خود را تدارك

تفاوت ديگر نظر راولس با فايده گرائى در اينست كه راولس توزيع  - 2 

مطلوب ثروت وقدرت را سخت مقيد به رعايت اصل آزادى برابر واصل 

بهيچ رو، بهبود وضعيت محروم ترين ها . برابرى منصفانه اقبال ها مى كند

فانه اقبالها نبايد به بهاى صدمه رساندن به آزاديهاى بنيادى ويا برابرى منص

 وقت آنست كه آزاديهاى بنيادى و برابرى منصفانه اقبال ها. يدآبدست 

 :)205( را دقيق تر كنيم

 از آزادى سياسى آزاديهاى بنيادى شهروندان، بطورعمده، عبارتند « 

 وآزادى بيان وآزادى  )حق انتخاب كردن وشدن به مقامهاى مختلف(

ه وآزادى هاى شخصى، از اجتماعات و آزادى عقيده وآزادى انديش

جمله حق مالكيت وحمايت شدن در برابر توقيف خودسرانه خود ويا 

 .  » اموال خود

 به براى اينكه يك جامعه عادالنه باشد، هيچيك از اين آزاديها جز     

كه همه بتوانند از آنها بطور برابر، برخودار شوند، نبايد محدود ترتيبي 

ا در برابرى صورى دررسيدن به مقامها برابرى منصفانه اقباله. شوند

اين برابرى ايجاب مى كند .  ها، در جامعه، خالصه نمى شوديتوموقع

كه خواستگاه اجتماعى به هيچ رو، رسيدن به مقامهارا تحت تأثير قرار 

ندهد وبنيادهائى در وجود آيند كه از تمركز افراطى ثروتها جلوگيرى 
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بر، اقبال هاى برابر دردسترسى به كنند وبه استعدادها وكفايت هاى برا

حال آنكه از ديدگاه فايده . تعليم وتربيت در سطوح مختلف را بدهد

، حداكثر، اهميتى اه گرايان، آزاديهاى بنيادى و برابرى منصفانه اقبال

به حداكثر رساندن رفاه كل يا متوسط، ممكن است با . فرعى دارند

اما سخت .  اقبالها سازگار باشدحمايت از آزاديهاى بنيادى يا برابر كردن

بنابر فايده گرائى، مى توان . محتمل است كه بايد يكى قربانى شود

گذاشت اما بنابر نظر راولس، حتى به عذر بهتر  را زيرپا... حقوق بشر و

كردن سطح به زيستى محروم ترين ها، نمى توان به آزاديهاى بنيادى 

 . صدمه رسانداه وبرابرى منصفانه اقبال

قرار، به لحاظ محتوا، نظر راولس با فايده گرائى چهار تفاوت  بدين     

 اصل اختالف خاص محروم ترين -الف: در نظر راولس. بنيادى دارد

 تقدم - نه فايده كه خواسته هاى اوليه مالك هستند و ج-هااست و ب

 رعايت برابرى  با، تقدمنگاهآ و  -با رعايت آزاديهاى بنيادى است و د

هاى برابرى طلبى  دو تفاوت اول وآخر، بيانگر جنبه. ه اقبالهاستمنصفان

نظر راولس هستند ودو تفاوت ديگر، ترجمان جنبه هاى آزادى طلبى 

پس بجااست اين نظريه را با دو نظريه، يكى ليبراليسم . نظريه بشمارند

 :وديگرى برابرى طلبى مقايسه كنيم

  

 :راولس وليبراليسم - 2 

نست كه نظريه راولس را اغلب، نظريه اى شمرده اند كه نخست با يد دا  

به سخن ديگر، اين نظريه . به سوسيال دمكراسى مشروعيت مى بخشد

خواستار جامعه ايست كه در آن، اقتصاد بازار با حمايت سخت از 

آزاديهاى فردى وقانون گزارى به قصد توزيع مجدد درآمدها به سود 

  برداشت، از برداشتها كه نظراين ندهرچ. محروم ترين ها همراه است

 در معانى اروپائى كلمه ها، يكسان ، را با ليبراليسم ويا نئوليبراليسمراولس



254 

 توجيه سوسيال  درمى شمرد، به واقعيت نزديك تر است، اما نظريه اى 

 .دمكراسى نيست

اى از  امعهج هيچ  كه، تأكيد مى كند)206( او، در نظريه عدالت خود     

ى موجود، با اصول راهنماى جامعه عادل كه او بدست مى ها جامعه

هاى سوسيال  ها و حتى در جامعه در همه جامعه. دهد، خوانائى ندارند

راولس تصريح مى كند .  وجود دارند »خطيري بى عدالتى ها « دمكرات

سوسياليسم در وجه مالكيت عمومى وسائل توليد وسرمايه دارى در وجه 

توزيع منابع نادر مربوط مى به ت كم در آنچه ارهاى بازار، دسكسازو

شود ونه در آنچه به توزيع درآمدها ميان افراد مربوط مى شود، با نظر او 

را به اهميتى جلب مى   ازاين گذشته، راولس توجه ها. سازگار هستند

از يكديگر  » مردم ساالري مالكان « داري  و كند كه او براى تميز سرمايه 

 دولت  هم متكي بر دولت و هم متكاي ه داري كهسرماي: قائل است

مردم «  با حاكم است،  بر اروپاى غربى وامريكا است  و  تقدير ساز

ونه سرمايه دارى مالكان اين مردم ساالرى . ستيكي ني  » ساالرى مالكان

 ( ست كه راولس سوسياليسم ليبرال نآ و متكاي متكى بر دولت تقدير ساز 

 درآن، اصول ، مى شمارد و نظامى مى خواند كه )زمردم ساالر ونامتمرك

ميان اين دو شكل از . پيشنهاديش مى توانند به عمل در آيند راهنمائى

 تفاوت بنيادي سرمايه دارى، تفاوت بنيادى، از نظر راولس، كدام است؟ 

اينست كه در اولى، دولت خداصولت، پس از آنكه بازار بى عدالتى ها 

ر مى آورد، با توزيع مجدد، در صدد تصحيح بر مى وبى انصافى ها را ببا

حال آنكه در مردم ساالرى مالك ها، از پيش است كه توزيع مضافه . آيد

به به يمن نقشى كه سازمان اجتماعى مى يابد، بخصوص . سازمان مى يابد

نقشى كه نظام تعليم وتربيت و قوانين پيش گيرى كننده از تمركز يمن 

 .، جامعه عادل واقعيت مى يابدمالكيت، پيدا مى كنند
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سان، نظرراولس، همانند فايده گرايى، الگوى يك نظام  بدين    

اجتماعى نيست، بلكه ميزان براى ارزيابى الگوهاى اجتماعى است كه مى 

در . خواهند از راه تحليل تجربى طرزكارشان، از نقائص، پاك شوند

  :ليبراليسم، تصحيح از راه آزمون، وجود ندارد

ازآن بدست مى  ) Nozick  )207  ليبراليسم در تعريفى كه نوزيك     

دهد، با نظريه راولس نخست اين تفاوت را دارد كه از سه مؤلفه عدالت، 

در واقع ليبراليسم همانند نفع گرائى، اصل . دو مؤلفه را ناديده مى گيرد

نفع ودر همان حال كه . را ناديده مى گيرد برابرى منصفانه در اقبالها

گرائى اصل آزادى برابر را ناديده مى گيرد، ليبراليسم اصل اختالف را 

با اين دوحذف، در محتواى اصل حمايت از آزاديهاى . حذف مى كند

حق بنيادى، در ليبراليسم، حق . بنيادى نيز از نظر راولس دور مى شود

حق مالكيت به معناى بر آنچه بطور مشروع تحصيل . مالكيت مى شود

بديهى است كه در اين صورت، نه . يافته ايم، صاحب اختياريمكرده و

از راه معامله هاى مختارانه كه بازار را تشكيل تنها تنها فعاليت اقتصادى 

مى دهند، نظم مى يابند، بلكه كسى را نيز نمى توان از تحصيل وسائل 

وبديهى است كه دولت نمى . توليد وبه كار گرفتن افراد باز داشت

اى مثال، با وضع ماليات بردرآمدهاى بزرگ، توزيع مجدد تواند، بر

قرار، نظر راولس از  بدين. را به سود محرومان، سازمان بدهد درآمدها

 : دو جهت، با ليبراليسم اختالف دارد

 است و  مالكيت مطلق را در شمار آزاديهاى بنيادى نياورده-الف

ده، انصاف  با فضائى كه با نگنجاندن مالكيت مطلق بوجود آور-ب

با وجود اين، نظر . ملحوظ كرده است ونصفت را، در هر دودسته اصلها

راولس را نمى توان از ليبراليسم بيرون دانست به شرط آنكه، آن را با 

«  دانست و از  » ليبراليسم چپ « براى مثال آن را. صفتى مشخص كرد

 . متفاوت شمرد »ليبراليسم راست
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 :راولس وبرابرى طلبى - 3 

كيد راولس بر برابرى، نبايد نظر او را با برابرى طلبى يكى ا همه تأب     

او تذكر مى دهد كه اصل برابرى در داشتن آزاديهاى  خود. دانست

زيرا تقسيم اجتماعى كار براساس . بنيادى با برابرى مزدها سازگار نيست

رابرى كار، ناب بازار بنابراين، رقابت در. نيازهاى اجتماعى بعمل مى آيد

اگر به اين نابرابرى نخواهيم تن در دهيم، . راد را ناگزير مى كندفا

واگر چنين شود، . را تقسيم كند ناگزير يك قدرت مركزى بايد كار

باز بديهى است كه قصد راولس از .  از ميان مى رودشغلآزادى انتخاب 

لى  اما اگر حتى شرائط عم. واقعى است، برابري برابرى منصفانه اقبالها 

 فراهم - كه از جمله انحالل خانواده را ايجاب مى كند-كردن آن

چرا كه انسانها بگاه تولد، . شوند، نابرابرى در توليد را در پى مى آورد

بر  آنچه بنا: راولس خود نيز مى گويد. استعدادهاى بسيار نابرابرى دارند

خانوادگى  -بايد خنثى شود، نفوذ منشأ اجتماعىا، ه برابرى منصفانه اقبال

بر احتمالهاى دست يافتن به موقعيت هاى ممتاز نيست، بلكه اثر آن بر 

به ديگر سخن، نا برابريهاى . است امكان رسيدن به اين موقعيتها

 بنابر محيط ،مادرزادى در احتمالهاى دست يافتن به موقعيت هائى كه

ابرى  آمادگى بيشترى براى احراز آنها دارند ، بنام بري افراد،خانوادگى

 .) 208( منصفانه اقبالها، القاء نمى شوند

وباالخره، اصل اختالف، گرچه برابرى طلبى است وبرابرى در سهم از     

خواسته هاى اوليه را مبنا قرار مى دهد وايجاب مى كند كه هر نابرابرى 

در اين سهم توجيه خاص بيابد، اما با نابرابرى قابل مالحظه در خواسته 

در واقع، . ها، سازگار است طريق اولى در درآمدها و رفاههاى اوليه وبه 

افزودن بر ميزان درآمد وثروت وبهزيستى محروم ترها ممكن است 

محرك ومشوق به كار، به ابداع، به نوآورى شود وسبب باال رفتن 
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آنها كه  از ديد. درآمدها وثروت ها وبه زيستى قشرهاى ديگر نيز بگردد

ا، زيان مى بينند، توزيع برابر تمامى خواسته از توزيع برابر خواسته ه

مگر همزمان، به محروم ترها و آنها كه وضعيت . هاى اوليه عاقالنه نيست

 .رساند هاى ممتازترى دارند، سود

به خواسته هاى  در نيازها وباالخره، اصل اختالف، بهيچ رو، اختالفها     

برابرى هاى عميق اما بر نظر راولس، نا بنا.  درنظر نمى گيرد را اوليه 

به خواسته هاى اوليه مى تواند با اختالف هاى بازهم در نياز ها منصفانه 

 .دنعميق تر، وهمچنان منصفانه، در سطح رفاه، همراه باش

كه راولس، براى مثال،  با اينهمه، اين ايرادها، مانع از آن نمى شوند     

 كه به  »كارش ازهبه هركسى به اند« : برابرى طلب تر از ماركس باشد

نظر ماركس، بايد ميزان توزيع امتيازهاى اجتماعى در مرحله اول جامعه 

را بنابر كيفيت وكميت كار، مشروع مى  برابريها كمونيستى بگردد، نا

 « ونيز،. ، مشروع نمى شناسدبه ضرورتحال آنكه اصل اختالف، . گرداند

ان جامعه  كه در مراحل آخر ساختم »هركس به اندازه نيازشبه 

 - كمونيستى، ميزان مى شود، نابرابريها در دريافت امتيازهاى اجتماعى

وماركس . اقتصادى را بخاطر نابرابريهاى ازپيش موجود، موجه مى نمايد

در آنجا كه هر گونه . به نوبه خود برابرى طلب تر از راولس است

 مى داند را مردود نابرابرى ناشى از بهره اى كه به سرمايه تعلق مى گيرد

والبته اين مقايسه فريب آميز . وآن را بهره كشى از كارگران مى شمارد

 براى تشويق  » به هركس به اندازه كارش« كه از سوئى،  است چرا

انسانهائى است كه هنوز زير سلطه طرز فكر ورفتار سرمايه دارى هستند، 

ى قصد آنست كه تشويق شوند ودر رشد نيروهاى مولدى بكوشند كه برا

از هركس به انداره « و . رسيدن به مرحله واپسين كمونيسم ضرورند

 نياز به جامعه اى دارد  » استعدادهايش وبه هركس به اندازه نيازهايش

با وجوداين، در نظر .  باشندفراوان ها وخدمت ها  كه در آن فرآورده
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ى توليد مختلف داراى خاصه اه  شيوه: ماركس اين ابهام وجود دارد

مرگ يك شيوه توليد زمانى مى رسد كه اين خاصه را .  هستنديبيا رشد

كه  به سخن ديگر، زمانى يك شيوه توليد مى ميمرد. ازدست مى دهد

را به  در اين زمان، جاى خود. ديگر مساعد با رشد نيروهاى مولد نيست

شيوه توليدى مى سپارد كه داراى توانائى رشد دادن نيروهاى مولد 

 به  شيوه اى كه جانشين مى شود،  »ناپذير رشد « شيوهاما گذار از . است

در نظر . همان نقطه تاريك نظريه ماركس در باره تحول تاريخ است

 :است كه مى تواند آن را روشن كند راولس، به امرى توجه شده

 اصل فايده در اين امر مشترك هستند كه نه ااصل اختالف راولس ب    

همانند اغلب  (اد مختلف توجه مى كنندتنها به سهم نسبى هريك از افر

، بلكه به مبلغ كلى كه بايد به محروم ترها داده شود  ) هاى عدالت نظريه

، به ميزان بيرنخست فرض كنيم مبلغ كل، به تق: نيز، عنايت مى كنند

هراندازه ميزان رشد باالتر، ميزان : رشد نيروهاى مولد بستگى داشته باشد

. ترها مى رسد افزون تر  ر ومبلغى كه به محرومرفاه كل ويا متوسط، بيشت

هاى توليد، از نظر  اگراين فرض صحيح باشد، ارزيابى ماركس از شيوه

 تالقى مى بسا ، يابى آنها، با ارزيابى بر اصل فايده واصل اختالف،  رشد

وقتى يك شيوه : چگونگى گذار كه مبهم مانده بود، روشن مى شود. كند

 ديگر رشد پذير نيست، نابرابريهائى كه ،ايه دارىبراى مثال سرم، توليد

ذاتى اين شيوه توليد هستند، از جمله نابرابريهاى ناشى از استثمار سرمايه 

البته به شرط آنكه فرضى . دارى، ديگر اصل اختالف را ارضاء نمى كنند

 وقتى ديگر نتواند اصل اختالف را ارضاء. كه در باال كرديم، صحيح باشد

را مشروع و   مسلط وزير سلطه جامعه ديگر اين نابرابريهاكند، اعضاى

. البته به شرط آنكه فرض دوم نيز صحيح باشد. منصفانه نخواهند شمرد

زيرسلطه، قوت مى گيرد ومقاومت مسلطها ضعيف مى ، در ميل به عصيان 

 ) . 209(زمان آبستن تغيير شيوه توليد نو مى شود. شود
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ركسيسم، پس از به پايان بردن مطالعه به عدالت اجتماعى از نظر ما 

مطالعه را با . عدالت اجتماعى از ديدگاههاى انواع ليبراليسم، مى پردازم

 :ها پى مى گيريمن نقد نظر راولس از سوى ليبرتالي

  

 عدالت اجتماعى از ديد ليبرتاريسم -بند دوم  

Libertarisme : 
  
كرده وتمامى اسباب  داگر فرض كنيم، جماعتى يك سفينه فضائى ايجا    

زندگى را درآن فراهم آورده باشند وبناگهان وبى اجازه، فردى درآن 

اجازه استفاده از امكانات آن جامعه را دارد يا نه؟ به  او فرود آيد، آيا 

دارد،  چون اين شخص وجود: اين پرسش يكى اين پاسخ را داده است

. يت جماعتحق بنيادى بر آزادى دارد كه مقدم است بر حق مالك

گرچه، بنابر اخالق، مطلوب اينست كه به وى : وديگرى جواب داده است

حق بر آزادى نجا كه آ از امكان استفاده از امكانات حياتى داده شود، اما 

بنابراين، تازه وارد، بدون اجازه ساكنان . چيزى جز حق بر مالكيت نيست

 ت نوزيكاولى روبر. سفينه، حق نفس كشيدن در آن فضارا ندارند

Robert Nozick  است كه عقايد راولس را انتقاد كرده وبا او دوكسى

ودومى . اند هستند كه به فلسفه سياسى انگلوساكسون حيات نو بخشيده

 .است David Friedman داويد فريدمن

بانيان . ليبرتاريسم، آئينى است كه آزادى اصل راهنماى آن است      

اليسم، براثر يك قرن استعمال، روشنى آن مى گويند، از آنجا كه ليبر

بدست نياورده ودر ابهام فرسوده شده است، اصطالح ليبرتاريسم را بر 

گزيديم، تا نظر خالى از ابهام ورها از بند باورهاى جوراجورى باشد كه 

  .تحت عنوان ليبراليسم، در ذهن ها رسوب كرده اند
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سم را گرفته وتأليفى از  از تمايل چپ، آنارشي،بانيان ليبرتاريسم       

آنارشيسم وسرمايه دارى بوجودآورده وبراين گمان هستند كه براصل 

مى . راهنماى آزادى، تنها نظريه خالى از تناقض واشكال را ساخته اند

گويند ماركسيستها مى گفتند كه آنارشيسم، وقتى در جامعه هاى بزرگ 

قهر را بر . مى شودوبغرنج به اجراگذاشته شود، سبب نابرابريهاى بزرگ 

را به جهنم سوزان  روابط اشخاص با يكديگر حاكم مى كند وجامعه ها

 .قهر وبى عدالتى بدل مى سازد

ى شكال هاتأليف آنارشيسم وسرمايه دارى، ا: ليبرتارين ها مى گويند      

زيرا از اشتباه بزرگ آنارشيسم . فع مى كندروارد به آنارشيسم اروپائى را 

اشتباه آن آنارشيسم اين بود كه با نقش بازار وبازى .  استاروپائى مبرا

حال آنكه سازگار شدن توليد با نيازهاى . آزاد عرضه وتقاضا، مخالف بود

مصرف كنندگان ونيز جور شدن فن با كمبود نسبى عوامل توليد را بازار 

بديهى است بازار اين دو كاررا، به كمال از . مى تواند از عهده برآيد

اما وقتى آن . مى آورد ر نمى آيد ونا برابريهاى قابل مالحظه پديدعهده ب

را با سازگاريها كه دولت مى تواند برقرار كند مقايسه مى كنيم، مرجح 

رمايه دارى وآنارشيسم، سرمايه دارى سقرار، تأليف  بدين. مى يابيم

به ادعاى !  درآن، نه ماليات وجوددارد و نه دولت،آزادى است كه

نها، عدالت با توزيع برابر درآمدها برقرارنمى شود واين توزيع ليبرتاري

آنچه مهم است اينست كه بدانيم آيا توزيع انجام شده حاصل . مهم نيست

دادوستدهاى ارادى آزاد وخالى از اكراه ميان افرادى هستند كه هر 

يك حق برابر بر تن خويش ومالكيتى بر خواسته ها دارند كه به طور 

براين نظر، اگر همه حق مالكيت بر  اند، يا خير؟ بنا آوردهمشروع بدست 

وستدها، فشار  خويش را داشته باشند ودر داد خويش ودست آورد

براين نظر، . واكراهى در كار نيايد، عدالت اجتماعى بر قرار مى شود

 :دانسته اند زيررا وارد انتقادهاي
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ى را ممكن مى سازد ليبرتاريسم بر اينست كه بازار سازگاريهاى اقتصاد • 

اما حمايت درونى . ونا برابريها كه ايجاد مى كند، مسئله واقعى نيستند

 بدون آن، اين نظريه بى بنياد مى شود، ،را كه وبيرونى از حقوق افراد

سرمايه  -چه مقامى بايد تصدى كند؟ به سخن ديگر، راه حل آنارشيسم

 مالكيت ونيز دفاع دارى براى مسئله اجراى قراردادها وحمايت از حقوق

از كشور، چيست؟ اين انتقاد، جانبداران ليبرتاريسم را دودسته كرده 

آنها كه موافق حداقل دولت هستند وآنها كه به آنارشيسم كامل : است

باوردارند ودر پى آن شده اند كه تأسيسات اجتماعى تصور كنند كه 

 .امنيت شهروندان ودفاع از كشور را تأمين كنند

ريسم مدعى است كه توانسته است بر اصل آزادى، تأليفى از ليبرتا  •

تقر مى سسرمايه دارى وآنارشيسم پديدآورد كه آزاديهاى واقعى را م

 كه تمايلهاى چپ وعده مى دادند اما در زادي هائي را مستقر كندآ. كند

اينان جانبدار آزاديهاى جنسى، عدم . آئين آنها، متحقق نمى شدند

در . هستند...ادى مهاجرت، خلع سالح يك جانبه واطاعت از دولت وآز

 .همان حال، با مالياتها، وبرابرى طلبى مخالفند

برفرض كه مسئله حمايت از حقوق افراد ودفاع از كشور با حداقل     

 حل شود، همچنان سه  نظر ليبرتارين ها  منظور » تأسيسات « دولت ويا 

 :اشكال بر ليبرتاريسم وارد هستند

ل اول اينست كه ليبرتاريسم آزادى را اصل راهنماى خويش مى اشكا    

اما اگر تنى . شناسد وآن را مالكيت بر خويش و اشياء تعريف مى كند

ازجمله باغ هاى ومعابر  ( چند تمامى زمينهاى قابل سكنى را مالك شدند

 و بر مستأجران خود، استعمال كلمه آزادى را نيز ) همگاني واماكن 

 از اصل راهنما چه بر جا مى ماند؟ ليبرتاريسم، مالكيت ممنوع كردند،

و كسانى   Nozick  گرائى خالص نمى شود؟ در برابر اين اشكال، نوزيك

را  كه چون او فكر مى كنند، برآن شده اند كه آزاديهاى بنيادى ديگر
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با وجود اين، . كه قابل تلخيص در حقق مالكيت نيستند، وارد نظريه كنند

را مى توان با  ز اعتراف مى كند كه نمى داند اين آزاديهانوزيك خود ني

 حقوق مالكيت دمساز كرد يا نه؟

 حاگر بازار را مرج ليبرتارين ها مي گويند اشكال دوم اينست كه     

بشماريم، از آن نظر نيست كه از سازماندهى دولتى كار آمدتراست ويا 

كه ناقض حقوق سبب رشد ورفاه بيشتر مى شود، بلكه از اين رواست 

اما اين حقوق بنيادى را چه مقامى در برابر فايده گرائى ، . بنيادى نيست

حفظ مى كند؟ اگر حقوق بنيادى منظورليبرتارين ها، اكثريت بزرگى را 

به فقر سياه گرفتار كند، نيروى اخالقى نگهدار اين حقوق، به سستى نمى 

اين حقوق سازگار گرايد؟ داويد فريدمن مى كوشد فايده گرائى را با 

اما به شرحى كه ديديم ليبرتاريسم وفايده گرائى، همواره . نشان دهد

 .سازگارى نمى جويند

درصورت ناسازگارى حقوق افراد اين جامعه با : اشكال سوم اينست    

اي، جامعه  حقوق افراد جامعه هاى ديگر چه بايد كرد؟ براى مثال، اگر

 تنها وسيله دفاع هر گاه تى قرارگرفت،  زير حمله قدر،با نظام ليبرتاريست

كردن چند موشك با كالهك اتمى، به سوى پايتخت كشور  كارآمد، رها

مهاجم شد، بايد يا نبايد اين كاررا كرد؟ آيا براى يافتن پاسخ اين پرسش، 

جانبداران ليبرتاليسم ناگزيرنمى شوند، فايده هاى نهائى انتخاب هاى 

 كنند؟مختلف را با يكديگر مقايسه 

ويا اگر، در يك جامعه ليبرتارين، معلمان برآن شدند به دانش آموزان      

بباورانند حقوق ديگرى را نبايد رعايت كرد، چه بايد كرد؟ آيا بايد همه 

 در دانش آموزان، طرز فكر فاشيستى را القاء مى كنند، بيرون ،آنها كه

ند؟ واگر پاسخ نه كرد؟ اگر پاسخ آرى است، چه مقامى بايد اين كاررا بك

 است، از حقوق بنيادى، چه برجا مى ماند؟
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وباز، اگر فرض كنيم كه سه اشكال باال وارد نباشند ومالكيت مشروع      

بتواند رعايت خود را گردن گير همگان كند، اين پرسش پيش مى آيد 

 مالكيت مشروع كدام است؟ برفرض كه حق مالكيت كامل بر ميزانكه 

ن پذيرفت، مالكيت بر اشياء را چگونه مى توان تن خويش را بتوا

. مواد آن به طبيعت تعلق دارند. پذيرفت؟ اشياء تنها حاصل كار ما نيستند

مالكيت نخستين چگونه . آنچه در طبيعت هست، ملك كسى نيست اما

برقرار مى شود وحدود آن چيست؟ اگر بگوئيم هركس يك چشمه 

ك مى شود، حق تمامى اشخاصى طبيعى را يافت واز آن خود خواند، مال

كه از آن استفاده مى كردند، چه مى شود؟ ويا اگر زمينى را حيازت كرد 

ومالك آن شد، ديگران را از حق خويش برآن محروم نمى كند؟ براى 

حل اين اشكال، گفته اند مالك شدن به شرطى مشروع است كه اثر منفى 

 « فايده اينممكن است پرسيده شود . برحق هيچكس ديگر نگذارد

مالكيت «  چيست وقتى ما در دنيائى زندگى مى كنيم كه  » اشكال سازى

  در مصداق خارجى پيدا نمى كند؟ اما اگر توجه كنيم كه »ابتدائى

، فضاهاى بزرگ تسرمايه دارى بخصوص در جامعه اى با نظام ليبرتاليس

ان مى در آنها، همگ، كه فضاهائي از ميان مي روند . از ميان مى روند 

توانستند، شكار، صيد و يا هر آنچه براى زندگى خويش الزم دارند را 

چهار حق بنيادى .  اهميت اين اشكال را درك مى كنيم، كشت كنند

بتدريج . حق شكار، حق صيد، حق چرا وحق كشت: وجود مى داشتند

كه بخش بزرگى از افراد ازاين حقوق محروم مى شوند ووقتى كارهاى 

ار، طالب ندارند ودرآمدهايشان كفاف حداقل زندگى را بسيارى در باز

از آنها انسانها نيز نمى دهند، ناگزير بايد حقوقى را جبران كرد كه 

ازاين رو، ليبرتاريسم نيز نا گزير شده است توزيع . محروم مى شوند

ضرور مى شود وضع ماليات بر در آمدهائى . مجدد در آمدها را بپذيرد

ند وتوزيع آن به ترتيبى كه همگان، بخصوص آنها كه بازار ايجاد مى ك
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اما . كنند  مى گرداند، زندگى درخورى پيداشاننيز كه نظام محروم

چگونه مى توان از سوئى جانبدار توزيع هرچه بيشتر ووسيع تر درآمدها 

واز سوى ديگر خواهان نبود دولت ويا به حداقل رساندن فعاليتهاى آن 

  ) . 210 ( شد؟

نخست ببينيم . اركسيسم به اين پرسش را دورتر مطالعه مى كنيمپاسخ م    

آزادى اگر . اند نظرهاى راولس وليبرتاريست ها، چه سرانجامى پيداكرده

در حق مالكيت خالصه شود، پس قابل انتقال مى شود و در روابط قوا، 

برفرض كه، براصل ثنويت، . اكثريت بزرگى به بردگى در مى آيند

 ديگر، را براى افراد قائل شويم، چگونه مى توان  »دىبنيا«  آزاديهاى

 :آزاديهاى صورى را به آزاديهاى واقعى بدل كرد؟

  

 :نظريه نوزيك

 اصل عادالنه -1: نظريه نوزيك از تأليف سه اصل پديد آمده است    

ء بال صاحب را هركس يافت يا بر  بدين بيان كه شى. بودن مالكيت اوليه

بشرط آنكه با مالك شدن او، . اد، مالكش مى شودروى آن كارى انجام د

 اصل عادالنه بودن مالكيت بر -2. در وضعيت ديگرى كاستى روى ندهد

و . ء حاصل از معامله خالى از اكراه با كسى كه مالك آن بوده است شى

 اصل عادالنه بودن تصحيح وترميم هر بار كه يكى از دو اصل اول -3

نوزيك مى پذيرد كه ). 211( نشدندودوم يا هردو رعايت نشد يا 

 امروز، توزيع عادالنه را ،درگذشته بى عدالتيهاى بسيار روى داده اند كه

وزيك نمى گويد اصل سوم را چسان بايد بكار ن. سخت مشكل مى سازند

اصل به : اما مى گويد كه اصل ديگرى را مى توان در كار آورد. برد

او مى گويد . را يافته استكسى كه كمترين سهم سهم حداكثر رساندن 

 .اين ضابطه دقيق نيست اما مى تواند تقربى تجربى به اصل سوم باشد
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 مالكيت آدمى بر خويشتن، -1: دوايراد به نظر نوزيك وارد دانسته اند    

را بفروشد  بنابراين نظر، قابل خريد وفروش است واو مى تواند، خود

 مى توانند هر امى شود وآنهويا بچه مال پدر ومادر . وبرده ديگرى كند

، وقتى كسى شيئى  Locke  بنابر نظر لوك-2و! كار خواستند با او بكنند

 از ،را با كار به مالكيت در مى آورد، اين مالكيت آنگاه مشروع است كه

تنها منابع پايان نا پذير را بنابر . آن، به اندازه كافى براى ديگران بماند

 .آيد  شد بدون اينكه كمبود پديداصل اول نوزيك، مى توان مالك

 : نوزيك براى رفع اين دو اشكال، به دو تدبير توسل مى جويد    

كمتر چيزى شدن مالك  براثر ، آيا وضعيت اشخاص ناتوان-تدبير يكم 

 نظام مالكيت شخصى، بدتر مى شود؟ با آنكه به بودن مجاز ،  بنا بر كسى

 نظر او، پاسخ منفى است، اما 

 با قائل شدن امكان جبران، مى توان زيان احتمالى را -تدبير دوم 

كسى كه مالك شدنش ديگران را زيانمند مى كند، بايد « : جبران كرد

اما از او .  »زيان آنهارا به ترتيبى جبران كند كه وضعيتشان بد نشود

بلكه مليونها نفر را  چگونه مى توان زيان هزاران هزار و :پرسيده اند

 فرض كه بتوان جبران كرد، منابع نادر را چگونه مى جبران كرد؟ وبر

آورد؟ مگر اينكه بگوئيم هر بار رتوان با جبران زيان، به مالكيت شخصى د

 به الغاى مالكيت خصوصى آن، واقعيت پيدا ،كه منبعى نادر شد، جبران

 . مى كند

 

، نظريه نوزيك را تصحيح  Steinerو استنر  Kirznerكيرزنر

 :مى كنند

. لوك رها شود رزنر واستينر چاره را در آن مى بينند كه شرط يك     

نر براين نظر است كه منافع يك كارفرما مشروع است وقتى او به زكر

ميان استفاده از . وجود امكانى پى مى برد واز آن بهره بردارى مى كند
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اگر نوزيك همانطور كه ادعا . ء فرقى نيست يك امكان وخلق يك شى

ارد توزيع ره آورد سرمايه دارى وحشى را مشروع كند، مى كند، قصد د

واگر اين تصحيح را بپذيرد، بايد . ناگزير بايد اين تصحيح را بپذيرد

ء طبيعى را كشف  هركس يك شى: تسرى آن را به اين مورد نيز بپذيرد

ء طبيعى، پى برد، يك خالق  اى در يك شى كند ويا به خاصيت باالقوه

يچ حق ندارند از مالك شدن او بركشف خويش، ديگران ه واقعى است و

 .)212( شاكى شوند

ء ناشناخته،  سان، بمحض اينكه مى پذيريم كشف يك شى بدين    

مالكيت بر آن را مشروع مى كند، شرط لوك اعتبار خويش را ازدست 

به سخن ديگر، اشياء طبيعى ملحق به اشيائى مى شوند كه خالق . مى دهد

 .آنها مالكشان مى شود

ء  براين نظر، نخست اين انتقاد وارد است كه نمى توان گفت يك شى    

طبيعى از زمانى وجود پيدامى كند كه يابنده به وجود آن پى برده 

وآنگاه اين اشكال وارد است كه آيا كسى مى تواند ديگران را از . است

آبى محروم كند به اين مجوز كه وى زودتر از ديگران، به وجود آن پى 

 توان به هركس  مى: است؟ استنر براى رفع اين اشكال مى گويد هبرد

. داد را  از منابع طبيعى ي، نه تنها بر نفس خويش، بلكه بر سهم برابرحقي

منتها او را كامال آزاد گذاشت هر طور خواست با سهم وحاصل كار 

 .خويش عمل كند

تمامى  بر نظر او اين ايراد وارد است كه : استنر خود مى گويد    

نسل ها از پى هم مى آيند . انسانيت، يك جا ويك زمان حاضر نيستند

 برخى چون هربرت اسپنسر. ه مى شونددوانسانها در سراسر جهان پراكن

Herbert  Spencer   پيشنهاد كرده اند مالكيت منابع طبيعى اجتماعى

. او مى گويد مالكيت اجتماعى منابع با فعاليت شخصى سازگار است. شود
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يرا استفاده كننده از يك منبع طبيعى، اجاره بهاى عادالنه اى مى ز

 .پردازد

وچون هنوز مشكل حل نمى شود، استنر بر آن مى شود كه به ارث     

زيرا كسى كه ديگر وجود ندارد، سخن . نهادن مال نيز بايد ملغى شود

 پس اما به اين نظر نيز ايراد گرفته اند كه. گفتن از مال او بى معنى است

تكليف آزادى انسان چه مى شود؟ مگر نه هركس حق دارد با مال خود 

هركار كه خواست بكند؟ ونيز اگر به ارث دادن جايز نباشد، بخشيدن 

 .)213(نيز جايز نمى شودمال 

 مى  »سرمايه دارى مردمى« راه حل را در  Halvarian هال واريان 

 مشكل حل ،  » ت شودتوزيع ثروت، نصفت رعاي « بنظر او اگر در. بيند

به اين بيان كه توزيع منابع وامكانات تنها وقتى عادالنه است كه . مى شود

هر كس تركيب توليد ومصرف خويش را بر تمامى تركيبهاى توليد 

، اين )215( در كار بعدى خويش ،او.  ) 214 ( ومصرف ديگر ترجيح دهد

 نظامى كه . ى داند م » سرمايه دارى مردمى « توزيع را در گرو استقرار 

به استثناء نيروى كار و  ( در آن، با توزيع برابر منابع و استعدادها

، همگان از خط موقع برابر به كار مى  )استعدادها وهنر هاى انسانى

 در بازار رقابت، قابل مبادله مى  )حتى كار( پردازند وهمه خواسته ها، 

كند كه بخشش نيز ملغى به نظر او، استقرار اين نظام، ايجاب مى . شوند

نه تنها ارث وبخشش به آيندگان كه بخشش به يكديگر بايد ملغى . شود

 .هركار كه به رقابت كامل زيان رساند، نبايد مجاز شمرد. شود
 

 :ارزيابى نظرهاى راولس و نوزيك 
آزادى در اين معنى كه هركس مختار است هر طور مى خواهد      

دست . م، تنها ارزشى است كه اهميت داردزندگى كند، از ديد ليبرتاريس

. كم، تعريف ساخت پايه جامعه را جز براصل آزادى نمى توان كرد
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اما نبود . ازاين اصل، اغلب به نبود اكراه وعدم دخالت، تعبير مى كنند

اكراه وعدم دخالت، به ضرورت، برمبناى مالكيت، مشخص كردنى مى 

رقرار نشده باشد، جمعى كه در واقع، اگر پيشاپيش، هماهنگى ب. شوند

دل بخواه . درآن هركس هرچه مى خواهد مى كند، جامعه نمى شود

اين يكى با دل بخواه آن ديگرى تصادم مى كند وجمع پراكنده مى 

پس بايد قلمروئى را براى هركس فرض كرد كه درآن، او مى . گردد

كه نظام مالكيت همان نظامى است : تواند هر طور مى خواهد، عمل كند

به گروهى از آدميان امكان مى دهد، جامعه اى از زنان ومردان آزاد را 

حق مالكيت هركس برتن خويش وحقوق مالكيت او بر . بوجود بياورند

يا به مدد اشيائى كه دارد ايجاد مى  ( اشياء خارجى كه بدست مى آورد

 . ويا ديگرى به او انتقال مى دهد، بنياد آزادى است )كند

چرا كه منابع طبيعى .  هماهنگى دارد اما كامل نيسترنظاين      

وهمه اشيائى كه ساخته مى شوند، ازاين . درمالكيت هيچ انسانى نيستند

 بنابراين ليبرتاريسم بايد بگويد چگونه مى توان . منابع ساخته مى شوند

مالك چيزى شد كه در مالكيت كسى نبوده است؟ به اين پرسش، 

برخى چون موراى . اسخ هاى گوناگونى داده اندجانبداران ليبرتاريسم پ

اصل    Israel Kirznerو اسرائيل كيرزنر Murray Rothbardروتبارد

 :) 216(زير را پذيرفته اند

 . » از آن اوستمنبع هركس اول دست به كار شد،     « 

آن : ء تشبيه شده است مالك شدن يك منبع طبيعى به ساختن يك شى    

ر استفاده از منبع مى افتد وامكان مالك شدن آن را كس كه نخست به فك

،  ) ماه ويا يك غزال ويايك مولكول اكسيزن باشد  خواه كره ( مى يابد

 بعضى چون روبرت نوزيك و باروخ برودى. دردم مالك آن مى شود

Barouch Brody  به ، همين اصل را مى پذيرند اما آن را به شرطى كه

مالكيت اوليه چيزى : شروط مى كنند معروف است، م » شرط الك« 



269 

مشروع نيست مگر آنكه زيان كسانى كه مستقيم يا غير مستقيم، از آن 

ضابطه جبران رفاهى است كه بر اثر . محروم مى شوند، جبران شود

شركت دادن . مالك شدن آن چيز، ديگران از آن محروم شده اند

 هيلل. يتديگران در سود، پيشنهاد ديگرى است براى جبران محروم

Hillel و استينر Steiner برآنند كه منابع  »ليبرتارين هاى چپ« و 

بنابراين، . طبيعى به همگان تعلق دارند و هر كس حق برابر بر آنها دارد

كار  وقتى به مالكيت خصوصى در مى آيند، بايد از توليد، سهم هاى

 .وسرمايه را به اين دو و سهم منابع را به عموم داد

رو، گرچه پاسخ ها كه به چسانى مالك شدن منابع طبيعى مى بهر      

دهند، يكسان نيستند، اما آن اصل كه همه ليبرتارين ها درآن توافق 

دارند، ايجاب مى كند كه با هر گونه قانون گزارى در باره روابط جنسى 

 نمايش هاى جنسى« كه بالغ ها از روى رضا برقرار مى كنند، 

Pornogrqphie «  هاى سياسى غير جنايت كارانه ونيز محدود انجمن

به نظر اينان، خدمت نظام . كردن مهاجرت، مخالف باشند ومخالفند

ونه ماليات، گونيز وضع هر. وظيفه ويا مدنى، اشكال جديد بردگى هستند

. بنام رعايت انصاف ويا به قصد افزودن بر كارآئى را دزدى مى دانند

سرمايه  -صادى قابل قبول را، آنارشىاقت -يم اجتماعىژبنابراين، تنها ر

 تمامى بنيادهاى ، درآن، ى مى دانند كه  »بازار ناب « دارى، يعنى

 ( ست كم سرمايه دارى ريشه اىددولتى منحل وغايب هستند و يا 

يم، ژفرق اين با آن سرمايه دارى اينست كه دراين ر.  است )راديكال

ها وزندانها و نيروهاى اين دولت با دادگاه. حداقل دولتى وجود دارد

انتظامى ونظاميش، از حقوق مالكيت افراد حفاظت مى كند ودر صورت 

اين دولت به . تجاوز، متجاوز را تنبيه وحق را به حق دار باز مى گرداند

هيچ رو حق ندارد به عذر تأمين برابرى اقبال ها ويا بهتر كردن وضعيت 

 .د بكن »ابتبازار « محروم ترين ها، دخالتى در 
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از اينجا مى توان بزرگى فاصله ميان نظر ليبرتارين ها ونظر جون     

براى . راولس را، در آنچه به ايجابات سياسى راجع مى شود، دريافت

اينكه اختالف نظر را ريشه يابى كنيم، گوئيم كه ليبرتارين ها اصل اول 

راولس را كه مى گويد هركس حداكثر آزاديهاى بنيادى را بايد داشته 

 را پر مى كند، طورى كاربردباشد، آنقدر باد مى كنند كه تمامى محل 

اصل دوم راولس برابرى . نمى ماندكاربردي كه براى اصل دوم راولس، 

دون ب منصفانه اقبالها وبه حد مطلوب رساندن وضعيت محرومترين ها 

بطور به نظرآنها، ميان اصل اول كه . بنابراين، بى وجه مى شود، وكاربرد 

زيرا بنابر اصل . لق مقدم است، با اصل دوم ناسازگارى وجود داردمط

براى اينكه ببينيم . دوم، جامعه مى تواند آزاديهاى افراد را محدود كند

راولس به انتقاد ليبرتارين ها چه پاسخ مى دهد، نخست، انتقاد آنهارا 

 :بشناسيم

  

  :))217( الف( Wilt Chamberlain اشكال ويلت چمبرلن 

مى آيند   بازيگر بسكتبالى كه بخاطراو، تماشاچيان بسيار گرد-لفا  

بزرگى از  وباشگاهها به رقابت برمى خيزند و حاضر مى شوند درصد

نوزيك درآمد اين . وى بنام آنها بازى كند درآمدشان را به او بدهند تا

 : بازيگررا مثال قرار مى دهد براى انتقاد نظريه هاى سنتى ونظريه راولس

  

انتقاد اول راجع است به تمامى نظريه هائى كه بخالف ليبرتارين ها،     

نظريه هاى . عدالت را در عدم تجاوز به حقوق مالكيت، خالصه نمى كنند

 به هركس بنابرشايستگي« : براى مثال.  گرا هستند »الگو« سنتى يا از نوع 

كه ايد بهركس همان چيز «  و  » به هركس بنا بر نيازهايش«  و  »هايش

نفع گرائى ويا : براى مثال.  گرا هستند »هدف«  ويا از نوع » را ديگرى

  :دننوزيك هردونوع را انتقاد مى ك. اصل اختالف راولس
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فرض كنيم، شرائط الزم فراهم هستند براى آنكه، بنابر اصل اول، تمامى  

از آن پس، هركس حق دارد . افراد، مالك آنچه در اختيار دارند بگردند

بته به شرط آنكه ترمز لا.  دلخواه، با آنچه كه دارد هر كار خواست بكندبه

 مى تواند قسمتى از آنچه دارد را در ،براى مثال. حقوق ديگران نشود

رفتن به تماشاى بازى بسكتبال ويلت چمبرلن، هفته ها ازپى هم، صرف 

را، به خاطر  كه چمبرلن بخشى از درآمد باشگاه خود گفتن ندارد. كند

 توزيع ،برآن  بنا،اصل عدالتى كه. لب تماشاگران، دريافت مى كندج

گذرد كه دارائيها نا برابر  اوليه انجام گرفته است، هرچه باشد، زمانى نمي

بنابر آزادى كه اصل اول به مالكان در استفاده از دارائى  مى شوند و

به استناد اين مثال، نوزيك . خويش مى بخشد، عدالت نقض مى شود

هرزمان عدالت قالب يا هدف اجتماعى تعريف  « ه مى گيرد كه نتيج

شود، نگاه داشتن جامعه درآن قالب ويا بردن جامعه به سوى آن هدف، 

بدون مداخله روزمره قدرت در زندگى افراد، به سخن ديگر سلب 

در حقيقت، جامعه بايد دائم كارهائى را كه .  » آزادى، ميسر نمى شود

ند، با قالب سازگار كند ويا نتايج رفتارهاشان را افراد مى توانند بكن

بنابراين، راولس كه به اصل آزادى تقدم مطلق مى بخشد، . تصحيح كند

 .نظرى متناقض ساخته است

مداخله اعالم « : راولس اين اشكال را بر نظر خويش وارد نمى داند    

نشده وپيش بينى نشده در پيش سنجى ها ودست آوردهاى شهروندان، 

عناوين مالكيت كه موافق مقررات نظام عمومى، تحصيل . ندارد جودو

بنابر اصل، ماليات ها ومحدوديت ها . ده مى شوندرشده باشند، محترم شم

قابل پيش بينى هستند ودارائى ها تحت اين شرط كه برخى انتقال ها 

اين اشكال كه . وتوزيع هاى مجدد انجام خواهند شد، تحصيل شده اند

د با دادوستد  مايه تصحيح دائمى توزيع هائى هستند كه افرااصل اختالف
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وستدهاى خصوصى را نا   انجام مى دهند ومداخله در دادو نقل وانتقال 

 . »تفاهم بناگرفته است گزير مى كند، بر يك سوء

 :افزوده است) 218(بتازگى، و 

ا، وشركته در محدوده عدالتى كه از ساخت پايه پديد مى آيد، افراد   «  

توجه مى . در چهارچوب مقررات، هرچه مى خواهند مى توانند بكنند

دهد كه توزيع ها، از رهگذر مبادالت افراد، نمى توانند بيرون از مالكيت 

نظامى كه . هائى ارزيابى شوند كه افراد در نظام تعاونى تحصيل مى كنند

 . » اين توزيع ها را به بار مى آورند

ز، مانند نوزيك، براين نظر است كه در مثال قرار، راولس ني بدين     

ويلت چمبرلن، جامعه حق ندارد در انتقال آزادنه حقوق مالكيت افراد به 

او نيز مى گويد هر گونه توزيعى عادالنه است به . يكديگر، مداخله كند

. شرط آنكه حقوق را محترم بشمارد كه ساخت پايه جامعه، مقرر مى دارد

الت بر مبناى توزيع وآزادى، تعارضى كه نوزيك به سخن ديگر، ميان عد

 .گمان مى برد، وجود ندارد

اما آيا توزيع نابرابر بسود ويلت چمبرلن وباشگاه او، براستى آزادانه     

 است؟ اگر چمبرلن به اين خاطر كه نيك بازى مى كند، حق دارد

دردرآمد باشگاه شريك شود، آن كس يا گروه كه تماشاى بازى را 

ند، چرا يابر مى وو تماشاچيانى كه حض... و ند مى كند يا مى كنندارزشم

 كسانى كه به علت نداشتن توانائى سهم ازاين درآمد حق نداشته باشند؟ 

 كساني نيز در هجوم نها آ چه مي شود ؟ مگر نه مالى به تماشا نمى روند،

 يرا  ، ز نقش بازى مى كنند براي شركت تماشا، كه اين توانائى را دارند،

 بدين. شركت كردن در تماشا، منزلت اجتماعى متمايز طلبيدن است

قرار، آن شرط رعايت نشده است كه مقررمى كند استفاده يكى سبب 

محروميت ديگرى نشود ويا در توزيع، از صاحبان حق، كسى فراموش 

 .نگردد
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راولس، : دارد درواقع، ميان نظر راولس ونظر نوزيك، اختالف وجود    

 در نظر او، عدالت آئين مند واين آئين سامان يافته  ،ى گويدخود، م

 سامان ، ) آئين عدالت ( به ساخت پايه، بروفق مجموعه مقررات. است

احتمال  « و دادن ها ضرور هستند تا كه برابرى اقبالها برقرار وحفظ شوند

آنكه نابرابريهاى اقتصادى واجتماعى بطورمؤثرى به سود كم امتيازترهاى 

وبديهى است اين سامان دادنها ايجاب نمى .  » عه شوند، افزايش يابدجام

اما تفاوت بنيادى با . مداخالت مداوم كند كنند كه جامعه در كار افراد

اگر سامان بخشيدن ها ضرور هستند، پس : نظر نوزيك بوجود مى آورند

محتواى اصول . ساخت پايه بايد چنان باشد كه نتايج مطلوب را ببار آورد

راهنماى عدالت نيز ايجاب مى كند كه آن ساخت پايه عادالنه باشد كه 

اقتصادى را  -نتايج مطلوب، يعنى توزيع برابر اقبالها وامتيازهاى اجتماعى

 .ممكن بگرداند

حال آنكه در نظر نوزيك وليبرتارين ها، عدالت پديده اى تاريخى  

 داده  كه نوزيك تشخيص »اصل عدالت« بجااست نمونه هاى . است

 :است را بياوريم تا تفاوت نظراو، با نظر راولس روشن در نظر آيد

  

عدالت به مثابه سرمشق،عدالت تاريخى وعدالت بمثابه هدف  
)921(: 

 است وقتى با  )مثل الگوى لباس ( اصل عدالت يك سرمشق يا الگو    

 ويا تأليفى از بعدهاى طبيعى، توزيعى  » طبيعى « مراجعه به يك بعد

در غير اينصورت، عدالت از نوع سرمشق والگو . دالنه، تعريف مى شودعا

 .نيست

اصل عدالت تاريخى است وقتى عادالنه بودن يك توزيع، بستگى به     

اگر عادالنه بودن توزيع را به   .چگونگى شكل گيريش پيدامى كند

به سخن ديگر، . نكنيم، نهائى مى شود چگونگى شكل گيرى آن، مربوط 
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 براى مثال، توزيع در مرحله.  مى شودتعريفبر هدف  الت بنااصل عد

   ويا اصل هايك » به هركس به نسبت كارش «  جامعه كمونيست،اوليه

Hayek  » به هركس به نسبت سودى كه به ديگران مى رساند «  ،

اما توزيع در مرحله عالى وغائى . سرمشقى يا الگوئى وتاريخى هستند

ازهر كس به نسبت استعدادها وتوانائيهايش  «جامعه كمونيست، براصل 

برابرى .  سرمشقى وهدف نهائى است » وبه هر كس به اندازه نيازهايش

گرائى ناب را نيز مى توان از اين نوع دانست، اما فايده گرائى واصل 

هركس بنابر « اختالف راولس، غير الگوئى ونهائى هستند ونظريه نوزيك 

 .سرمشقى وتاريخى است،  » شايستگى وحقوق قانونيش

  

 غائى تاريخى اصل ها

 ماركس         سرمشقى يا الگوئى

 )مرحله دانى(

 هايك        

عالىوغائى  مرحله(ماركس

  و)مونيسمك

 برابرى طلبى

 مرلروو نوزيك   غيرسرمشقى

Rolmer 
 راولسو فايده گرائى 

 

قوق قرار، درنظر نوزيك وليبرتارين ها، ساخت عادالنه ح بدين     

داليل . مالكيت، تاريخى يعنى همان مى شود كه به وجود آمده است

 نيستند كه نظر ساز يعنى راولس در هابوجودآمدن اين ساخت، همان 

بنابراين، مسئله تعيين ساخت پايه است وچون چنين است،  .نظر مى گيرد

. نوزيك بايد توجيه كند چرا ساخت خاص حقوق مالكيت، عادالنه است

زيرا . نهد  بنا »وضعيت اوليه« كار، او نمى تواند استدالل را بر براى اين 

او، براينست كه اين وضعيت را توصيف كردن، به تاس گرفتن مى  خود

يا براساس نتايج مطلوب، : اماچون يكى از دو انتخاب بيشتر نمى ماند. ماند
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براين گذاشت كه هيچگونه عنوان  را بايد ساخت پايه را برگزيد وبنا

هيچگونه حقوق مالكيت مقدم بر وضعيت اوليه . كيتى وجود نداردمال

ويا . وستد كنندگان تنگ كند، وجودندارد مفروض كه عرصه را بر داد

تنگ با  برروش ليبرتارين ها شد وگفت، عنوان هاى مالكيت با رابطه تنگا

نوزيك اين انتخاب را مى . دارند ارزش محورى، يعنى آزادى وجود

اشكال مى كند كه با محل عمل وسيع بخشيدن به اصل كند وبر راولس 

دوم خويش، بخصوص اصل اختالف، اين عنوان ها را هيچ وپوچ مى 

  .كند

  

 :اشكال بر نظر راولس در باره استعدادها 

 ند؟ گروهى براين نظرند يا نيستنداستعدادهاى آدميان از آن آنان هست    

بنابراين، . ى كشدكه آدمى، در تحصيل استعدادخويش، زحمتى نم

نوزيك بر راولس اشكال مى كند كه در . نداستعدادش متعلق به او نيست

 آن وبنابراين در  متعلق به دارندهءشمار كسانى است كه استعداد را 

 :جمله راولس را نقل مى كند. ملكيت او نمى داند

اصل اختالف ايجاب مى كند كه توزيع استعدادهاى طبيعى مال «  

هيچكس لياقت  «  و  »شود ومنافع اين توزيع، تسهيم شودجامعه تلقى 

نيز كسى نبايد، در آغاز راه، از  استعدادهاى طبيعى برتر را ندارد و

 . »موقعيت ممتازتر برخوردار باشد

نوزيك وليبرتارين ها مى گويند بديهى است هيچ صاحب استعدادى،      

وبديهى است . تاستعداد طبيعى خويش را، به سعى، بدست نياورده اس

با وجود اين، . تصرفش در استعدادهايش، از نظر اخالق، دلبخواهى است

بايد مالك استعدادهاى  وما. او مالك مشروع استعدادهاى خود است

 چرا كه تضمين . خويش باشيم واين مالكيت فردى وغير قابل سلب باشد

گويد  نمى ،آيا راولس، خود، در پيروى از كانت. اساسى آزادى ما است
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هيچگاه نبايد با يك انسان همان معامله را كرد كه با يك وسيله ساده مى 

 :) 220(كنند؟

حتى بنام بهزيستى . كه بر عدالت مبتنى است هرشخص مصونيتى دارد «  

به اين دليل، . تمامى جامعه، نبايد به اين مصونيت خدشه وارد كرد

ى كسى سلب عدالت ممنوع مى كند به عذر نيك بختى ديگران، آزاد

عدالت نمى پذيرد به شمار اندكى از مردمان، ايثارى تحميل شود . شود

 .» تا كه شمار بزرگى امتيازها بدست آورند

اين وجود، چگونه مى توان هم جانبدار آزادى  با: نوزيك مى پرسد    

به معناى هركس مالك خويش ودست آوردهاى مشروع خويش است 

ه خواند؟ اما اگراو دقت را بيشتر مى شد وهم استعدادها را مال جامع

كرد، مى ديد راولس نه از استعدادها كه از تسهيم و توزيع آنها صحبت 

 .مى كند

در واقع، راولس نه جانبدار مالكيت اشتراكى بر استعدادها است ونه     

مالكيت شخصى هركس را بر استعداد خويش، مغاير اصل دوم خويش مى 

اما . هريك از ما، برتوانائيهاى خويش حق دارداو بر اين است كه . شمارد

استعدادها را چگونه مى توان ميان اعضاى جامعه تسهيم كرد، آنهم به 

ترتيبى كه، به دو اصل اول ودوم صدمه وارد نكند؟ قصد او از تسهيم 

مثل استعدادهائى كه در يك اركستر،  ( استعدادها، گوناگونى كيفى

هراستعدادى ( وكمى  )  را مى يابدخويش هريك جاى در خور استعداد

.  است )به كارى بپردازد كه درآن، بيشترين حاصل را بدست مى آورد

را كامل مى كنند  سان، استعدادها، در انواع تأليف ها، يكديگر بدين

 .وحاصل سعى آنها مضاعف مى گردد

. اين، نمى توان قانع شد وگذاشت راولس از تنگنا بدررود با وجود    

گرفرض كنيم تسهيم استعدادها وسازماندهى فعاليت ها به قصد به زيرا ا

حداكثر رساندن بهره دهى استعدادها، از آن جامعه باشد، حاصل از آن 



277 

 كدامها هستند  » اجتماعى امتيازهاى تعاون« : كيست؟ نوزيك مى پرسد

وبه چه كس تعلق دارند؟ آيا هر آنچه را جامعه توليد مى كند شامل مى 

تنها بخشى را كه از رهگذر تعاون افراد بدست مى آيد، در بر شود ويا 

 از درآمد وثروت بدون ، در آن،براصل اختالف كه مى گيرد؟ بنا

محدوديت سخن به ميان است، هرآنچه را جامعه توليد مى كند، بايد 

اما بنا بر نظريه عدالت، تنها بخشى از توليد كه همكارى و . توزيع كرد

در اين صورت، قلمرو . آنست، توزيع كردنى مى شود دتعاون افراد موج

سهم تعاون، آن بخش از توليد مى . اصل دوم راولس كوچك مى شود

كه از تفريق حاصل فعاليت فردها وفعاليت تعاون آنها بدست مى  شود

 .آيد

واگر راولس نخواهد اشتراكى كردن استعدادها را بپذيرد، ناگزيراست     

 واگر اين پاسخ را بپذيرد، قلمرو اصل اختالف پاسخ دوم را صحيح بداند

زيرا تنها نوع خاصى از تعاون را، بيشتر، نمى . او، بازهم كوچكتر مى شود

براى روشن تر ديدن، فرض مى كنيم، جامعه مركب از . تواند در بر بگيرد

بنابر نظر راولس، هريك از آنها بر استعدادها . يك سالم ويك معلول باشد

كيفى  ( اما بر گوناگونى.  آورد استعدادها حق دارندوامتيازهاى ره

بنابراين، از كل توليد، سالم به .  استعدادهايشان حق ندارند )وكمى

مقدارى حق دارد كه مى توانست تنها با استعدادهاى خويش، بدست 

ومنابع خارجى كه بنابر اصل برابرى منصفانه اقبالها از آن او مى  ( آورد

آنچه براى تسهيم مى ماند، آنهم به . مين حق را داردمعلول نيز ه.  )شود

ترتيبى كه بسود محرومتر باشد، آن بخش به احتمال بسيار، ناچيزى است 

  )اصل اختالف ( اين برداشت از اصل دوم راولس. كه حاصل تعاون است

اما آيا اينهمه . با برداشتى كه به او نسبت مى دهند، بسيار متفاوت است

 زيرا در جامعه واقعى، ره آورد تعاون . ع پر كاه بود؟ نهبحث بر سر توزي

.  بسيار بزرگ مى شود-وقتى زبان وفرهنگ را نيز منظور كنيم -انسانها،
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اما آيا راولس براين است كه تمامى حاصل تعاون، تسهيم شود؟ 

هيم مى داند، حاصل جمع دست آوردهاى سامتيازهائى كه او قابل ت

 تنها حاصل گوناگونى كيفى وكمى استعدادهابلكه . استعدادها نيستند

وبر فرض كه محصول تمامى تعاونها را قابل تسهيم مى دانست، آيا . هستند

چرا كه استعدادها مى توانند ميان . قلمرو اصل اختالف بزرگ مى شد؟ نه

 استعدادها  بيخود تعاون كنند وهر آنجه را توليد مى كنند، ببرند وبراى

 :اولس مشكل را چگونه حل مى كند؟بنگريم ر. هيچ نماند

  

 :راه حل اشتراكى كردن 

خداوند  « بخشى از سخن قرآن را باز گفته است Locke كجان ال  

در حقيقت خداوند آسمانها وزمين را .  » زمين را براى انسانها قرارداد

ليبرتارين ). 221( مسخر انسان ساخت وزمين را براى جانداران قرارداد

: مى گويد Rothbard روتبارد: از اين سخن كرده اندها سه برداشت 

 آنست كه هركس مى تواند زمينى را مالك شود كه  الكمعناى سخن

هركس مى  :نوزيك مى گويد.  او ديگرى مالك آن نشده است ازپيش

تواند اززمينى كه متصرف ندارد، بهره جويد به شرط آنكه سبب بدتر 

نر، معنى سخن اينست كه هر  نظر استيهوب. شدن وضعيت ديگرى نشود

: اما مى توان معناى چهارمى نيز كرد. بر بر منابع طبيعى دارداكس حق بر

 .زمين ملك مشترك همه انسانها است

جانبدار آنست، اين  G.A.Cohen  كوهنبرنظر چهارم ،كه از جمله   

شده است كه مالكيت اشتراكى به جامعه موقعيت صاحب  ايراد وارد

 با استفاده از اين موقعيت، مى تواند شرائط سخت ، وانحصار مى بخشد

حتى مالك توليد مشترك طبيعت وكار انسانها . را تحميل كند خود

ارزش منابع طبيعى، چيزى جز نرخ : ليبرتارين ها مى گويند. بگردد

ختار، برپايه توزيع عادالنه حقوق مالكيت، ممبادله نيست كه از مبادله 
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 شخصى يا اشتراكى( بنيادى حقوق مالكيتواگر ساخت . بدست مى آيد

چنان موقعيت مسلطى به مالك آن بدهد كه در ازاء در اختيار نهادن ) 

آن، توليد كننده تمامى محصول را به مالك بدهد، ليبرتارين ها ديگر 

 اى را تعيين كنند  »قيمت عادالنه« هيچ ضابطه مستقلى ندارند تا با آن، 

 . از حد را ارزيابى كنندوبدان بتوانند پرداخت زياده

تنها كارى كه براى ليبرتارين ها مى ماند، اينست كه بگويند، اشتراكى     

چرا كه يك شخص، تنها با تن خويش، به . كردن، انكار آزادى است

كند، آزاد نيز نمى   زمين استفاده وقتى نتواند از. ى توانا نمى شودركا

ا به جامعه دادن، حاكم مطلق مالكيت زمين ومنابع طبيعى ر. تواند زيست

اما ليبرتارين ها براى اينكه ثابت كنند راه . است كردن جامعه بر افراد

حل آنها كه مالكيت به استناد تصرف اوليه است، از راه حل مالكيت 

اشتراكى بهتراست، به ضرورت، بايد مالكيت بر خويشتن را كه سنگ پايه 

به سخن ديگر، . بيعى، جانشين كنندنظريه هاشان بود، با مالكيت بر منابع ط

 .در استدالل، آزادى واقعى را جانشين آزادى صورى بگردانند

واگر چنين كنند، ثابت كردن اين امر كه مالكيت اشتراكى منابع     

اما . طبيعى، انسانها را از آزادى واقعى محروم مى كند، آسان مى شود

 آزادى واقعى بيشترى را از اثبات اين ادعا كه راه حل آنها انسانها

زيرا برخى برداشتها از ساخت . برخوردارميكند، بسى مشكل تر مى شود

بنيادى حقوق مالكيت با آزادى صورى براى همه، سازگارند اما با آزادى 

توانائى وامكان +  حق( براى آنكه يك راه حل با آزادى واقعى. واقعى نه

ى كه به تمامى جامعه،  سازگار شود، بايد امتيازهائ )برخوردارى ازآن

به سخن . دست كم به محروم ترين اعضاى آن، مى رساند بيشتر شوند

. ديگر، آن راه حلى كارسازتر مى شود كه اصل اختالف آن بهتر باشد

 .سان، اصل دوم راولس از نو در كار مى آيد بدين
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تعاون انسانها، با استعدادهاى مختلف،  قرار، اين بار، ديگر تنها بدين  

وقتى پاى طبيعت نيز به . تعاون انسانها وطبيعت ضابطه است. ك نيستمال

ميان مى آيد، ديگر ليبرتارين ها نمى توانند تنها آزادى صورى را مبنا 

ناگزير مى شوند ازآن، به آزادى واقعى گذر كنند تا از تنكنا . قرار بدهند

الف راولس از تنگنا بدر مى آيند، اما ناگزير مى شوند اصل اخت. بدر آيند

 .را بپذيرند

  

 :دادن بيشترين مددمعاش به همه 

 ويا در  » ليبرتارين هاى واقعى « تمايلى از ليبرتارين ها كه مى توان     

جانبدار  خواند،  »ليبرتاريسم چپ افراطى« مقايسه با ليبرتاريسم چپ، 

جانبدار مالكيت كامل هر . دادن بيشترين مدد معاش به همه شده است

با شناختن اين مالكيت، نخست، به آزادى صورى .  خويشتن استكس بر

تا اينجا با نظر نوزيك وكسانى چون او، موافق . تقدم مطلق مى بخشد

اما از اين نظر دور مى شود، وقتى بجاى نظر آنها در باره مالكيت . است

بر منابع طبيعى، اصل به حداكثر رساندن آزادى واقعى براى همه را 

سان، بجاى اينكه بنام اثربخشى ويا برابرى،  بدين). 222( ندپيشنهاد مى ك

نظريه هاى ليبرتارين ها را انتقاد كند، با تمسك به آزادى، انتقادشان مى 

 .كند

 :نخست ببينيم پى آمدهاى مشخص نظر آنها، كدامهاهستند؟ 

ى گرداند، دست واليت مطلق م اگر نگوئيم اين نظر دولت را صاحب     

كارى كه . ت را در تأمين حداقل درآمد، ضرور مى گرداندكم، نقش دول

اما براى آنكه هركس بتواند به . به تازگى در فرانسه انجام گرفته است

واقع صاحب خويش باشد، اين درآمد بايد بدانحد برسد كه اعضاى 

جامعه اى كه به اين نظر عمل . جامعه را از اين آزادى برخوردار كند

اال اينكه، در جامعه ) 223(محمود سيستانى مى ماندمى كند به جامعه ملك 
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ملك محمود سيستانى، هر فرد، از تولد تا مرگ، هزينه زندگى خويش را 

 .تمام وكمال، دريافت مى نمود

 « اما براى آنكه بزرگترين آزادى واقعى براى همه پديدآيد، بايد     

 :دام نشود سبب افتادن افراد جامعه در دو  »حداقل درآمد تضمين شده

 به اين معنى كه درآمد يك بيكار از درآمد او اگر به  »دام بيكارى«  -1

 و. كار مى پرداخت، بيشتر نشود

 دريافت حداقل درآمد تضمين شده نبايد مشروط به كاركردن -2

 دولتى يا خصوصى ( دريافت كنندگان را در برابر ارباب كارزيرا . بگردد

 . دهد در موقعيت ناتوانائى قرارمى )

ل توانائى، به اينست كه تضمين عامبه سخن ديگر، در نظر گرفتن      

به قيمت ازدست  ) دريافت قوه خريد( آزادى واقعى مصرف كردن 

ازاين . رفتن آزادى واقعى كاركردن وآزادى كارنكردن، تمام نشود

رواست كه راولس پيشنهاد مى كند، درآمد حداقل شكل يك ماليات 

اما مشروط به اجبار به . عنى وام بيكارى را از ميان ببردمنفى پيداكند، ي

 .كار كردن نباشد

 بنابر اصل اختالف، همگان را بايد ،اقتصادى كه -امتيازهاى اجتماعى     

. از آن برخوردار كرد، به حداقل درآمد تضمين شده، محدود نمى شود

رين خواسته شايد مهمت « و راولس به تكرار و تأكيد مى گويد، امتياز ديگر

 است كه به  »پايه هاى اجتماعى احترام به خويش « ، تأمين  »اوليه

هركس امكان مى دهد ارزش خويش را بيابد واعتماد به نفس الزم را 

بنابراين، مهم اينست كه حداقل . ، پيداكنددبراى تعقيب هدف هاى خو

 در ابعاد درآمد ،آزادى واقعى درآمد تضمين شده، درهمان حال كه

وانائى استفاده از حق، را به حداكثر مى رساند، صدمه اى به احترام به وت

پس بايد به ترتيبى پرداخت شود كه گيرنده آن را . نسازد  واردتنخويش

 برخى پيشنهاد ،از اين رو  .حق خويش بداند ونه صدقه اى خفت آور
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درآمد ووضعيت حقوقى افراد  - مى كنند هزينه معاش به عموم مردم

دراين صورت، شأن ومنزلت انسانى همگان .  پرداخت شود- شدهرچه با

 . حفظ مى شود

اما مشكل اينجاست كه . جامعه ملك محمود سيستانى، چنين بود     

دولتى كه به همگان هزينه معاش مى دهد، قدرت كامله پيدامى كند وبه 

براي رفع اين . تدريج، عدالت منتظر را به بى عدالتى بر مى گرداند

 ساخته آيد  »مردم ساالرى مالكان « راولس پيشنهاد مى كند، نظام مشكل،

اما .  »مالكيت سرمايه، بطورمرتب از اينها به آنها منتقل شود« ،   درآن،كه

آيا پيشنهاد كننده اين نظام را مى توان، جانبدار ليبرتاريسم واقعى 

 :خواند؟

  

 راولساصل دو  

ن كه راولس به تعريف آورده وقتى به توضيح كامل دواصل، آنسا      

است، مى پردازى، بيشتر شك مى كنى كه راولس در شمار جانبداران 

درحقيقت، بنابر اصل اول، بايد براى هركس، . ليبرتاريسم واقعى باشد

اين توقع كه همگان همان آزاديهاى . آزادى صورى كامل را شناخت

فراتر از را داشته باشند،  ) حق رأى دادن وانتخاب شدن(  سياسى

زيرا مجموع آزاديهاى . خواست مالكيت ساده شخص بر خويشتن است

بنيادى، كه بنابر اصل اول، به هر كس داده مى شود، با مايه كوبى 

در خطراست، ناسازگار كه اجبارى و مجازات كمك نكردن به كسى 

حال آنكه از نظر ليبرتارين ها، اين اجبارها با مالكيت انسان با . نيست

  . نا سازگار استخويشتن

ست كه كمبود خواسته هاى  نياصل دوم، اشكال در اين اما در مورد    

خواسته هاى اوليه اجتماعى مانع از آن مى كمبود نيز و اوليه طبيعى 

 سازنده نظريه زيرا. شوند كه همه افراد از آزادى واقعى برخوردار شوند
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ونيز، . ريه را بسازدبه اين امر واقف بوده وآن را ساده كرده است تا نظ

زيرا . اشكال در اين نيست كه اصل اختالف ناظر به توزيع درآمدهااست

ناظر به توزيع امتيازهاى اجتماعى واقتصادى وثروت وقدرت وپايه هاى 

اشكال، از ديد ليبرتاريسم واقعى، . اجتماعى احترام به خويش، نيز هست

، ها را نيز گنجانده ودراينست كه در اصل دوم، راولس اصل برابرى اقبال

گفتن ندارد كه . به آن، در رابطه با اصل اختالف، تقدم نيز بخشيده است

نه تنها غافل .  غافل نيستنداه جانبداران ليبرتاريسم واقعى از برابرى اقبال

نيستند، بلكه مى پرسند چرا اين برابرى نيز از اصل اختالف پيروى نكند؟ 

شاء اجتماعي ، نژاد، جنس ، دين مشروع  منچرا كه نا برابريهاى ناشى از

 توزيع بنا بر اين، همان سان كه در مورد نابرابريهاي ناشي از. نيستند 

عمل  با توزيع اقبالها، بسود محروم ترها، بايد استعدادها عمل مى شود، 

 . آزادى واقعى اينان افزايش يابدشود و 

زيرا در نوشته هاى .  شده است هااز قرار، راولس متوجه اين اشكال     

اخير خود، خواسته هاى ضرور براى رشد دوتوانائى خاص شخصيت 

اخالقى، يكى توانائى داشتن مفهومى ازعدالت وديگرى استعداد 

پذيرفتن دركى از نيكى را نيز، در شمار خواسته هاى اوليه قرار داده 

عى، بديهى است با اين تغيير، دواصل راولس، بر وفق ليبرتاريسم واق. است

در تعريف جديد، اقبالها موقعيت پيشين را از . بايد از نو تعريف شوند

دست مى دهند ودر شمار خواسته هاى ديگر قرار مى گيرند وتقدمى را 

سان، نظريه عدالت  بدين. كه بنابر اصل دوم داشتند، از دست مى دهند

 بنابر آن، آزادى صورى ، اصلى را پيدا مى كند كهءشكل بسيار ساده

 وبيشترين آزادى واقعى  )مالكيت كامل هركس بر خويشتن ( اى همهبر

به حد اكثر رساندن ارزش حداقل شاخص ديگر  ( ممكن براى همه

خواسته هاى طبيعى، اقبالها، درآمدها، ثروتها، -خواسته هاى اوليه

 .  برقرار مي شوند .)توانائى، پايگاههاى اجتماعى احترام به خويش
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نئوليبراليسم، به : ث پيرامون عدالت پايان نيافته استاين وجود، بح با    

 :باور خويش، ليبراليسم را نو كرده است

  

 :عدالت از ديد نئوليبراليسم وانتقادآن -بند سوم 

  

نئوليبراليسم براين نظر است كه دولت بيش از اندازه بزرگ وبازار بسى  

المللى، خواه در سطح ملتها وخواه در روابط بين . كوچك شده اند

هرچه زودتر، بايد ديوان ساالرى را، ولو دمكرات باشد، كوچك وبازار 

 .را، گرچه درآن رقابت كامل نباشد بزرگ كرد

انواع نظرها كه تحت عنوان نئوليبراليسم، ابراز شده اند، دراين باور  

كاستن از ميزان ماليات ها ولغو قوانين ومقرراتى كه بر . اشتراك دارند

انك ها وديگر كارفرمائيها حاكم هستند، وخصوصى كردن فعاليت هاى ب

سرمايه دارى، وآزادى بازار كار از هرگونه قانون -آنها و آنارشى

اين نظرهارا كه دسته بندى . ومقرراتى، نيز در نظرهاى مختلف آمده اند

 كه اقتصاددانان "نئوليبراليسم ابزارى":كنى، به دونوع ليبراليسم مى رسى

 كه فيلسوفان "نئوليبراليسم بنيادى"ميانه روتر است وبكار مى برند و

 :ساخته وپرداخته اند وراديكال تر است

  

 :نئوليبراليسم ابزارى ونئوليبراليسم بنيادى 

 -براى درك اين دو نظر وتفاوتشان با يكديگر، بجاست محيط سياسى     

از  ، 80نظرى كه در دهه . روشنقكرى پيدايش نئوليبراليسم را بشناسيم

ودر پى .  پيدا شد70طريق حكومتها به اجرا درآمد، در اوائل دهه 

.  پديد آمد »اجماع بر درستى انديشه سوسيال دمكراسى « متزلزل شدن

 و  »اقتصاد مختلط « ، دهه باور همگانى به كارآئى60در حقيقت، دهه 

رفاهى بود كه سرمايه دارى، تحت اداره مشترك دولت وبخش 



285 

آن اقتصاد، اقتصاد بازار بود كه دولت را صاحب . ادخصوصى، نويد مى د

همراه شدن واين باور براين اعتقاد بنامى گرفت كه . مى شناختواليت 

سرمايه دارى با دولت صاحب مشيت، تأليف اثربخشى اقتصادى وعدالت 

ين دو نه تنها با يكديگر سازگار تصور مى شدند بلكه اپس . اجتماعى است

كارآئى واثر بخشى اقتصاد استقرار : گمان مى رفتندالزم وملزوم يكديگر 

عدالت اجتماعى را ممكن مى سازد وعدالت اجتماعى، به نوبه خود، 

زيرا براى كارگرانى كه . اثرات سودمندى بر كارآئى اقتصاد مى نهد

بطور موقت ازكار بيكار مى شوند، درآمدى مقرر مى كند ومانع نگرانى 

رآمدها، به بازار توسعه مى بخشد وسبب با توزيع د. خاطرشان مى شود

 ...رشد توليد مى شود و

 وگمان  » اشتباهى وخامت بار« ليبرالها اين اطمينان خاطر دلچسب را     

نئوليبراليسم، به دليلى، اين باور را  هريك از دو. باطل مضاعفى شمردند

 :اشتباه خوانده اند

دارى با دولت صاحب از ديد نئوليبراليسم ابزارى، همراهى سرمايه • 

مشيت، هرگز تأليف مطلوب كارآئى واثربخشى اقتصاد با عدالت اجتماعى 

اگر اثرهاى دراز مدت را در نظربگيريم، هم از كارآئى . را ببار نمى آورد

نه . را بيشتر وبزرگتر مى كند واثربخشى اقتصاد مى كاهد وهم نا برابريها

اختالل پديد مى آورد، تنها مداخله هاى دولت، درگردش كار بازار 

نا برابريهاى جديد نيز ايجاد مى كند نابرابريها، بلكه به جاى كاستن از 

 .وسرنوشت محروم ترين ها را از آنهم كه هست بدتر مى كند

ونئوليبراليسم بنيادى، سوسيال دمكراسى را نه از آن جهت كه نتوانسته • 

ادى با عدالت است تأليف در حد مطلوبى از كارآئى واثر بخشى اقتص

اجتماعى، بعمل آورد كه از لحاظ فراموش كردن ارزش سومى كه 

برفرض اثر كوتاه مدت «  چرا كه. آزادى محورى است، افشا مى كند

باشد، در مقايسه با حفظ  سوسيال دمكراسى بهبود وضعيت اقتصادى ما
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ن، مادعاى ميلتون فريد.  »آزادى فردى ما، اثرى ثانوى است

 اينك ببينيم دليل ها كدامها). 224( يبرال زمانه، اينستمشهورترين نئول

 :استداللها چونند هستند و

از ديد فيلسوفان واقتصاددانان نئوليبرال، همراهى آزادى وسرمايه     

به محض آنكه بدانيم . دليل خويش است دارى با حداقل دولت، خود

ارى با چيست، سرمايه دارى وحتى سرمايه د يك جامعه آزاد از ما قصد

تفاوت نئوليبراليسم ابزارى با ! حداقل دولت را مقبول مى يابيم

ماليات - ست كه تعقيب مى كنندنيئوليبراليسم بنيادى در هدفهائى ن

بندى، سياست اقتصادى، قانون ها ومقررات حاكم بر فعاليت كارفرمائيها 

 : كه در بنياد استداللهاشان است بل -...و

اقتصاد مختلط را نه از جهت اثر بخشى كه بخاطر نئوليبراليسم بنيادى     

 .صدمه اى كه به آزادى مى زند، انتقادمى كند

اما نه معنائى كه نئوليبراليسم به آزادى مى دهد ونه سرمايه دارى ونه     

هم .  »خودبرذات خويش داللت كنند«  همراهى اين دو خدا نيستند تا

، از ديد نئوليبراليسم نند، نظرمى خوا » ارزش محورى « بر آزادى، كه  بنا

 :بجاست  نانظرهاي ديگر، 

  

 :پاسخ جانبداران نئوليبرتاريسم به نئوليبراليستها 

مى  شما جانبداران نئوليبراليسم بنيادى سوسيال دمكراسى را انتقاد     

چرا در جستجوى كارآئى اقتصادى وبرابرى، آزادى را از ياد كه كنيد 

اما آزادى چيست؟ مى گوئيد . ست مى گوئيدگيريم شما را. اند برده

را  ووقتى سخن خود. آزادى نبود اكراه از سوى ديگرى يا دولت است

دقيق مى كنيد، آزادى را عبارت مى دانيد از نبود هرگونه تجاوز به 

اما مالكيت . حقوق مالكيت مشروع كه ما برخود ويا اشياء خارجى داريم

، هنوز مسئله حل شده اى، حتى مشروع ما، به خصوص، برمنابع طبيعى
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وجود اين، اين برسر آزادى است كه مى خواهيم  با. براى شما نيست

مبرهن كنيم، عمل به روش شما، نه آزادى در معنائى كه شما به آن مى 

 :دهيد كه بردگى مى آورد

 درآن، عده اى زندگى مى كنند، در ،فرض كنيم جزيره اى كه    

. اكنان جز نيروى كار خود ندارندمالكيت مشروع شخصى است و س

آيا اين . بسيار ناچيزى واداركند مالك مى تواند ساكنان را به كار با مزد

جامعه، آن جامعه آزادى مى شود كه شما تعريف مى كنيد؟ آيا شما مى 

توانيد بگوئيد اگر، بنابر حقوق مالكيت، كسى صاحب منابع طبيعى شد، 

خود ومال خويش بكنند؟ اين مثال بقيه آزادند هركار مى خواهند با 

شما نصف حقيقت . فرضى است اما مثالهاى واقعى ازاين نوع كم نيستند

با مال مشروع خود كردن،  هركار خواستن با خود ويا: را مى گوئيد

داشتن وسيله  ( توانائى خواستن با. آزادى هست اما تمام آزادى نيست

پس اين شما . ى كند كه همراه شد، آزادى واقعيت پيدا م )وامكان

هستيد كه با نديدن توانائى، آزادى واقعى را از آن مالكان سرمايه 

وآزادى صورى را ازآن اكثريت بزرگ جامعه مى كنيد و پيدايش جامعه 

 .آزاد را غير ممكن مى سازيد

پس جامعه آزاد آن جامعه اى است كه براى تمامى اعضاء خود،      

اما به تضمين اين آزادى بسنده . كندآزادى صورى كامل را تضمين مى 

نمى كند، بلكه مالكيت بر اشياء را چنان تعريف مى كند كه به هركس، 

اين، آن جامعه ايست كه براى كسى كه . بزرگترين آزادى واقعى برسد

 .كمترين آزادى واقعى را دارد، بيشترين آزادى واقعى را تأمين مى كند

جانبداران نئوليبرتاريسم، اينست كه يكى از جاذبه هاى اين انتقاد      

از . آزادى را با برابرى وكارآيى واثر بخشى اقتصادى توأم مى كند

 خوانده مى  »حقوق بشر« ازجمله، از آنچه امروزه، به ابهام،  -آزادى

دربرابر خطرهائى حمايت مى كند كه توجه محض به برابرى ويا   -شود
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. ى مهمى به برابرى مى دهدودرهمان حال، جا. كارآئى ببار مى آورد

زيرا تنها آن نابرابرى را موجه مى داند كه رعايت آن، سبب بر خوردار 

به اثر بخشى وكارآئى . شدن محروم تر از حداكثر ازادى واقعى مى شود

مى دهد زيرا مى داند آزادى واقعى براى همه، در گرو قرارگرفتن  بها

مند باال بردن ميزان كارآئى وسيله ها وامكانها در دسترس همه واين نياز

وقتى اين موضع را با موضع هاى نئوليبراليسم وفايده . است اقتصاد

گرائى وبرابرى طلبى مقايسه كنى، پى مى برى كه توأم كردن آزادى 

وبرابرى وكارآئى، به موضع ليبرتاريسم واقعى استحكامى را بخشيده است 

 .كه نظرهاى ديگر ندارند

آيا ليبرتاريسم واقعى با انتقادى كه از نئوليبراليسم : اين پرسش مى ماند    

مى كند، به جانب سوسياليسم مايل مى شود يا سرمايه دارى؟ با توجه به 

 فن شناسى، به سرمايه دارى، خواه تمركز يافته يا  )ديناميسم ( توان رشد

 مى كند كه هم در مقياس ملى تأكيدوالبته . خودگردان، ميل مى كند

ياس بين المللى، درآمدهاى حاصل از بازار، به مقياس وسيع وهم در مق

دادن هزينه معاش، . وبطور دائم، به سود محروم ترها، ازنو، توزيع شوند

  باالترين حداكثر با تضمين به ترتيبى كه پيش از اين توضيح داده شد و

 .كه اقتصاد ممكن مى گرداند

اد مختلط هم كارآئى اما نئوليبراليسم ابزارى مدعى است كه اقتص    

. را در دراز مدت كاهش وهم نابرابريها را افزايش مى دهد اقتصاد

دولت صاحب مشيت،  اگرجنين پنداريم، چگونه مى توانيم پذيرفت كه 

رآئى اقتصاد مى شود اما وقتى كم كاعامل تشديد نابرابرى وكاهش 

 ميشوداختيار ويا بى اختيار مى شود، سبب افزايش آزادى واقعى كسانى 

است، در طرز فكر آنگلوساكسون ها،  كه از آن كمتر دارند؟ بديهي

 نه معلوم كه كوچك كردن هيچ، اما )225(است زاديآآزادى از دولت، 

دولت وكاستن از اختيارش، سبب افزايش آزادى شهروندان، بخصوص 
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اينك كه بعداز تجربه . كه آزادى واقعى كمترى دارندئي بشود  آنها

از ريگانيسم وتاچريسم، آزادى  و انگلستان بعد نيم در امريكاهستيم، مى دا

 .واقعى شهروندان كمتر نيز شد

وازسوى ديگر، نمى توان گفت كه اقتصاد مختلط آزادى واقعى افراد     

بنابراين، مسئله هنوز اينست كه چه نوع . يك جامعه را افزايش داده است

 افراد جامعه مساعد است؟ مداخله دولت و تا چه اندازه با آزادى واقعى

در واقع اقتصادهاى مختلط موجود، پاسخ پرسش نشده اند وهنوز 

 : برجايند- كه جدى ترين آنها هستند -اشكالها، از جمله سه اشكال

  

 :آزادى يا امداد  - 1 

خاصه ليبرتاريسم واقعى، فردگرائى وجهان شمولى طلبى به حد افراط     

مرد وهر زن، در وسيع ترين سطح هاى بدين بيان كه براى هر . است

از اين جهت در نقطه مقابل . ممكن، حقوق برابر وغير مشروط قائل است

 قرار مى گيرد كه بخش قابل مالحظه اى از سياست  »اصل امداد« 

اصل امداد، براى نخستين . اجتماعى كشورهاى غرب را شامل مى شود

جوهانس . پذيرفتون، نظام لبار به قلم متفكر مسيحى جانبدار كا

 نظام امداد ، ميالدى1603در سال ،  Johannes Althusius آلتوسيوس

 عنصر مهمى از آئين اجتماعى 1891اجتماعى را پيشنهاد كرد واز سال 

 بنابراين آئين، تنها وقتى خانواده نتواند هزينه  .كليساى كاتوليك شد

را با ئين آاين . خويش را تأمين كند، مستحق دريافت يارانه مى شود

 :اصلى كه ليبرتاريسم واقعى پيشنهاد مى كند، مقايسه مى كنيم

بنابراين، اسم . در پيشنهاد ليبرتاريسم واقعى، همگان، يارانه مى گيرند    

ورسمى از دهنده وگيرنده نيست ورابطه شخصى نيز ميانشان برقرار نمى 

» سردهمبستگى « جانبداران اصل امداد مى گويند اين امداد، . شود

حال آنكه امدادى كه كليسا پيشنهاد مى كند، همبستگى گرم . است
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دراين امداد، رابطه ميان بخشندگى دهنده وحق شناسى . وصميمى است

حال آنكه در امدادى كه ليبرتاريسم واقعى . گيرنده بر قرار مى شود

خواهى  به ماليات وخودكمك دهنده پيشنهاد مى كند، تسليم رنج آور 

 را  »همبستگى گرم « البته مى توان.  رابطه پيدا مى كنندكمك گيرنده

 ويا سرد توسل  »همبستگى ولرم « حفظ كرد وتنها وقتى كفايت نكرد، به 

 .جست

در حقيقت، اگر دهنده . بديهى است اين استدالل قانع كننده نيست    

براى خدا بدهد وگيرنده از خدا يارانه بستاند، رابطه مستقيم ميان دهنده 

واگر براى خدا كمك نكند، اين خودخواهى . گيرنده برقرار نمى شودو

 خواربينى وسلطه پذيرى گيرنده يشتندهنده با خو... يا سلطه طلبى يا

آزادى با احساس مافوقى نزد دهنده، واحساس . است كه تالقى مى كند

 انسان را نمى توان از آزادى كرامت. مادونى نزد گيرنده سازگار نيست

پس كار بايسته آنست كه عنان زندگى بى چيزان را به . داو جداكر

بنابراين، بهترين كار آنست كه ماليات ستانده . دلبخواه با چيزان نسپاريم

بر استدالل جانبداران ليبرتاريسم واقعى بيافزايم كه اگر آزادى را . شود

درست تعريف كنند ورابطه مالكيت ميان انسان با خويشتن واشياء را 

ل نگردانند، نظام اقتصادى مى توان پديد آورد كه در آن، ارزش او

مالياتى كه بخاطر جلب رضايت خدا پرداخت مى شود، ميان دهندگان 

دورتر . پديد مى آورد را گيرندگان، گرم ترين همبستگى ها كمك و

اما اگر براى جلب رضايت خدا نباشد، . اين مختصر را تفصيل خواهم داد

رى بهتر از رفتار كسى كه مالى را مى بخشد، از دولت نمى توان رفتا

در حقيقت، جانبداران اصل امداد انتقاد ديگرى به اصل . انتظار داشت

جون اين امداد خودجوش : امداد همگانى ليبرتاريسم واقعى مى كنند

نيست، مداخله دولت را ايجاب مى كند واين مداخله، دولت را مدير 

مك مى تواند دست آويز دولت در دادن ك. اخالق ورفتار مردم مى كند
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تحميل رفتار دلخواه خويش به مردم شود وآنها را از آزادى خويش 

را بايد از دولت بگيرند،  نه تنها بى چيزان درس اخالق خود. محروم كند

ماليات دهنده . است، بترسند بلكه بجاى تقوى، بايد از قدرتى كه دولت

 با آن را جانشين تقوا مى ويارانه گيرنده، هردو ترس از دولت وتقلب

اما اخالقى . تازه، هيچ معلوم نيست كه دولت كارآئى داشته باشد، كنند و

بيكاره ها  زيرا. كه رواج پيدامى كند، خودخواهى ومفت خورى است

كه  وخودخواه ها از همان درآمد غير مشروطى برخوردار مى شوند

ن نمى توان پاسخ به اين ايراد، جز اي. مستحق ها بايد برخوردار شوند

حتى اگر ازاين . داد كه اصل امداد كليسا خالى از اين عيب ها نبود

دورتر به اين پرسش پاسخ . عيب بيشتر نداشت، دولت جانشين نمى شد

خواهيم داد كه آيا مى توان امدادى را پيشنهاد كرد كه با آزادى 

 سازگار باشد ونياز به مداخله دولت وكليسا نداشته باشد؟

  

   :آزاد اما نگون بخت؟ - 2
اما . اصل آزادى واقعى حداكثر براى همه توأم است با برابرى وكارآئى  

توانائى توليد وسائل مادى . كارآئى موردنظر، كارآئى اقتصادى است

اما آيا توليد وسائل مادى . است كه مايه وپايه آزادى واقعى همگان است

 درآن، ،آيا در دنيائى كهتوأم با برابرى وآزادى، خوشبختى آور است؟ 

آزادى واقعى همگان حداكثر مى شود، مردمان بدبخت تر از مردم 

شد؟ كسانى كه اين پرسش را پيش مى كشند، آنانند كه  امروز نخواهند

. مردم را از تشخيص خوشبختى وراه رسيدن به آن نا توان مى دانند

عى در زيرا چگونه ممكن است وسائل آزادى واق. پاسخ اينست كه نه

اختيار عموم افراد قرار گيرند وآنها احساس بدبختى بيشتر كنند؟ اگر هم 

فرض كنيم مردم خود نمى دانند خوشبختى چيست وروحانيان 

وروشنفكران وديوان وفن ساالران بهتراز آنها مى دانند خوشبختى 
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چيست ومردم چگونه به آن مى رسند، قوت نظريه ليبرتاريسم واقعى 

جامعه ونه خوشبختى شناسان را مسئول تدارك دراينست كه نه 

هركس بايد خود اسباب خوشبختى . خوشبختى افراد جامعه نمى شناسد

آنچه مى توان از جامعه خواست، اينست كه . خويش را فراهم كند

بيشترين وسائل وامكانها را براى اعضاى خود تدارك كند تا آنها بتوانند 

 .خوشبختى خويش را متحقق بگردانند

وچون پاسخى را كه خوانديد، شنيدند، پرسش خويش را به شكل   

آيا آزادى واقعى فردى، آزادى واقعى جامعه را از : ديگرى در آوردند

اگر هر فرد بخواهد خودرو بخرد، آلودگى : ميان نمى برد؟ براى مثال

به اين . را عايد جامعه مى كند... محيط زيست و راه بندان وتصادف و

توان پاسخ گفت؟ اين پاسخ را كه آزادى واقعى جامعه، اشكال، چه مى 

بنابراين، بنام آزادى واقعى همه، دولت . آن است فرد آزادى واقعى فرد

اگر با نا گزيركردن استفاده كنندگان از خودرو . مى تواند مداخله كند

مى شود، بايد حل به پرداختن بهاى استفاده از آزادى خويش، مشكل 

 وگرنه، استفاده از خودرو را هربار . نا گزير كندداخت به اين پررا  آنها

 .كه به آزادى واقعى همه صدمه مى زند، ممنوع كند

اين، غيراز اشكالهاى وارد به اجراى ممنوعيت ها، اشكال  وجود با      

 را باال  » محروميت نسبى« : مى كنند عمده ديگرى به اين راه حل وارد

  »اثربيرونى« توضيح اينكه وقتى، . وسطح رضايت را پائين مى آورد

كه  باشد هرمصرفى كه يك فرد براى تحصيل رضايتى مى كند، اين

رود، چگونه مى توان با ممنوع كردن آن بديگر از بين  رضايت افراد

براين، به حداكثر  مصرف، سطح رضايت عمومى را كاهش نداد؟ بنا

ميزى بر رساندن آزادى واقعى هر فرد، به ضرورت، اثر فاجعه آ

ليبرتاريسم واقعى به اين اشكال پاسخ مى دهد كه . خوشبختى مى گذارد

 آمدن معابر وتصادف ها، محروميت بزرگ ترى ببار و بند آلودگى هوا
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 داماما آيا مى تواند بگويد چه كسى تشخيص مى دهد ك. مى آورد

محروميت بزرگ تر است؟ دارندگان خودرو ويا آنها كه محروميتشان 

را كه از بين  يدا مى كند؟ افزون براين، بسيارى خوشبختى هاافزايش پ

تا . مى روند، با وضع ماليات وممنوعيت، نمى توان، از نو پديد آورد

 رفع نشود، ليبرتاريسم واقعى پاسخ هاى زادي آوقتى، اشكال در تعريف

 . بيابددرخور نمى تواند 

  

افى مى كند، بقدر ك اصلى كه ليبرتاريسم واقعى پيشنهاد 

 :همگانى نيست

در همان حال كه جانبداران اصل امداد مى گويند پيشنهاد ليبرتاريسم     

 ديگران مى گويند -اشكال اول-واقعى بيش از اندازه همگانى است

اد ژچگونه ممكن است به همه، بدون توجه به ن. بقدر كافى همگانى نيست

زادى وجنس ومذهب ومليت وهوش و خاستگاه اختماعى، بيشترين آ

 واقعى را داد وهنوز امداد به قدركافى همگانى نباشد؟

اشكال كنندگان آن را بقدر كافى همگانى نمى دانند، نخست به اين    

دليل كه با به حداكثر رساندن آزادى واقعى نسل امروز، آزادى واقعى 

جانبداران ليبرتاريسم واقعى . نسلهاى آينده را سخت كاهش مى دهند

گرچه منابع طبيعى كاهش مى پذيرند اما سرمايه وفنون : دنپاسخ مى ده

اما . رشد مى كنند وهمواره مى توان سطح بارورى را باال نگاه داشت

آزادى واقعى را . زمان شهادت مى دهد كه اين پاسخ صحيح نيست

، سبب از پيش مصرف كردن واز تعريف كردنحداكثر به رساندن مصرف 

 .پيش متعين كردن آينده مى شود

وهنوز، به دليل دومى، اصل امداد ليبرتاريسم واقعى را بقدركافى    

مى گيرد وتنها ن جانداران ديگررا در نظر حقوق: همگانى نمى دانند
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واين !  برخوردار مى خواهد » آزادى واقعى حداكثر « انسان را از

 .ناپذيرفتنى است كه حقوق جانداران ديگر، يكسره ناديده گرفته شوند

همه، ليبرتاريسم واقعى، مطلوب تر از نئوليبراليسم است وضابطه اى با اين    

اما .  بدست مى دهد، باشد »حداكثر آزادى واقعى« واقعى را كه 

پست « آيا در . مطلوب تر بودن، به معناى بى عيب تر بودن نيست

 اشكال هاى ليبرتاريسم واقعى رفع شده اند؟ براى آنكه پاسخ  » ليبراليسم

وشنى بايسته را داشته باشد، پيش از آن، به مطالعه عدالت اين پرسش ر

 :اجتماعى از ديد ماركسيسم مى پردازيم
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  فصل پنجم 

 عدالت اجتماعى در ماركسيسم

  
ماركسيسم تحليلى سرمايه دارى را نظامى اقتصادى مى پندارد كه بر      

ناشده  ب »آزاد «  ويك بازار )ائل توليدوس(   مالكيت شخصى سرمايه

 مى داند چرا كه سرمايه داري بى عدالتى را ذاتى ،بنابراين. است

اما تنها . كارگران بايد نيروى كار خويش را به سرمايه داران بفروشند

كارگران نيستند كه با فروش نيرو، از خودبيگانه مى شوند و از آنجا كه 

ران نيز، مزد دريافتى كمتراز ارزش كار آنهاست، ستم مى بينند، سرمايه دا

بنابراين، نظام سرمايه دارى . در مقام بهره كشى، از خود بيگانه مى شوند

بى عدالتى عمومى وذاتى . نظامى است كه در آن، همه ستم مى بينند

 .اين نظام است

قرار، محورى كه نظريه برآن بيان مى شود، مالكيت شخصى  بدين    

مل آمده اند، دودسته انتقادهائى كه ازاين نظر به ع. است وسائل توليد

 كه برمحور مالكيت بعمل آمده اند وانتقاداتى كه مالكيت ��انتقادها: اند

را اسطوره اى مى دانند كه ماركسيسم وليبراليسم اصالح گر فريب آن را 

 .خورده اند

ز اين ، ادر ميان گذاشته اندى كه انتقادهاى نوع اول  هائپرسش    

 :قرارند

  سرمايه دارى است؟تى ذاآيا اين بى عدالتى - 1 

  است؟ آيا اين بى عدالتى، ازنظر اخالقى غير قابل قبول -2 
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آيا با اجتماعى كردن مالكيت وسائل توليد، اين بى عدالتى از ميان  - 3 

 *مى رود؟

 - 

 مر توجه كند كه سوسياليسم غيراز كلكتيويسمايد به اين خواننده با* 

Collectivisme يروى كارنيز در مالكيت جامعه در كلكتيويسم، ن. است

اين يادآورى، قلمرو مطالعه ومقايسه وانتقاد مشخص مى  با. تلقى مى شود

 .سرمايه دارى وسوسياليسم: شود

  

ناكارآئى بايسته و  سرمايه دارى با سلطه گرى، بااسراف واتالف، با    

ورده هاي مخرب آتوليد فر افزايش  و آلودگى روز افزون محيط زيست

 نمى تواند ، بنابراين. بهره كشى ونابرابرى همراه است ايش و افز

غير از اين بى عدالتى ها كه ديده شده اند، بى . ستمگرانه نباشد

جبرباورى و پيش : عدالتيهاى ديگر وجوددارند كه ديده نشده اند

نيز افزايش جو قهروهدايت و خوركردن واز پيش متعين كردن آينده 

 .)226( ناسالم نيروهاى محركه

بهررو، ماركسيسم بيشترين وقت را در توصيف وتحليل استثمار بكاربرده     

وبراينست از ميان برخاستن بهره كشى، به برافتادن نظام سرمايه . است

. برافتادن اين نظام، بى عدالتيهاى ديگر ازميان مى روند با دارى است و

هره كشى ماركسيسم مى پندارد بى عدالتى هاى ديگر، متكى به ب آيا

تغيير نظام سرمايه دارى به نظام سوسياليسم، بى عدالتيهاى  وبا. هستند

كه يي ديگر نيز ازميان برمى خيزند؟ توصيف وتحليل استثمار وانتقادها 

 :ازآن بعمل آمده اند، مارا به پاسخ راهبرمى شوند

ماركسيسم براينست كه استثمار به مثابه ميزان افزونى ارزش توليد      

 ذاتى -1خالص كه سرمايه دار تصاحب مى كند،  د يا بخشى از توليدبرمز

 -3عدالتى غيرقابل قبولى است و  بي-2سرمايه دارى است و
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چراكه . ازميان خواهد رفتاستثمار و بي عدالتي درسوسياليسم آرمانى 

دراين سوسياليسم، وسائل توليد درمالكيت جمعى كارگران هستند وآنها 

گيرند، چه اندازه از توليد براى سرمايه گذارى هستند كه تصميم مى 

 .كنار گذاشته شود وچه ميزان مصرف شود

ا استثمار، ذاتى سرمايه دارى يدراين باره كه برداشت بخشى از توليد     

اما آيا غير عادالنه است؟ وآيا براستى ميتوان . است، جاى سخن نيست

سش هستند، كه پاسخ داشت؟ دوپر نظامى اجتماعى منزه از استثمار، بپا

كنندگان براين  برخى از انتقاد نيز و. انتقاد كنندگان به آنها، آرى نيست

اى بسا مزدى بيشتر . نظر هستند كه كارگران، همواره استثمار نمى شوند

استثمار شوندگان هميشگى، . از كارى كه كرده اند، دريافت مى كنند

 :در حقيقت. ستندطبيعت و زيرسلطه ها وابداع واختراع كنندگان ه

 و. نيستندورده ها آكنندگان فركارگران تنها توليد  -1

حق  وطبيعت كه در توليد شركت مى كنند، برتوليدكسان همه  -2

 :وبراين دو واقعيت بايد افزود. پيدامى كنند

به نسبتى كه استفاده از منابع طبيعت نسل هاى آينده را از آنها  - 3

 .حق پيدا مى كنند ليدبرتون نسلها آمحروم مى كند، 

سرمايه داران را نيز بر توليد صاحب حق هستند كه كنندگانى  انتقاد     

كه سرمايه دار، ) 227( زيرا ماركس خود، براين نظر بود. مى شناسند

. بمثابه كارمندى است كه در توليد سرمايه دارى، وجودش ضروراست

ت، شركت در توليد  نيس » ارزش اضافى« دزدى  بنابراين، نقش او، تنها

گرچه مى توان گفت سرمايه كار در گذشته انجام شده . ستهنيز 

اما كار ) 228( ومتراكم گشته اى است ومالك سرمايه نيز كارگران هستند

تبديل كردن آن به سرمايه، انتظار . به خود، سرمايه نمى شود خود

به سخن . كشيدن، خوددارى كردن از مصرف، قبول خطر مى خواهد



298 

 به سرمايه، كار مى طلبد وشركت  » ارزش اضافى « ر، تبديل كردنديگ

 .توليد، همين استدر خاص سرمايه دار 

سهم داشتن در ايجاد  « ميان:  مى نويسد،اين انتقادبه كهن، درپاسخ     

سرمايه .  فرق وجوددارد »شركت كردن در توليد آن«  و  » ء يك شى

آن، سهمى ايفا مى  درتوليدء شركت نمى كند،  دار در توليد يك شى

اگر چه سرمايه مولد است اما تنها اين كارگران هستند كه توليد مى . كند

 .كنند

سهم  « تميز  برفرض كه با: كنندگان به كهن پاسخ مى دهند انتقاد    

 از شركت در توليد، موافقت كنيم، به كدام دليل بتوان  »داشتن درتوليد

را مالك شوند؟ در دو جامعه، با  وليدگفت كارگران حق دارند تمامى ت

ى ارزان دسترسى دارد، آيا سطح ژشرائط مساوى، جامعه اى كه به انر

توليد ودرآمدى باالتر پيدانمى كند؟ باز، جامعه اى كه مواد خام در 

 مساعدت آب وهوا. اختيار دارد، امكانات بيشتر كار يدى وفكرى مى يابد

وهاى كار كه يك جامعه پيدامى را چرا فراموش كنيم؟ پس وسعت قلمر

افزون براينها، ميزان . كند، همه حاصل شركت مستقيم درتوليد نيستند

انباشت سرمايه از راه ذخيره فنون ومعارف نيز، در چندى وچونى توليد 

آيا مى توان گفت اين عوامل بر توليد حق پيدا نمى كنند؟ . اثر مى كنند

زيرا . د غيرعادالنه استپس نمى توان گفت برداشت سهمى از تولي

بنابراصلى كه ماركسيسم خود پذيرفته است، توليد ازآن توليدكننده 

ى وطبيعت ومنابع وذخائر فنون ژاما آيا سرمايه دار جانشين انر. است

 ومعارف است؟ آيا ستم اول واصلى به طبيعت كه فقير مى شود وجامعه

دسترس آنها، هاى زير سلطه اى نمى شود كه با خارج شدن منابع از 

 :؟از دست مى دهند قلمرو كار را
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 :از مبادله نابرابر تا تسهيم به نسبت قوه -بند اول 
 

زيرا . درديد اول پاسخ پرسش اينست كه استثمار غيرعادالنه است     

اگر درمقام تشخيص واندازه گيرى ميزان . مبادله اى نابرابر است

 براى  »الزم  كاراجتماعا « بدانيم ازرا عبارت  نابرابرى، تعريف واحد كار

يه دار به كارگر نمى اتوليد يك واحد كاال وآن مقدار ازارزش را كه سرم

دهد، ارزش اضافى بخوانيم، هرعاملى كه مزدى كمتر از ارزش كار 

. خويش دريافت مى كند، قربانى بهره كشى مى شود وستم مى بيند

 .ى ستاند، امتياز جسته استوهركس بيشتر از كارى كه مى كند، پاداش م

بديهى است آنها كه كار مى كنند، شريك در توليد هستند وآنها كه     

. مى جويند بادله نابرابر سودمكار نمى كنند، از توليد سهم مى برند، از 

 اما آيا مبادله برابر عادالنه وقابل دفاع است؟

. الصه نمى شود خ » الزم كار اجتماعا « درواقع، ارزش يك كاال، در    

دوكاال، با دو ماده، با .  را مبناى مبادله قراردادربنابراين، نمى توان اين كا

كاال كه كار  ونيز دو. كنند ارزشهاى نابرابر، نمى توانند ارزش برابر پيدا

برابر برده اند اما با دوفن نابرابر، ساخته شده اند، ارزش برابر پيدا نمى 

  كار اجتماعا «  را همانند )زپيش انجام يافتهكار ا( اگر طبيعت وفن. كنند

را نيز منظور كنيم، مبادله  در مبادله برابر، سهم آنها  اندازه بگيريم و »الزم

عادالنه، واگر تنها كار كارگررا مبنا قرار دهيم، مبادله برابر غير ، برابر

، ووقتى در نظر بگيريم، ارزش يك كاال، از نظر خريدار. عادالنه مى شوند

بستگى به امكاناتى دارد كه براى او ايجاد مى كند واهميت نيازى كه 

 رد ورقابتى كه بر سر دست يابى به امكانها وبرآوردن نياز بوجودوآبرمى 
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بنابراين، ارزيابى ، مى آورد، خالصه كردن رابطه، به رابطه كار باسرمايه و

 .نه مى يابيم را غير عادال »الزم  كار اجتماعا « ارزش توليد بر پايه

 .  نيز شدنى نيست »الزم  كاراجتماعا « غيرازاين اشكالها، اندازه گيرى     

كميت برابر، فرآورده هائى با كميت  درواقع، كار با مهارت با كار ساده، با

ونيز ارزشى كه يك كارگر توليد مى . وكيفيت نابرابر توليد مى كنند

باروريهاى  راو در مقايسه باكند، به بارورى نسبى او، يعنى بارورى كا

باشند  اگر توليد كنندگان، دركار، تنها. كارگران ديگر، بستگى دارد

وكاالهاى مشابه توليد كنند، اندازه گيرى باروريها، على االصل، شدنى 

اما وقتى در توليد كاال، كارگران بسيار، بامهارت هاى مختلف، . است

وباز چگونه .  شدنى نيستشركت مى كنند، اندازه گيرى باروريها نيز

 اندازه گرفت؟ چسان  »الزم  كار اجتماعا « بتوان فاصله كار واقعى را از

 بيشتر يا  »الزم  كار اجتماعا« بتوان گفت كه كار براستى انجام شده از 

 را مبناى  » الزم اراجتماعاك« ؟ كمتر بوده است؟ وعادالنه كدام است

 ؟ارزش قراردادن ويا كار واقعى را

قرار، مبادله نابرابر، استثمار هست اما به ضرورت، غير عادالنه به  بدين    

نوعى تسهيم به نسبت زورى است كه هريك از عامل . زيان كارگر نيست

 « بنابراين، ضابطه عادالنه اينست كه مقررشود. دارند وبه كار مى برند ها

 رقابتى كه براساس قيمت ( هريك از عوامل بايد سهمى از توليد را

به .  » به نسبت ميزان كار واقعى خويش دريافت كنند )محاسبه شود

 ضابطه  » تسهيم به نسبت كار واقعى « سخن ديگر، بجاى مبادله برابر، اصل

برنامه  « ماركس در انتقاد اى است كه اين همان ضابطه. شود

به نظر او، در مرحله اول كمونيسم، . پيشنهاد مى كند »  Gothaگوتا

 اما آيا اين ضابطه، عادالنه است؟). 229( جست ين معيار بايد سودازا

برخى كارها خوش آيند، راحت : حق اينست كه كار انواع دارد   

به . اى ديگر، نامطبوع، سخت وخطرناكند وخالى از خطر هستند و پاره
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به  « بنابراين، بايد اصل. اين دونوع كار، پاداش برابردادن عادالنه نيست

 را  »به هر كس به اندازه شايستگيش « ، اصل »  اندازه كارشهركس به

 وميزان آن را براساس فايده اى كه كارگر ازدست مى دهد. همراه كرد

 .ويا بنابر اندازه تأثير شركت كارگر در توليد، معين ساخت

پس انداز كردن كه   ضابطه شود، چرا »فايده ازدست داده«  اما اگر    

 است سزاوار دريافت پاداش نباشد؟ به  »يده كنونىفا« چشم پوشيدن از 

سخن ديگر، چگونه بتوان براى سرمايه، حقى در توليد نشناخت؟ بديهى 

سرمايه،  است، ماركسيسم به اندازه ميزان استهالك ويا در حد تجديد

اگر چشم پوشيدن از فايده،   اما. براى آن ازتوليد سهم در نظر مى گيرد

آيا . ايه نيز بايد اين سهم را دريافت كندحق ايجاد مى كند، سرم

استدالل ماركسيسم بر وجود بهره كشى، خود، داللت بر عادالنه بودن 

 بهره سرمايه نمى كند وسرمايه دارى نظامى عادالنه نمى گردد؟

  

 :از نابرابرى درمالكيت سرمايه تا نابرابرى در اقبالها 

ثمار را وقتى موجود مى است) Roemer 230  (رومر: پاسخ منفى است     

، به نسبت كار خويش، از وسائل توليد ان يك گروه كارگر-1 يابد كه

اين كار، وضعيت آنها بهتر ووضعيت آنها كه كار نمى   با-2و. بردارند

 البته به شرط آنكه اثرات. كنند اما مالك سرمايه هستند، بدتر شود

را ناديده بگيريم، و نسبت كميت توليد به اندازه عوامل توليد  انگيزش

برقراربودن يعني شرط ها، به خصوص شرطهاى وجود رقابت كامل، 

بنابراين . ود داشته باشندجتعادل ومعلوم بودن چند وچون رجحان ها و

تعريف، اگر نسبت كار به سرمايه را معين كنيم وبه اين نسبت، سهم 

بپردازيم، كارگران سهم بيشتر وغير  شركت كنندگان درتوليد را

بنابراين تعريف، اصل و باز، . ارگران سهمى كمتر دريافت خواهند كردك

اينكه، بهره كشى به  تعلق سهمى از توليد به سرمايه تصديق مى شود اال



302 

 مالكيت برسر آيا اگر. نسبت داده مى شودمالكيت نابرابر وسائل توليد 

 سرمايه را برابر كنيم، استثمار از ميان مى رود؟

وضيح داديم كه كارفرمائى تنها در تأمين سرمايه خالصه پيش از اين، ت    

تركيب عوامل توليد، قبول خطر وابداع وابتكار نيز در عهده . نمى شود

،  »به هركس به اندازه كارش« بديهى است، بنابر اصل . است  كارفرما

باوجوداين، ماركسيست ها . بابت اين كارها، برتوليد حق پيدامى كند

آنها .  زيرا اقبال ها برابر توزيع نشده اند. اننددوبرجا مى را ثابت  استثمار

 يكه صاحبان سرمايه هستند، امكان تصدى كارفرمائى را نيز دارند وسهم

اگر اينان به نسبت توان كار خويش، . نيز بابت موقعيت خويش مى برند

ازسرمايه جامعه در اختيار مى گرفتند، سهمى به مراتب كمتر از توليد 

بساهست كه وارونه : در رد اين نظر، گفته اند. يافت مى كردندخالص در

فكر مى افتد اگر  اين براى مثال، كسى به . اين نظر، صحت پيدا مى كند

 بجاى آنكه كارگران بسيار را استخدام كند، فن توليد را تغييربدهد، خود

  نه نياز به. به تنهائى، مى تواند بيشتر از يك گروه كارگر توليد كند

او نه . در موقعيت بهترى است رمايه دارد ونه از لحاظ مالكيت سرمايهس

.  آنها كرده استنتنها بر شمار كارگران نيفزوده كه فن را جانشي

كنندگان نا مجهز به فن او، هزينه توليد او كمتر  درمقايسه با توليد

تازمانى كه ديگران به همان فن مجهز شوند، او . وسودش بيشتر مى شود

آيا ديگران استثمارگرانند واو استثمارگر نيست؟ . يشتر را خواهد بردسود ب

به قول نحله اتريش، قلب نظام سرمايه دارى، نه سرمايه كه كارفرمائى 

قرار، وقتى مالك شدن سهم بيشتراز توليد خالص نه به  بدين. است

مى شود، تعريف رومر بى وجه مى  ستندممالكيت سرمايه كه به كارفرمائى 

 آيا اگر رقابت كامل بربازار حاكم وتعادل كامل برقرار باشد، سود .شود

 كارفرمائى ازميان برمى خيزد؟
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اما افراد . برابرتوزيع شده باشند فرض كنيم درجامعه اى سرمايه ها     

برخى . گذران اوقات فراقت نداشته باشند جامعه، ميل مشابهى به كار و

پاره اى به . ى پركار باشندتنبل وبرخى زرنگ، عده اى كم كار وجمع

 اگر تنبل ها وكم كارها...  وبعضى بدان حريص باشند وءمال دنيا بى اعتنا

را از سرمايه، درازاء  وبى عالقه ها به مال، ترجيح دهند سهم خود

سرمايه، واگذار كنند، ولوسهم اندكى نيز از توليد بگيرند،  دريافت سود

زيرا ! عريف رومر، استثمار مى شوندبرت  حال آنكه بنا؟استثمارگر مى شوند

اگر سهم خويش را از سرمايه بستانند، ديگران وضعيتى بدتر، وآنها 

كه استثمار مى  اين مثال مبرهن مى كند. مى كنند وضعيتى بهتر پيدا

حتى در وضعيت تعادل، سهم ها از . ناشى از رجحانهاى افراد باشد تواند

 .توليد خالص مى توانند برابر نباشند

 در آغاز، توزيع ثروتها ونيز مهارتها واقبال ها، ،اينك فرض كنيم كه    

باز برخى ازافراد سخت كوش تر ومقتصدتر . باشند بطور كامل، برابر

درپايان ... وپاره اى به كارهاى ساده تر وبه ولخرجى راغب تر هستند و

م، دردوره دو. يك دوره، ثروت ميان اين دوگروه، نابرابر توزيع مى شود

چگونه بتوان بهره كشى سرمايه دارانه گروه فعال ثروت اندوز را غير 

عادالنه شمرد؟ مگرنه ثروتى كه دراين دوره بكار مى اندازند حاصل كار 

 آنها است؟ وپس انداز خود

  

 آيا مى توان نتيجه گرفت كه بهره كشى ذاتى سرمايه دارى 

 غير عادالنه نيست؟و

ى گرفتن ودر نيمه راه  پستدالل او، باوقتى ضابطه ماركسيسم وا     

متوقف نشدن، آدمى را به تصديق هاى باال راه مى برند، چگونه بتوان 

گفت كه استثمار ذاتى سرمايه دارى است؟ بديهى است مى توان گفت 

انواع بهره كشى هاى باال، ازنظراخالق، درخور نكوهش هستند اما نمى 
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به  « روشن تر، ازاين نظر كهبه سخن . توان گفت غير عادالنه هستند

 مى رسد، استثمارها عادالنه واخالقى، اما برخى  »هركس به اندازه كارش

 اما. همه آنها، ازجهات ديگر غيرعادالنه وغير اخالقى هستند ازآنها وشايد

چگونه مى توان بهره كشى را از لحاظى اخالقى وعادالنه واز جهتى 

 اگر استثماررا نا:  پاسخ اينستديگر، غيراخالقى وغير عادالنه شمرد؟

برابرى ميان كار انجام گرفته وپاداش دريافت شده بدانيم، هربار كه اين 

اما اگر . نابرابرى بوجود مى آيد، استثمار غيرعادالنه وغير اخالقى است

بر تعريف استثمار، نمى توان آن را  هم ذاتى سرمايه دارى بشماريم، بنا

پس يا بايد . كردلغو نيز  ) ر مرحله پايانىآرمانى يا د ( در سوسياليسم

استثماررا چنان معنى كنيم كه هم در سرمايه دارى وهم در سوسياليسم 

ويا . براين نمى توان آن را غير عادالنه خواند بنا وجود پيدا مى كند و

. بايد تعريفى به آن بدهيم كه آن را به ضرورت غير عادالنه مى گرداند

ن استثمار امتياز سوسياليسم بر سرمايه دارى در اين صورت ديگرفقدا

اال اينكه در سرمايه . زيرا در هر دو نظام وجود پيدا مى كند. نيست

دارى، استثمار بيشتر به سرمايه ودر سوسياليسم بيشتر به مهارت وديگر 

 :نابرابريها مستند است

  

 :ليبرتاريسم  و كمونيسم 

 را  »اضمحالل دولت«  ماركسيسم، از جانبداران ليبرتاريسم، ازكساني      

ن را نه امرى كه در پايان صيرورت تحقق پذيرد، آاما . اخذ كرده اند

رساندن دولت . ى شمرده اند كه بايد بالدرنگ بدان دست يازيدربلكه كا

رعايت  قق آزادى هرچه گسترده تر فرد وح، شرط ت »حداقل« را به 

امعه به تمامه آزاد شده آيا همان ج. شدن كامل حقوق او خوانده اند

كمونيستى را طلب مى كنند وگمان مى برند نه محصول سير جبرى 

براين قابل ساختن در هر زمانى است  بنا تاريخ كه ساخته اراده انسانى و
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را  كه افراد جامعه اراده كنند؟ نوزيك كه روش ماركسيسم وماركسيستها

ا  بمي گويدوى . انتقاد مى كند، به ظاهر از هدف آنها بدش نمى آيد

به . ه اند، نمى توان به آن هدف رسيدتروشى كه ماركس وماركسيستها رف

جامعه مى توانند نظامى را بسازند كه درآن، آزاديهاى افراد  او، افراد نظر

در اينجا انتقاد . را مطالعه كرده ايم  نظر او،پيش از اين. رسند به اكثر مى

 :انتقاد مى كنيم ازماركسيسم او را

 به نظر او سوسياليسم آرمانى، تعريفى كه از آن مى شود تا از سرمايه     

 -1: دارى وكمونيسم قابل تميز شود، هرچه باشد ايجاب مى كند كه

 مالكيت خصوصى وسائل توليد -2و  استثمار سرمايه دارى پايان پذيرد

به هركس به «  بيشترين سهم از توليد جامعه بروفق اصل -3و  لغو شود

نوزيك براين است كه . جامعه توزيع شود  ميان افراد »زه كارشاندا

). 231( هيچ يك ازاين سه دستور، نه پذيرفتنى ونه خواستنى هستند

استثمار سرمايه دارى ومالكيت خصوصى وسائل توليد، هردو به طور 

 به هركس به اندازه كارش« براصل  كامل مشروع هستند وتوزيع توليد بنا

مثال او، چمبرلن بسكتبال باز است كه پيش از اين . ست غير عادالنه ا»

 : آورده ام

 مى شمارند كه  »الزم  كار اجتماعا« ماركسيست ها، ارزش را كميت      

 كدام است؟ بر چه  »كاراجتماعا الزم« اما . در توليد به كار مى رود

نه  را بايد ساخت؟ چگو »الزم  كاراجتماعا« مبنائى، واحد اندازه گيرى 

« ى بسيار متفاوت، را جمع وبراصل  هائ با چند وچون،مى توان كارهائى

نه خود : ، تسهيم كرد؟ نوزيك مى نويسد »هركس به اندازه كارشبه 

ماركس ونه هيچ يك از پيروانش، انواع كارها وچگونگى تلخيص يكى 

باهم جمع كردن كارهاى نايكسان ومبناى . در ديگرى را معين نكرده اند

  (استيدمن. ك كاال قراردادن آن، كارى بى معنى استارزش ي

Steedman 232(   تنها به يك ترتيب مى : به نظر نوزيك، تبصره مى زند
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آن، بكاربردن ، توان انواع مختلف كار را با نظر ماركس جوركرد و

بنظر او، اين همان روشى . است مزدهاى نسبى، بمثابه ضرائب تعديل

رال، مثل اسميت وميل وديگران پيشنهاد كرده دانهاى ليب است كه اقتصاد

اال اينكه با اين روش نمى توان .  پذيرفته است،اند وماركس، بطور ضمنى

زيرا .  نام نهاد »الزم كار اجتماعا « واحد اندازه گيرى ساخت وآن را 

وقتى بنابرآن مى شود كه تعيين كنيم آيا كارگرى ويا گروهى از 

 نمى توان فرض ، )واگر آرى، به چه ميزان  (كارگران استثمارشده اند

. كرد كه كميت ارزش توليد شده تابع مزدى است كه دريافت مى كنند

 مهارت،چرا كه ممكن است به دليل روابط قوا ويا كمبوداين وآن نوع 

بكاربردن . جمعى كمتر از مزد بايسته وگروهى بيشتر ازآن دريافت كنند

ه با آن بتوان ارزيابى كرد، محروم از ضابطه اى ك مزدهاى واقعى مارا

 .مى سازد

برنامه  انتقاد( ندازه وميزان را بدست مى دهد،امتنى كه درآن، ماركس  

براينست كه كميت يك كار، بنابر ميزان شدت آن،   ) 22 صفحه گوتا

واحد اندازه گيرى بدست مى  روش آيا بدين. اندازه گيرى مى شود

بر درجه شدت آن محاسبه كنيم، چرا   بنارا زيرا اگر كميت كار. آيد؟ نه 

زمانى كه انجام يك كار مى طلبد ويا طول زمانى كه يافتن مهارت در 

را معيار وميزان نشماريم ودر ... و آن، الزم دارد وسختى وسهولت كار

نمى شود كه  شدت كار ازآن رو معياريا آتعيين كميت كار، بكار نبريم؟ 

ند چشم پوشى از فايده ايست؟ دراين كوشش مى طلبد وانجام آن نيازم

صورت، هر عامل ديگرى كه موجب چشم پوشى از فايده اى شود، بايد 

  »نه« پاسخ كه بگوئيم . معيارشود ودر اندازه گيرى كميت كار، بكاررود

چراكه دخالت دادن عاملهاى گوناگون، محاسبه را . نيست نوزيك بجا

 .مشكل مى كند، نه غير ممكن
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  » الزم  اجتماعا« ى كه بنظر نوزيك مى رسد، مفهوم مشكل دوم    

 را نه تنها شرائط فنى كه  » الزم كاراجتماعا« مفهوم ماركسيستى . است

 - يعنى آيا محصول كار به فروش مى رود يانه -فايده اجتماعى توليد،

. پس، ارزش را نرخ مبادله در بازار رقابت، معين مى سازد. معين مى كنند

او در سرمايه، تنها .  اين اصطالح را هيچگاه بكار نبرده استماركس خود

كارى كه در توليد فرآورده هائى متبلوراست كه به فروش : مى گويد

اگر بافندگان كه اثر اين كار همان است . است  » زائد  «نمى روند،

. صرف توليد پارچه مى كردند  الزم است را كارى بيشتر از آنچه اجتماعا

بر شرائط آن،  اركس ارزش را به استناد جريان توليد ونه بنادرنتيجه، م

بستگى پيدا  به ديگرسخن، ميزان ارزش يك كاال به تقاضا. تعريف مى كند

درواقع، اگر كاالئى توليد مى شود، برمبناى اين تصور توليد . مى كند

). 233( است وآنها خواهان آن هستند ميشود كه براى بسيار كسان مفيد

 نسبت هاي ثابت كميت هاي توليد به كميتهاي مورد اين، اگرافزون بر

را استثناء كنيم، ميزان ارزش بى چون وچرا تابع ساخت عوامل توليد 

چنان تعريف  ، اگر ارزش كار را)Romer )234 به نظر رومر. است تقاضا

ميان موقعيت هاى   آن، ارتباط كنيم كه مفهوم استثمار مرتبط با

نگاه  دقيق  )درتعادل( را  كارگر/ شده و سرمايه داراستثمار/ استثمارگر

 نسبتهاي ثابت كميت هاي توليد به كميت هاي دارد، حتى در فرض

را  اين واقعيت بهيچ رو ما. است  كار تابع تقاضا-، ارزشعوامل توليد

ناگزير نمى كند ارزش را فايده بشماريم همانطور كه مجبورنمى كند 

 كار موجود در مزدى كه - توليد با ارزش كار-استثماررا تفاوت ارزش

 .به كارگران مى پردازند، بخوانيم

وباالخره، سادگى وجاذبه تعريف استثمار از دست مى رود وقتى      

و همه نظامهاى اجتماعى، وقتى سرمايه  بدانيم در تمامى جامعه ها

 بعمل  )ازجمله به خاطر افزايش جمعيت ( گذارى به قصد افزايش توليد 
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نمى توانند به گونه اى   آيد، و يا وقتى كسانى قادر به كار نيستند ويامى

 كار ديگران ارتزاق كنند، استثمار وجود مرمولد كاركنند وبايد از م

اما آيا نوزيك نبايد توجه كند كه فرق است ميان تأمين زندگى . دارد

 ناتوان ها وبرداشت سهمى توسط سرمايه دار؟

  

 :آنهاتعريف هاى جديد و نقد 

ماركسيست هاى جديد كوشيده اند تعريف هاى جديد بدست بدهند      

 انحصار -1: اينان مى گويند. نظريه را از بند اشكالهاى وارد، رها كنند تا

  استثمار منشأ-2سرمايه داران بر وسائل توليد، منشأ استثمار است و 

جامعه فرض كنيم در : در انتقاد اين تعريف، نوزيك مى گويد. سوداست

باز . دارد ويك بخش خصوصى سودآور اى، يك بخش دولتى وجود

 بخش خصوصى را بر  دربيشتر، كار فرض كنيم كارگران، به خاطر مزد

بيشتر دريافت مى  با آنكه مزد. اينان نيز استثمار مى شوند. مى گزينند

ومى . سرمايه داران بر وسائل توليد، انحصار ندارندنكه آحال . كنند 

 . ه سنديكاهاى كارگرى نيز سرمايه گذارى هاى عظيم مى كننددانيم ك

اين . است  استثمار، در مفهوم ماركسيستى، با كار مستقل نيز همراه،ونيز

 تعريف خردپسندىهر بر  بنا ( امر كه برخى، بدون اينكه سرمايه دار باشند

 وسائل توليد شخصى را بكار مى برند، ايجاب نمى كند كه ديگران )

امكان آن را داشتند  در واقع، حتى اگر تمامى كارگران. ر نشونداستثما

، اغلب ترجيح  )بدون آنكه از گرسنگى بميرند ( كه براى خود كار كنند

مزد بهتر بگيرند وكار   هرگاه بگير بمانند واستثمار شوند مى دادند مزد

درنتيجه، وقتى ماركسيست ها، به تأكيد، مى . مطمئن ترى داشته باشند

ند انحصار سرمايه داران بر وسائل توليد، منشأ استثمار است، انحصار گوي

اما مگر ماركسيستها گفته اند شرط . ست اما شرط الزم نيستهشرط كافى 

 الزم است؟
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آنها  اگر ارزش مصرف كارگران از ارزش توليد: جدى تر اينست انتقاد    

استثمار نيز . كمتر نباشد، سرمايه داران هيچ سودى نمى توانند ببرند

داشته  حال آنكه هم سود وهم استثمار مى توانند وجود. ندارد وجود

اما . كنندگان نفت ونقش آن را در توليد، مثال آورده اند انتقاد. باشند

زيرسلطه، بسا مى توان به كارگران جامعه مسلط، بيشتر  -دررابطه سلطه گر

 استثمار كرد از ارزش كارشان مزد پرداخت و جامعه هاى زير سلطه را

ترازآن، با انتقال نيروهاى محركه ازآن جامعه ها به جامعه هاى  وبد

به رابطه سلطه .  از بين برد رامسلط، در اينجا كار ايجاد كرد ودرآنجا كار

: را بررسي مي كنمدراينجا، مثال نفت . زيرسلطه دورترمى پردازم -گر

ليد، ايجاد مى اگر ارزش نفت كمتر از ارزشى باشد كه با شركت درتو

ماركس . نه كارگر كه نفت استثمار مى شود. كند، سود پديد مى آورد

اوليه  ارزش مواد: سرمايه را تجسم تركيبى از سه ارزش مى دانست

دورتر توضيح مى دهيم نظر او چسان تحول  .وارزش ابزار وارزش كار

 عبارت مى داند از تفاوت زماندراين مرحله، او ارزش اضافى را . كرد

اگر مزد نصف روز براى .  الزم براى تجديد نيروى حياتى با بهاى كاالكار

اينكه كارگر نيروى حياتى خويش را تجديد كند كافى باشد، وكاال 

برابريك روز كاربرده باشد وبه كارگر بهاى نصف روز پرداخت شده 

سه پرسش پيش ). 235( باشد، ارزش نصف روز كار، ارزش اضافى است

اگر قول ريكاردو بجاست ومبادله ميان دو ارزش برابر  -1: مى آيند

 درصورتى كه رابطه -2انجام مى گيرد، چرا مبادله نابرابرمى شود؟ 

استثمار  اقتصادى رابطه كار با سرمايه است، چراسرمايه است كه كار را

ونه به عكس؟ اين آن پرسش اساسى است كه پاسخ روشن نيافته مي كند 

كار وسرمايه نسبت  ر به عاملى در بيرون روابط زيرا اگر استثما. است

  چه فرق ميان سه ارزش وجود-3مى شود و داده شود، نظريه بى بنياد

 . به اين پرسشها درجاى خود باز مى گرديم. دارد
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 كشف سر سر بشماريم ويك بود نظرماركس را كشف  بنابراين، اگر بنا    

ر او محل كمترين اعتنا نمى را منبع سود سرمايه دار گمان ببريم، نظشده 

هدف بنيادى ماركس اين بود كه معلوم كند چرا . اما چنين نيست. شد

  .وچسان سرمايه دارى غير عادالنه است

غيرعادالنه بودن  -ونوزيك، به خصوص، دربرابر مدعاى ماركس     

 استثمار سرمايه دارى: د ومى گويد است كه سخت مى ايست-استثمار

 :واينطور استدالل مى كند. نيستهيچ غيرعادالنه 

 نمونه هاى نوعى عدالت اجتماعى را كه پيشنهاد شده اند ، او نخست    

مطالعه  را  ماركس  نمونه نوعى عدالت نزدنگاه، آوپيش از اين آورديم، و

  به هركس به اندازه كارش«  ، بنا بر در مرحله اول كمونيسم .  دمى كن

از هركس به « له نهائى كمونيسم كه بنابر اما در مرح. است ، » داد بايد

 مى شود،  »اندازه توانائى و قابليت هايش وبه هركس به اندازه نيازهايش

 توضيح مى دهد چراهر عدالتى نوزيك. عدالت الگوئى وغائى مى گردد

الگوئى وغائى به ضرورت اين مشكل رابه وجود مى آورد كه توزيع 

ومثال . اد جامعه، به نابرابرى بر مى گرداندبرابررا، بنابر رفتار نابرابر افر

پس از توزيع برابر، : ويلت چمبرلن، بسكتبال باز بى مانند را مى آورد

 خريد بليط از سوي انبوه . افراد براى تماشاى بازى او بليط مى خرند

نچه هر فرد دريافت مي كند، عايد آمدي بسيار بيشتر از آ در ،جمعيت

 ببارمى ش وباشگاهاو نابرابر را بسود ي توزيعوباشگاه و چمبرلن مي كند 

سان بر خالف دلخواه ماركسيستها، دائم، هرتوزيع برابرى،  بدين. آورد

بار كه كسى سود مى برد وقتى ديگران  وچنين است هر. نابرابر مى شود

. را به خدمت مى گيرد تا وسائل توليدى را كه دارد، به كار بيندازد

:  وغائى ماركسيسم، تناقضى درونى دربرداردبنابراين، عدالت الگوئى

اما اگر هر كس آزادانه، . بنابراصل عدالت، توزيع برابر انجام مى گيرد

. بخواهد از درآمد خويش استفاده كند، برابرى به نابرابرى بدل مى شود
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بنابرآزادى رفتار، هركس آزاداست هرطور مى خواهد درآمد خويش را 

 )236( ! حق ندارد برابرى را نابرابرى كندبكار برد وبنابراصل عدالت،

را از مالكيت به  نوزيك برداشت خود: به اين انتقاد پاسخ گفته اند كه     

توضيح اينكه گمان مى برد اين حقوق مالكيت . ماركسيسم نسبت مى دهد

بخشيدن، مبادله كردن، به ارث  ( مطلق ويا دست كم حق واگذارى

حال آنكه بنام عدالت الگوئى وغائى، . ندتوزيع مى شو  هستند كه )دادن

، آنچه يبنابر عدالت سوسياليست: براى مثال. اين حقوق توزيع نمى شوند

كسى به يمن كارش بدست مى آورد، در مرحله بعدى ، نمى تواند وسيله 

. كند كه باكار خودش بدست مى آورد تحصيل درآمدى بيش از آن

يت بكار بردن درآمد پيشين در تناقض وقتى بود كه اصل عدالت با ممنوع

اين، اگر بكاربردن  وجود با). 237( تحصيل درآمد پسين، ناسازگاربود

درآمد پيشين، در تحصيل درآمد پسين، نياز به سازماندهى ارادى داشته 

ميان  زيرا بنابر فرض، در جامعه كمونيستى، تضاد. باشد، تناقض وجوددارد

روابط .  از ميان برمى خيزد )يتمالك( نيروهاى توليدى وروابط توليدى

بنابراين، . دولت اضمحالل مى جويد. از ميان مى رود قوا ميان انسانها

اما اگر هنوز بايد سازمانى باشد كه مانع . استثمار ممكن نمى شود

است،  بكاربردن درآمد پيشين در كسب درآمد پسين شود، دولت برجا

ماركس .  نقش بر آب استاست و جامعه كمونيستى آرمانى، استثمار برجا

در انتقاد پرودون، فراوان تكرارنمى كرد كه با صدور تصويبنامه وامر 

كنندگان  آيا انتقاد). 238( را ازميان برد؟ ونهى نمى توان استثمار

 كه ماركس به قهر نقش مى داد ماركسيسم، به اين واقعيت انديشيده اند

 با رابطه اصل راهنما  بر بنا). 239(  مى شمرد؟ »ماماى تاريخ« وآن را 

وسيله وهدف، زور بر اصل ثنويت تك محورى، هدف مطلوب را جانشين 

 -2قهر، به جامعه آرمانى نمى توان رسيد و   با-1براين،  بنا. مى كند

برفرض جامعه بدون زور ساخته شود، اگر با زور بايد ساخت آن جامعه را 
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به اثر جبرگرائى . دنگاه داشت، زور به ويران سازى آن شتاب مى بخش

 .گردم بروضعيتى كه انسان امروز درآنست، دورتر بازمى

 
 

 

 :انتقادليبرتاريسم از موضع كمونيسم  -بند دوم 
 

يك جانبدار واقعى ليبرتاريسم، يعنى كسى كه جانبدار آزادى صورى     

 « خواه از. وآزادى واقعى هردواست، استثمارادارى را مشروع مى داند

  »سوسياليسم«  باشد يعنى از ثروت مايه بگيرد وخواه از  » سرمايه دارى

به شرط آنكه وتنها به . آيد حاصل شود يعنى از مهارتها وتخصص ها، پديد

كه وضعيت، وضعيتى باشد كه درآن، اقبالها وآزادى واقعى  اين شرط 

 .برابر باشند

د وبراى اين ش خواستار برابر كردن اقبالها ، بنابر ليبرتاليسم، بايد   لذا 

يا  ومادر و كار، براى مثال، بايد با وضع قانون، جانشين موقعيت پدر

ديگرى شدن را ممنوع كرد ويا نظام آموزش وپرورشى را بنا نهاد كه 

اما برابركردن اقبالها، . به برابرى برگرداند نابرابريها در مهارت ها را

ر نتواند يك سرمايه دا. ايجاب مى كند هرگونه دادنى، ممنوع شود

بيشتر ازاين، . رابه فرزند ويا كارگران خويش واگذار كند كارخانه خود

 بايد اصل براين باشد كه داشتن درآمد، به معنى حق بكاربردن آزاد آن،

.  نيست، به معناى مصرف كردن آن در حيات خويش استبعد از حيات

رض قمى توان درآمد را در استخدام افراد براى كار ويا دادن آن به 

بكاربرد اما نمى توان حق استخدام كردن وقرض دادن را به ديگرى 

 .) 240( واگذاركرد
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برابرى در مهارت ها نيز  نا. برابرى در ثروت نيست اما نابرابرى، تنها نا    

بنابراين، اختالف استعدادها را نيز بايد با ممنوع كردن مراقبت . هست

 !پدر ومادر در تربيت فرزندان، رفع كرد

غيرازاينكه اين ممنوعيتها، به آزادى در معناى مالكيت، صدمه جدى     

 يا: وارد مى كنند، جانبداران ليبرتاريسم را با مشكل جدى روبرو مى كنند

چون نوزيك با حق بخشيدن موافقت مى كنند، دراين صورت، بايد نه 

رابريهاى ب نابرابريهاى ناشى از اعمال ومعامالت ارادى افراد كه با نا تنها با

. پيشاپيشى كه از انتقال ثروت ها واقبالها مايه مى گيرند، نيز موافقت كنند

ويا همانند رومر، اين حق را نمى پذيرند، دراين صورت، هرگونه 

بخشيدن ودادنى را جز عطايائى كه سودآن، بطوربرابر، به تمامى بشريت 

باشد، اما اگر بنابرعمل به نظر رومر . مى رسد، بايد ممنوع كنند

از ديدگاه ماركسيسم، . خودخواهى تنها انگيزه مشروع عمل مى شود

جامعه اى كه درآن، تنها محرك افراد، خودخواهى باشد، جامعه سالمى 

براين نظر بيفزائيم كه نظر رومر، ترجمان اصل ثنويت تك . نمى شود

مطلوب او كه وارونه آن را ببار نه محورى است واگر به اجرا در آيد، 

 ي ازانسان وشكل بهررو، بنا بر ماركسيسم، كمونيسم هدف رشد. وردمى آ

جامعه انسانى نيست، وسيله ومرحله اى براى رسيدن به سوسياليسم است 

. يك جامعه سوسياليستى، جامعه اى بطوركامل آزادشده است). 241(

جامعه ايست كه در آن، هركس به اندازه استعدادها وتوانائى ها كه 

 از اين ديدگاه، با الغاى ديگر دوستى، مى توان نابرابرى .مى دهد، دارد

 اما رقابت .در رقابت خودخواهانه را تا حدودى از ميان برداشت

 به ديگر سخن، جامعه آزاد را اين. خودخواهانه را نمى توان ازميان برد

 .سان، نمى توان بناكرد

حول مى رو كه سبب كند شدن جريان ت رومر را از آننظر اما اگر      

( بر نابرابرى اقبالها شود، مزد سرمايه واستعدادها  بنا شود، كنار بگذاريم و
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 يا استثمار، ازديد يك جانبدار واقعى  )استثمارسرمايه دارانه وسوسياليستى

اين ممنوعيت البته از . ليبرتاريسم نامشروع است اما حذف نمى شود

 انداز وسرمايه ديدگاه ماركسيسم نيز ناصواب است زيرا انگيزه پس

پيدايش مرحله كمونيستى  گذارى ورشد سرمايه دارى وصيرورت آن و

اين تمركز بيش از حد ثروتها، نيز به رشد  وجود با. را كند مى كند

بارورى زيان مى رساند وبه جريان تحول اجتماعى به سمت مرحله 

ازاين رو، ماركسيستها نيز محدود كردن آنچه . كمونيست صدمه مى زند

بهررو، هسته . دانند كه يك شخص مى تواند دريافت كند، ضرور مى را

بايد هدفى را كه پى مى جوئيم ونوع : عقالنى انتقاد ماركسيستها اينست

. جامعه آزادى را كه مى خواهيم در آن زندگى كنيم، مشخص بسازيم

وبراى رسيدن به آن جامعه، اين آزادى واقعى همگان است كه نبايد 

اما آيا عدالت را بايد ضابطه گرداند؟ آيا با بكاربردن . م كنيازنظر دور

 مى توان به سمت آن جامعه رفت؟ پاسخ  »مهندسى اجتماعى « آن، در

 . جبر تحول جامعه را بدان سمت خواهد برد. ماركس منفى است

اسطوره كردن مالكيت ونگرش جبرى به آينده جامعه، ماركس      

ها مسئول وضعيت امروز انسان و طبيعت وماركسيستها را در كنار ليبرال

 :گردانده است

  

 :فريب اسطوره مالكيت را خوردن وپى آمدهاى آن 

ليبراليسم وسوسياليسم ازاين نظر كه مالكيت شخصى را اسطوره ساخته      

در اقتصاد ). 242( شده اند واز آن خداى جبارى تراشيده اند، انتقاد

را با اين انتقاد  دورتر، انتقاد خود. امتوحيدى، همين انتقاد را روا ديده 

بنابراين انتقاد، اين دو ايسم، به خداى مالكيت نقشى را . مقايسه مى كنم

.  از دست داده استن را آداده اند كه در كارفرمائى هاى جديد، يكسره
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هرچند در ايامى كه آن دو ايسم ساخته مى شدند نيز، اداره يك 

 .الكيت، يكى تلقى نمى شدندكارفرمائى و اختيارتصميم، بام

ند مالكان يك كارفرمائى بزرگ، حق قانونى چدرحال حاضر، هر    

اداره كنند، اما همه كس مى داند كه به اين مديريت، توانا  دارند آن را

نزاع سوسياليسم با ليبراليسم بر سر . نيستند وآن را اداره نيز نمى كنند

يه داران اداره كارفرمائى مالكيت شخصى وسائل توليد بود وچون سرما

را ديگر دردست ندارند، صحيح تر بخواهى، چون اداره كارفرمائى از 

امروز، همه . مالكيت آن جدا گشته است، نزاع آنها بى موضوع شده است

كارفرمائى « در  Means مانسو Berle به چشم مى بينند كه برل

يش از  برحق بوده اند ومالكيت شخصى بيش از پ »ومالكيت خصوصى

مى شود ونقش هائى را كه اين دو ايسم به  مهار درونى كارفرمائى جدا

 .آن داده اند، ندارد

: تراشى، بخصوص ماركسيست ها را در بيراهه انداخت اين خدا    

را با لحنى تحقير آميز، خيال باف  سوسياليست هائى كه ماركس آنها

، به  Owen  اوونو Fourrier توپيست مى خواند، همانند فوريهووا

سوسياليسم را نظامى . مردم ساالرى صنعتى، روى خوش نشان مى دادند

اما اسطوره كردن مالكيت، موجب افتادن . غير متمركز مى شمردند

. بند دولت به مثابه قدرت متمركز: در بند اسطوره ديگرى شدماركسيسم 

در  ماركسيست ها وليبرال هاى اصالح طلب، با تمركز قدرت واختيارها

دولت، موافق شدند ودر نظر ماركسيسم، دولت بهترين ابزار انقالب شد 

 .ودر نظر ليبرالهاى اصالح طلب، دولت بهترين وسيله اصالح گشت

همانند بسيارى از ليبرالهاى اصالح طلب، سوسياليستها نيز هر گونه     

سوسياليسم تعاونى « مخالفت با تمركز گرائى را آنارشيسم بزك كرده و 

نتيجه اين شد كه سوسياليستها با مردم ساالرى صنعتى .  خواندند »سىانگلي
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وپا  ضديت كردند وعامل تمركز اختيارات در مديريت هاى كارفرمائيها

 .نگرفتن مردم ساالرى صنعتى گشتند

را نفى كردند وآن را  راه نادانى، بازار از: ماركسيستها دورتر نيز رفتند    

دارى است ودرسوسياليسم نمى تواند بدى شمردند كه ذاتى سرمايه 

ساخت هرمى شكل سازمان كارفرمائى را حفظ كردند . داشته باشد وجود

واز آنجا كه مالكيت ديگر خصوصى نبود، كارگران حق اعتصاب را نيز از 

سان بود كه در نظامهاى سوسياليست، كارگران بيشتر  ينبد. دست دادند

 خواستهاى مهمتر مورد غفلت ستم ديدند ودر جامعه هاى سرمايه دارى،

 .قرار گرفتند

آنها كه سرمايه را خدا : اسطوره سازى، پى آمدهاى ديگر نيز يافت     

را بى اهميت بنمودند و نتيجه  كردند، نه تنها مهارهاى بيرونى كارفرمائيها

 مهار كارفرمائيها بى نقش شوند، بلكه نقش  دراين شد كه مصرف كنندگان

بديهى . ده ودولت، نيز، يا از يادها برود ويا نفى شودمؤسسات اعتبار دهن

را به دستگاههاى استبدادى بدل  است اين بها ندادنها وغفلتها، كارفرمائيها

 .ساختند

اما وقتى مرز دقت را بيشتر كنيم، متوجه مى شويم كه نزد ماركس     

را، در خدائى كردن، به  وماركسيست ها، مالكيت شخصى جاى خود

عوامل بيرونى نمى توانند مورد اعتناء قرار بگيرند زيرا . ى سپاردسرمايه م

جريان پيدايش ورشد سرمايه دارى، يك سير جدائى است كه در آن، 

اين سرمايه است كه . عوامل درونى نقش تعيين كننده را بازى مى كنند

 فروشندگان آزاد ان و  را كارمندانسرمايه دار وخداى جبار مى شود

نه تنها . به طور خودجوش، به كارگران بدل مى كند،  نيروى كار را

يك نظام اجتماعى ومحدود به آن نيست، بلكه نظام  بند سرمايه، در

 :اجتماعى را بر محور خويش پديد مى آورد
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: ، پرده يك فريفتارى دريده شده است)243( در اقتصاد توحيدى   

. سعى خويش استمالكيت انسان براشياء ازخودبيگانگى مالكيت انسان بر 

خود كه آزادى او از  نه رابطه سلطه ميان انسان با واقع  واين مالكيت، در

آزاد نيست ومالكيت  بنابراين، هركارى، كار. جبر هر تعادل قوائى است

بر سعى خويش، وقتى سعى ترجمان روابط قوا است، مالكيت بر تصميم 

د تا بتواند كار ماركسيسم، نخست انسان را آزاد مى كن. بشمار نمى رود

 تخويش را به سرمايه دار بفروشد وبال درنگ، آزادى خويش را از دس

براى اينكه بدانيم چرا در نظام سرمايه دارى، خواستار عدالت . بدهد

وعدالت ) 244( دارى مى شمارد  شدن، را آزادى خواستن در نظام برده

يسم است، را نه ضابطه كه هدفى مى گرداند كه موكول به استقرار كمون

ناگزير بايد نظر ماركس را درباره نقش سرمايه وشكل گرفتن نظام 

درواقع، به نظر ماركسيسم، هربنيادى در . اجتماعى سرمايه دارى بشناسيم

توپيست ها آنها وا. كه پديدار مى شود جريان تحول تاريخى است

هستند كه مى خواهند، پيش از آنكه زمان آن رسد، بنيادهاى مطلوب 

كمونيستهاى خيال باف وكمونيستهاى ). 245( را ايجاد كنندخويش 

ازاين رو . وا، در نظام سرمايه دارى، درپى سراب عدالت مى شوندژبور

 :)246( ماركس، به نمايندگان كارگران در انترناسيونال مى گويد

. آنچه را شما برابرى وعدالت مى پنداريد، كمتر اهميتى ندارد«      

دريك نظام توليدى مفروض، ضرور : است اينستئله اى كه مطرح سم

  »واجتناب ناپذير كدام است؟

. به نظر ماركس، سرمايه دارى يك نظام انقالبى ودر انقالب است    

مالكان بر . سرمايه دار كار پذيرانه نقش انقالبى خويش را ايفاء مى كند

صميم سرمايه نيستند كه فعال مايشاء هستند، اين سرمايه است كه مالك ت

 از ماركس و آيا نقش خدائى دادن به مالكيت خصوصى را، بعد. مى شود

ند؟ ماركس ه ابراى توجيه مالكيت دولتى، جانشين نقش سرمايه كرد
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). 247(  مى خواند » درگذشتن از مالكيت خصوصى « خود، كمونيسم را 

 در پى تجربه ها ومالحظه شكستهاى ، خود او است كه،وجود اين با

و ديدن قوتها وضعفهاى طبقه  1840 -1850انقالبى دهه جنبش هاى 

سياسى خواستهاي كارگر وناتوانيش در به كرسى قبول نشاندن 

 به اقتصاد  خود، از كارهاى نخستينهم . ، تحول مى كنديشواجتماع

پرسشهاى پاسخ نيافته ومشكلهاى بى او براي اما آيا . پردازدسياسى مى 

ده، پاسخ وراه حل وحل مى جويد؟ راه حل مانده وتناقضهاى حل نش

. اين پرسش را بسيارى از ماركسيست وغير ماركسيست مطالعه كرده اند

قصد توجيه مواضع سازمانى وحزبى نداشته اند، خط سير تحول  آنها كه

انديشه ماركس را پى گرفته وبه اين واقعيت اذعان كرده اند كه وى به 

ت خصوصى را از خدائى تدريج كه در مطالعه پيش رفته است، مالكي

ماركس نخست براين ): 248( عزل وسرمايه را خداى جبار گردانده است

دليل او . نظر مى شود كه قيمت كار يامزد، دائم ميل به كاهش مى كند

رقابت موجب كاهش قيمتها، از جمله  :همان دليل اقتصاد كالسيك است

اد كالسيك براين با اين تفاوت كه اقتص. قيمت كار به مثابه كاال مى شود

 سان، ماركس اقتصاد بدين. نيست كه مزد به حداقل سقوط مى كند

 حدقيمت كار در  دانهاى كالسيك را انتقاد مى كند كه مى گفتند

عادالنه اى قرار مى گيرد ونيز سوسياليست وآنارشيست هائى را انتقاد مى 

د ونمى آنها خواستار مزدهاى عادالنه هستن: كند كه خيال باف مى شمارد

است وقتى مى  از جمله پرودن بر خطا. دانند كه آب در هاون مى كوبند

را اصالح كرد وقوانين طبيعى رقابت را  انديشد مى توان پايه هاى نظام

 .) 249(نگاه داشت و قيمت عادالنه كار را بر قرار كرد

به سخن ديگر، مزد قيمت . براى ريكاردو، مزد قيمت طبيعى كار است     

 وتجديد  ) هزينه زندگى(   اسباب اجتماعى الزم براى زندگىطبيعى

در نظر او، تغيير بارورى كار، به همان نسبت سبب تغيير . توليد كار است
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اگر كار الزم براى توليد يك كاال : براى مثال. قيمت كار نمى شود

زيرا هزينه زندگى نمى تواند از . دوبرابر شود، مزد نصف نمى شود

ومتفكران سوسياليست، رقابت كارگران وسرمايه . تر برودحداقلى پائين 

چرا كه اينان، ماشين را جانشين انسان مى . داران را انتقاد مى كردند

ماركس كاستن از مزد را . كردند و سطح مزد را پائين مى آوردند

به نظر او، تخاصم . تصديق مى كند اما ساز وكارهاى آن را ديگر مى داند

. زراه مبارزه براى باال بردن سطح مزدها حل نمى شودمزد با سرمايه، ا

چرا كه اين تخاصم در پى . عدالت اجتماعى موكول به انقالب است

او كه قانون رشد تصاعدى جمعيت . انقالب، مى تواند از ميان برخيزد

 -الف:مالتوس را نمى پذيرد، ميزان مزد را تابع اين متغيرها مى داند

. سرمايه ثابتبه سبت هاى سرمايه در گردش ن -حجم سرمايه توليدى وب

پس . كارگر، بر چندى وچونى اين دو عامل تأثير نمى تواند داشته باشد

كارگر نتيجه افزايش طبيعى جمعيت نيست، بلكه حاصل  كاهش سطح مزد

افزايش شتابنده تر سرمايه ثابت وآن بخش از سرمايه در گردش است كه 

همى كه براى پرداخت سابد واز به خريد مواد اوليه اختصاص مى ي

اما چرا ازسهمى كاسته مى شود كه به مزدها . مزدها مى ماند، مى كاهد

 .اختصاص مى يابد؟ زيرا اين سرمايه است كه بركار مسلط است

را محكوم به كاسته شدن  سلطه سرمايه بركار، دراين سازوكارها، مزد      

ا يكديگر وميان آنها با  رشد ماشينيسم، رقابت كارگران ب-1: مى كنند

 رشد ماشينيسم تقسيم كاررا بسط مى دهد -2ماشين را شدت مى بخشد و

 سرمايه، -3و.واين امر، بنوبه خود، ميل مزدها را به كاهش، بيشتر مى كند

با آزاد كردن خود از قيد وبندهاى ملى وبين المللى گوناگون، عوامل 

ه در پى مى آيند، رقابت را شدت مى بخشد وبحرانهاى بازرگانى ك

 هزينه هاى دستگاه -4و. اثرات وخامت بارى بر تقاضاى كار مى گذارند

 -5 و. دولت سنگين تر مى شوند وسبب افزودن بر مالياتها مى گردند
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 توليد كنندگان خرده پا ودهقانان وپيشه گيل اين همه، ورشكستصاح

ش مى  عاملى را بايد خاطر نشان كرد كه اغلب فرامو-6و. وران است

كنند وآن اينكه، صنعت بزرگ توليد بيش از اندازه اسباب زندگى، از 

قيمت توليد اسباب معيشت . موادغذائى وغير آن را ممكن مى گرداند

 چراكه سطح مزد. كاهش مى يابد وموجب كاسته شدن از مزد مى شود

عاملهاى اول ودوم سبب ساده شدن  -7. را هزينه زندگى معين مى كند

درنتيجه، درهزينه تعليم وتربيت نيروى كار .  كار مى شوندكيفيتو كم 

  .صرفه جوئى وبنوبه خود سبب ميل كردن سطح مزد، به حداقل مى شود

از كاهش، افزايش  برفرض كه بعد. كاهش سطح مزد يك سويه است     

اين كاهش هم نسبى است . پيداكند، هرگز به سطح پيشين نمى رسد

ت مقايسه مى كنيم وهم مطلق است وقتى وقتى آن را با افزايش ثرو

 .فراگرد فقير شدن همين است. قدرت خريد آن را مى سنجيم

 با ) مزد او  ( كاهش يك كارگرحال تفاوتى كه هزينه زندگى در      

هائى پيدا مى كند كه سرمايه دار در بازار مى فروشد،  قيمت فرآورده

ش سرمايه افزودن، راه ماركس را به مفهوم ارزش اضافى ونيز نقش بر نق

 واحد هزينه 5 واحد توليد كند و 10اگر كارگرى درروز : بردمي 

 واحد ارزش اضافى است كه سرمايه مى 5زندگى و تكثير مثل باشد، 

را ندارد، شرط الزم  براين، وجود طبقه اى كه جز كار خود بنا. شود

رمايه سرمايه كارمزدورى وكارمزدورى س« پيدايش مالكيت سرمايه است 

بنابراين، . شرط يكديگرند ويكديگررا ايجاد مى كنند. را ايجاب مى كنند

 »  است، همراهافزايش پرولتاريا يا طبقات زحمتكشبا افزايش سرمايه 

)250(. 

 مبادله ميان دو ،بازار رقابت در زيرا. اما اين سخن متناقض است    

شى كمتر از خود، حال آنكه ارزش كار با ارز. ارزش برابر انجام مى گيرد

ماركس اين .  مبادله مى شود )در مثال ماركس (  خود ارزشنصف با
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تناقض را چگونه حل مى كند؟ او از پرداختن به حل اين تناقض اجتناب 

 .اين در كارهاى بعدى است كه بدين تناقض مى پردازد. مى كند

ى واين رشد را از محل ارزش اضافى م. سرمايه نمى تواند رشد نكند    

بنابراين تضاد اجتماعى كار وسرمايه، خصومت آميز است ودر . كند

: نظامى اجتماعى كه بر محور سرمايه شكل مى گيرد، حل شدنى نيست

انقالب، نه برگشت پذير ونه  جريان فقيرتر شدن طبقات زحمتكش تا

واقعى  اسمى هرچه باشد، اين مزد چرا كه مزد. متوقف كردنى است

ازآن روكه ميزان .  كه دائم در كاهش استيعنى قدرت خريد آنست

 سرمايه تمايل به حداكثر  وواقعى را سود سرمايه معين مى كند مزد

را دائم كاهش مى  واقعى كارگر ، مزدپسدارد، را رساندن سود خويش 

 .دهد

او، محور  ديددر. تحليل ماركس براصل ثنويت تك محورى است    

از ديد او، قانون .  نيروى كاراستپذير،فعل محور  مسلط وفعال سرمايه و

كار وافزايش  ميان كاهش مزد: اينست عمومى كاهش مزد وافزايش سود

سود به همان نسبت افزايش مى . دارد سود سرمايه نسبت معكوس وجود

 .)251( يابد كه مزد كاهش مى پذيرد

دوگروه از مردم، . اما سرمايه در جامعه پديد مى آيد وفعال مى شود    

سرمايه داران : يق فعاليت سرمايه در رابطه قرار مى گيرنداز طر

 اگر سرمايه را تابع متغير -1: ماركس با سه مشكل روبرو است. وكارگران

. مي كندتصديق   را فعاليت سرمايه داران وكارفرمايان بشناسد، ليبراليسم

 رابطه سرمايه دار وكارفرما با سرمايه را نمى توان در ديالكتيك بيان -2

را در بيرون سرمايه قرار دادن و  كارگر: درعوض، مى توان گفت. كرد

 با سرمايه را تضاد بيرونى يا خارجى دانستن، خطا تضاد طبقه كارگر

بيگانه خواند وميان  وسرمايه را كار ازخود را كار كار كارگر). 252(است

گر  اما ا-3. كار وسرمايه، ازراه ارزش اضافى رابطه ديالكتيك برقرار كرد
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تمركز وتكاثر وتراكم سرمايه را خاصه هاى سرمايه بمثابه قدرت بدانيم، 

قدرت بدون رابطه درون با بيرون پديد نمى آيد وجريان بزرگ شدن 

. وانحالل هر قدرت نيز، جريان تحول درون دررابطه با بيرون است

 بيرون، روابط خارجى هستند و قابل تلخيص در روابط  روابط درون با

آيا ماركس براى اين سه مشكل راه حل پيدا مى كند؟ . كى نيستندديالكتي

ازآنجا كه در جريان رشد سرمايه است كه طبقه كارگر پيدا مى شود، 

ماركس نا گزير كارگر وسرمايه دار را، بدون نياز به زور وبطور 

نسان، مالك سرمايه، يبد. ، تابع احكام سرمايه مى كند)253( خودجوش

ازاين پس، . ودآگاهاه، به خومت سرمايه در مى آيدناخ كارپذيرانه و

هراندازه نقش سرمايه فعال تر وبزرگ تر، نقش مالكان خصوصى ونيز آنها 

كه وظيفه كارفرمائى را به عهده مى گيرند، كارپذيرانه تر وكوچكتر مى 

 .شود

 :مى خوانيم) 254( در مانيفست حزب كمونيست 

، در تمامى جامعه ها، طبقه هاى اين ايام، همانطور كه ديديم تا«    

اما براى . محروم كننده و طبقات محروم شونده، در تعارض بوده اند

اينكه برطبقه اى مسلط شد واورا محروم گرداند، بايد شرائطى را فراهم 

اين در نظام .  خويش را بكندستروناين طبقه بتواند زندگى  آورد تا

را  ، خود شدنعضو جامعه برده دارى بود كه برده ها موفق شدند تا

 واژودر استبداد مطلق فئودالى بود كه بى اصل ونصب ها بور. دنبركش

 ترقى صنعتى، كارموقعيت برتر و اما اين بار، به عوض آنكه با. شدند

 پيداكند، همچنان موقعيت اجتماعى ووضعيت مالى عالي تروضعيت 

. طبقه خويشموقعيت ووضعيتى حتى پائين ترازشرائط . مي يابددانى تر 

فقر مزمن با سرعتى بيشتر از . كارگر يك بينوا وگرفتار فقر مزمن مى شود

وازى ژجاى كمتر ترديد نيست كه بور. ثروت وجمعيت رشد مى كند

نمى تواند طبقه حاكم بماند وشرائط زندگى طبقه خويش را، به مثابه 
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را نمى فرمانروائى كند زي نمى تواند. قانون اساسى، به جامعه تحميل كند

تواند اسباب معيشت بردگان خويش را در محدوده برده داريش، تأمين 

ناگزير است طبقه كارگررا تا آنجا فقير كند كه بجاى ثروت يافتن . كند

 . »دادن به او بگردد از كاراو، ناگزير از غذا

 به ترتيبى كه توضيح خواهم داد، تعادل ضعفها يا تخريب متقابل، خود    

براين،  بنا. هائى يكى از دو طبقه ويا هردو، سرباز نمى كندبه خود، به ر

 ( بهررو، اين نظر. كار به جائى كه مانيفست پيش بينى ميكند، نمى انجامد

 ، با نظر عمومى ماركس نمى خواند كه )فقيرشدن كارگران تا گرسنگى

براى زيستن ومسلط شدن، ثروت انباشت  « وازى نمى تواند ژبنابرآن، بور

كار شرائط پيدايش طبقه  بدين ايجاد وافزون نگرداند و سرمايه راو نكند

 وطبقه گارگر بمثابه طبقه انقالبى شكل نگيرد آن » كارگررا تدارك نكند

ايدئولوگ هاى  « نيز سان كه بتواند، عناصرطبقه هاى خانه خراب و

ه ت حركت عمومى تاريخ ارتقاء يافشان تا دركبورژوا كه هوش نظرى

زيرا بنابر اين نظر، بورژوازى همان طبقه را .  را دربر بگيرد)255(» ست ا

گرفتار آنچنان فقرمزمن وفزاينده اى ميگرداند كه خود از تغذيه اش 

 - كه در مانيفست تشريح شده است –وضعيت نخستين ! ناتوان مى شود

. است وضعيت انقالبى ووضعيت دومين، وضعيت فاجعه وتخريب عمومى

را بورژوازى از تغذيه پرولتاريا ناتوان مى شود تخريب عمومى است زي

 .وجريان فقر، رشد سرمايه را نيز متوقف مى گرداند

برخى از مؤلفان ماركسيست براين گمان شده اند كه پيروى ماركس      

 اما ). 256(ه است از نظر ريكاردو، ماركس را به باوربه پويائى فقر راه برد

 وعمل وعكس العمل را) 257( »  استماركسيسم جامعه شناسى مكانيست« 

كه به قالب ديالكتيك، آنهم بر اصل ثنويت تك محورى، به ريزى، 

بهررو، براى بيرون رفتن از تناقض، . محصول ها متناقض مى شوند

ماركس از پيروى ريكاردو بازايستاد ونظريه كاهش دائمى مزدها وفقر 
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 ماركس وانگلس به ،1850درپايان سالهاى . زاينده را رها كردفمزمن و

 .مبارزه با اين نظريه برخواستند

درپى شكست انقالبها، اروپا .  تحرير شده است1848مانيفست پيش از     

ازاين پس، نقش . ، ماركس به مطالعه اقتصاد روآورد1840-1850در دهه 

 :ديد ديگر هاى سرمايه و پرولتاريا وبورژوازى را 

دار وكارگر حاكم  بررفتارهاى سرمايهبار، سرمايه درجريان رشد،  اين    

يكديگر  وسرمايه مواضع وارونه با از آنجا كه درمدار مبادله، كار: مى شود

 «  توضيح اينكه. دارند، بمثابه ضدين با يكديگر برخوردار مى كنند را

  . مبادله مى كندA  =پول با = M  كارگر كه كارخويش را، بمثابه كاال

مدار  M →A - A → M پس، . كار مى بردپول را درخريد مايحتاج ب

وكار بنوبه خود مزد  AM را مى خرد  كار  اما سرمايه . است مبادله او

پس دوحركت . مى شود A→M-M→A پولى مى ستاند مدار سرمايه

 . يكديگر مى شوندء سرمايه وكار وارونه

اما نيك كه بنگرى مى بينى دومدار ودوحركت، نه قابل مقايسه ونه     

 خويش را در ازاء مزد مى فروشد  »كار  « كارگر: ونه يكديگر هستندوار

 كار خويش را باز -وبا آن اسباب زندگى مى خرد وبا مصرف آنها، كاال

مى  حال آنكه سرمايه كار را. است M1→A→M1 مدار او. مى يابد

پس . خرد وآن را به قيمتى مى فروشد كه مزد بعالوه ارزش اضافى است

چون دو مدار يكى نيستند، وارونه . مى شود A1→M→A2 مدار آن

 و M→A→M ماهيت هاى. يكديگر قرار گرفتنشان محال است

A→M→A  يكى در ديگرى را، پيشاپيش بودن نيز، غير قابل تلخيص

. بخصوص كه پول دردومدار يك وظيفه را ندارد. مفروض مى كنند

 .ى كنددرمدار اول، نقش پول ودر مدار دوم، نقش سرمايه رابازى م

را به منزله ارزش  بهررو، ماركس كه برآن بود كارارزش ندارد، مزد     

 بايد .كننده نيست كار، پذيرفت وبرآن شدكه كار تنها توليد نيروى كار و
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درواقع، سرمايه بعلت . بمثابه رابطه توليد به حساب آورد سرمايه را« نقش 

با ارزشمند كردن عناصر عينى خود سرمايه نمى شود، بلكه دررابطه اش 

 كارگر هيچ غيراز كار نيست وكار جز كارگر نيست. كار، سرمايه مى شود

ارزش پيداكردن سرمايه حاصل رابطه توليد سرمايه دارى  « ). 258(» 

سرمايه، بمثابه رابطه توليد، تضادى است ميان دو ضد جدائى .  »است

ا تنها توليد كننده كار مى تواند توليد كننده باشد ام. ناپذير كار وسرمايه

نمى تواند وجود داشته باشد، مگر آنكه كار متجسم « ارزش اضافى : نيست

ماركس .  »در مزد از كار زنده اى كه سرمايه دار مى خرد، كمتر باشد

. مزد، كاررا در سرمايه نفى مى كند  بجاى تعريف تفاضل كار زنده با

ارزش : ش مى گرداند ارز3سان كه كار متجسم در سرمايه را برابر  بدين

 پس .  »زمان كارمتجسم در قيمت كار « اوليه وارزش ابزارها و مواد

 . است )سرمايه (  وكار مرده)كارگر كار ( كار زنده هرتوليدى، توليد

 درآن، ،است وخود ارزشى پديد نمى آورد بلكه وچون مبادله نازا    

رمايه وديگرى طرف، يكى س ارزشها مبادله مى شوند، درمبادله ميان دو

را به كارگر مى دهد كه براى  كار، سرمايه بهاى قسمتى از زمان كار

 بقيه همان كار اضافى يا . تكثير مثل كافى است تجديد نيروى كار و

 .ارزش اضافى است كه سرمايه مى شود

سرمايه دار كسى نيست كه تنها مبادله مى كند، بلكه كسى نيز هست كه    

ارزش اضافى هم مطلق . ار، ارزش بدست مى آورداز رابطه سرمايه با ك

است وقتى تفاوت ارزش كار انجام يافته با مزد پرداختى است وهم نسبى 

است وقتى سرمايه دار به ابداعى، به فن جديدى ، نسبت به رقيبان پيشى 

درنتيجه، ارزشى كه در . يعنى هزينه توليد را كمتر مى كند. مى جويد

 .مى آورد بيشتر استمقايسه با ديگران بدست 

آيا ميزان ارزش اضافى را سرمايه دار معين مى كند يا سرمايه در     

جريان رشد خويش پديد مى آورد ويا حاصل تعادل قوا ميان سرمايه دار 
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 ضابطه ويا هدف شدن عدالت  وكارگر است؟ پاسخ اين پرسش از لحاظ

باشد با شايد اين پرسش ماركس را برآن داشته . تعيين كننده است

 .ردو ببرداريك

. دماركس با مشخص كردن ارزش از ارزش مبادله، از ريكاردو مى بر    

، از زمان انتشار كتاب اول سرمايه، موافقان  Nadel به زعم نادل

. توجه نكرده اندبريدن ن ايومخالفان تفسير ماركس از نظر ريكاردو، به 

ن مايه كه در آ: از اين پس، پرسشى كه ماركس پيش مى كشد اينست

دارد وبا اندازه گيرى كميت آن، مى توان آن دورا، به  دوكاال، وجود

اين يا آن نسبت مبادله كرد، كدام است؟ ازديد او، ارزش استعمال نمى 

زيرا اين ارزش نه قابل اندازه گيرى است . تواند مايه سنجش قرار گيرد

ه دو كاال وقتى حال آنك. دن دو ارزش استعمال را متعادل كدونه مى توان

آيا ماركس ازياد . مى توانند مبادله شوند كه ارزش متعادل داشته باشند

مى برد كه در مبادله كار با مزد، دو ارزش نابرابرند كه مبادله مى شوند؟ 

ارزش . كنندگان بسيار، اين تناقض گوئى را خاطر نشان كرده اند انتقاد

مال است كه قابل اندازه مبادله نيز رابطه اى كمى ميان ارزشهاى استع

ش استعمال وارزش مبادله زارزش را به ار« افزون براين،   .گيرى نيستند

شكل اجتماعى مشخص محصول  « اومى گويد). 259( » تقسيم نمى كند

كار، يعنى كاال، از سوئى ارزش استعمال است واز سوى ديگر، نه ارزش 

پديدار يك محتوا زيرا ارزش مبادله شكل .  است كارارزش مبادله، كه

آن چيز كه دو كاال درآن مشترك هستند، . ونه خود آن محتوا است

 .اينست كه هردو محصول كار هستند

 را »فايده  « باز بر ماركس اشكال كرده اند كه مى توان بجاى كار      

 مبادله كنندگان، رضايتى را كه دو ارزش استعمال به بدين تريتب،. نشاند

اگر چنين كنيم، . دهندمي خشند، مايه مبادله قرار هريك از آنها مى ب

 .)260( نظريه نئوكالسيك را بدست مى آوريم
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معلوم مي كند ارزش دراين است كه بر سر سان، فايده بحث  بدين    

زيرا . ماركس نمى توانست استعمال وفايده را مايه وپايه ارزش بشناسد

را دررابطه با  نسانهاديگر اين سرمايه نمى شد كه ااگر چنين مي كرد، 

با بريدن از ريكاردو، او جبر سرمايه را جانشين ميل . يكديگر قرار مى داد

با . آزاد انسانهائى مى كند كه در بازار رقابت آزاد به مبادله مى پردازند

را مايه ارزش گذارى كردن، در واقع از سرمايه دار وكارگر سلب  كار

اين انتقاد از او بعمل مى آيد اگر در حيات ماركس، . مالكيت مى كند

نيست، دليلى جز اين ندارد كه هر  واو پاسخى مى دهد كه پاسخ انتقاد

. سرمايه را از بنياد ويران مى كند/مايه ديگرى غير از كار، ديالكتيك كار

براى اينكه پاسخ ماركس را به اين . پاسخ او، همين معنى را مى رساند

يابيم، رابطه ارزش را با كار وبا ارزش ل ونظر اورا درباره ارزش، دراشكا

 .)261( : استعمال وفايده وارزش مبادله بايد بيابيم

ء مادى كه علم  است ونه يك شى هركاال، يك رابطه اجتماعى توليد« •  

آنچه در كاالها مشترك است، . بايد قوانين طبيعى حاكم برآن را بيابد

  . »اينست كه توليد كار هستند

نه خاصه مفيد ، براي مثال، يك صندلي ، مال يك كاال ارزش استع« • 

ء وقتى يك  يك شى.  » ء كه خاصه آن بمثابه كاال است لى بمثابه شىدصن

به اين دليل . كاال به حساب است كه يك وظيفه اجتماعى انجام مى دهد

 و يك شكل اجتماعي متعين است كه كاال يك خاصه اجتماعى متعين

نداشت در حيطه تحليل اقتصادى قرار نمى اگر اين خاصه را . دارد

، در تمامى نهاآوگرنه فايده اشيائى كه توليد مى شوند ونياز به . گرفت

 .عصرها وجودداشته اند

رابطه اجتماعى توليد  « جاى ارزش استعمال، به مثابه خاصه كاال كه   

 :دررابطه با ارزشى كه از كار مايه مى گيرد، كجااست؟،  » است
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ن آاما محتواي . ، ارزش استعمال است »كاال« ماعى ومشخص شكل اجت• 

واحد .  است »كار«  جوهر ومايه اين محتوا ونه خود محتوا، .استارزش 

 .ماعا  الزمتمدت كار اج. اندازه گيرى كار، مدت زمان است

اگر ارزش هاى استعمال دو كاال يكسان باشند، هيچ مبادله اى روى • 

يه وجوهرى در دوكاال وجوددارد معادل شود، اما وقتى ما. نخواهد داد

الزم ونايكسانى ارزش  پس معادل شدن كار اجتماعا . مبادله ميسر مى شود

 .هاى استعمال شرط هر مبادله ايست

اما كار . قرار، كار مشخص در شكل ارزش استعمال بيان مى شود بدين    

مثابه شكل خاصه ديگرى نيز دارد وآن كار مجرد، جوهر ومايه ارزش به 

اينك كه معلوم شد ارزش استعمال از ديد ماركس، بيان كار . است

 شكل را چه مى داند؟  مشخص است، ببينيم او كار مجرد وارزش به مثابه

)262(: 

ماركس براينست كه به ارزش به مثابه شكل، پيش از او كسى پى نبرده      

ابه شكل مطلق رزش به مثا. شكل، شكل ارزش نيست  ارزش به مثابه. بود

وكار دردوخاصه . ارزش و بيانگر توليد اجتماعا  وتاريخا  متعين كار است

 يكسان بيان نمى  ) در ارزش استعمال وارزش مبادله بيان مى شود ( خود

قع، ادرو. درمبادله، ارزش استعمال كاالها ناديده گرفته مى شود: شود

 استعمال بيان كارهاى مشخصى ناديده گرفته مى شوند كه در ارزشهاى

قرار، درمبادله كاالها، در همان حال كه خاصه مفيد  بدين. مى شوند

كارها ناديده گرفته مى شوند، كارها ديگر از يكديگر تميز گذاشته نمى 

، در كار مجرد هستندكارها كه جوهر ومايه ارزش به مثابه شكل . شوند

 .بيان مى شوند

چرا كه .  ساده تحويل مى شودازديد ماركس، كار بغرنج نيز به كار     

دو خاصه كار، همگونى وتلخيص كارهاى گوناگون را دركارساده ايجاب 

 .مى كنند
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 :بر نظر ماركس دو انتقاد وارد كرده اند 

وماركس . ار مجرد، جوهر ومايه ارزش، يك مفهوم ذهنى است ك- 1 

 مدعى بود، برداشتهاى كالسيك ها از ارزش، ذهنى هستند واو كاررا كه

اما چگونه مى . عينى وقابل اندازه گيرى ومحتوا است، جانشين مى كند

به اين . توان يك تصور وتخيل ويا يك تجريد ذهنى را محتوا گرداند

انتقاد، پاسخ گفته اند كه اين تجريد، تجريد اجتماعى وواقعى است، 

وگرنه، كار خود عينيت دارد ومحتوائى است كه در ارزش، شكل، بيان 

 .مى شود

برفرض كه قانع بشويم تجريد واقعى است چون اجتماعى است، با  - 2 

تناقص پنهان نكردنى نظريه ارزش ماركس، چه كنيم؟ او ازسوئى مى 

گويد دوكار، در كاال بايد متعادل باشند تا مبادله انجام بگيرد واز سوى 

پس . ديگر، براينست كه سرمايه، معادل كار كارگررا به او نمى پردازد

 ادله نامتعادل انجام مى گيرد؟ واگر كار تمام بهاى ارزش خودبه مچگون

 را دريافت كند، ديگر نه افزايش نيروهاى مولد ونه سلطه كار مرده

به ديگر سخن، ديگر جريان رشد سرمايه اى .  ميسر مى شوند )سرمايه(

 را مايه و سان، وقتى او مى كوشد كار بدين. داشت وجود نخواهد

وقتى به اثبات  و اند، سرمايه دارىرا انكارمىكندجوهر ارزش بگرد

 )263!(را نقض مى كنداست مى نشيند، حكم كارمايه ارزش سرمايه دارى

فرآورده هاى انسان ها كالها يعني سان بى پايه است،   در نظرى كه اين.

  » اراده تقديرساز « وانسانها بازيچه ! هستند كه برآنها مسلط مى شوند

 . گردندفرآورده خويش مى

چرا نيروى كار كمتر از ارزش كار مزد دريافت مى كند؟ وچرا     

سرمايه بر نيروى كار وسرمايه دار مسلط مى شود، دو پرسشى هستند كه 

ويك رشته تناقض ها، ادامه ساختمان بر پايه . هرگز پاسخ نيافته اند

 :شدبنموده تناقضى است كه 
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 :ارزش اضافى وسرمايه -بند سوم  
 

توانستند ماركس را انتقاد كنند، برخى از  اززمانى كه ماركسيست ها     

 توليد را جانشين آن  »مازاد « آنها ارزش اضافى را نيز انتقاد كردند و

زيرا سرمايه از . وجوداين، نظر ماركس را پى مى جوئيم با) 264 ( .كردند

 ارزش اضافى پديدمى آيد واسطوره اى مى شود كه اسطوره مالكيت را

محو مى كند وجستجوى عدالت را در نظام سرمايه دارى، درپى سراب 

 :دويدن مى گرداند

اگر قرار بود آدمى به همان قيمت كه مى خرد، بفروشد، كارى      

واگر كسب وتجارت وجود دارد، ازآن رو است . بيهوده انجام داده بود

ماركس مي . كه ميان قيمت خريد وقيمت فروش تفاوت وجوددارد

پرداخت مى شود، بهنگام   M پولى كه براى خريد كاال A  «: د گوي

من بدان ارزش  همان است كه ∆A . مى شود A∆=A+  Aفروش، 

كاال   كاال واپول بمبادله  پس نه تنها ارزش در جريان  . اضافى مى گويم

كت است كه به رودراين ح.  پول حفظ مى شود، بلكه اضافه نيز ميشوداب

 )265(.  » ل مى يابدسرمايه تغيير شك

پندارى .  مى افزايدتن، ارزش خود بر خويش A→M→A اما در شكل    

 بار دار ارزش اضافى تن رابه صرف اينكه ارزش است، توانائى خويش

 براى :ماركس مى گويد! كردن را نيز دارد وارزش مى زايد

 كاال ← بايد صيرورت ارزش را در جريان پول،سردرآوردن از اين راز

هم از اصل  جريان ارزش بايد. سرمايه، از نظرگاه توليد، پى جست ←

تعادل پيروى كند وهم اصل توزيع كل ارزش اجتماعى خالص را محترم 

 .بشمارد
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در مبادله، برفرض كه خريدار جنسى را ارزانتر از ارزش آن بخرد    

يا اگر كسى مالى را بدزدد وبفروشد،  وگرانتراز ارزشى كه دارد بفروشد و

تنها . شده نابرابر مى شود توزيع ارزش توليدبلكه . ارزش بوجود نمى آيد

اما آيا توليد ارزشى ايجاد مى كند . توليد است كه ارزش ايجاد مى كند

كه خود برخود مى افزايد؟ راستى وقتى هر مبادله بايد از اصل متعادل 

بودن عوض ومعوض پيروى كند وارزش نيز نمى تواند ارزش بزايد، 

 ش اضافى از كجا پيدامى شود؟ارز

يك كاال وجوددارد كه ارزش مصرفى  « ) 266( :اركس اينستمپاسخ     

به نحوى كه . آن اين خاصيت را دارد كه منشأ ارزش مبادله شدنى است

 .» مى آيد وكار ارزش توليد مى كند با مصرف كردن آن، كار پديد

، مزد دريافت كند، اما اگر بنابراصل تعادل، كار معادل ارزش خود    

ارزش اضافى پديدار نمى شود واگر مزدى كه در ازاء كار دريافت مى 

كند، كمتر از ارزش كار باشد وعلت يا علت هاى آن، غير از روابط 

زيرا . سرمايه باشد يا باشند، نظر ماركس بى پايه مى شودبا جدلى كار 

كه كار وسرمايه رابطه كار وسرمايه نه تنها موجد نظام اجتماعى نمى شود 

نها با آخود تابع عواملى مى شوند كه در بيرون آنها وتنظيم كننده روابط 

ماركس اين دو انتقاد را ناديده مى گيرد وپيدائى ارزش .  هستنديكديگر

 :از كار را پى مى گيرد

 اين كاالى خاص  نيروي كار، اين در بازار است كه سرمايه دار در پى    

مطلوب خود را بيابد، نيروى كار بايد از دوشرط براى اينكه . مى رود

 غير از نيروى كار خود، چيزى -2 كارگر آزاد باشد و-1: برخوردار باشد

توجه بدهيم . براى عرضه كردن نداشته باشد وناچار باشد آن را بفروشد

 به فروش كار، نقض كارگر  » اجبار « كه آزادى را كه شرط اول بود با

گويد كارگر چسان فروشنده آزاد كار خود مى  نيز نمى و . مى كند

وقتى به سراغ پيدايش نيروى كار كه به خدمت سرمايه در مى آيد ! شود
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مى رود، معلوم مى كند قصد اواز آزادى، مالك خود به مثابه نيروى كار 

نتيجه صيرورت تاريخى  « شدن را خود مالك نيروى كار .  استنشد

 اين نيرو مالك ى داند وبر اينست كه وحاصل شمار بزرگى از انقالبها م

از ويرانى يك رشته اشكال توليد اجتماعى قديمى، سر برآورده  شدن

ويرانى «  و  »اين انقالبهاى اقتصادى« بدون اينكه درباره علل .  »است

شرائط «  : ، توضيحى بدهد، ادامه مى دهد »اشكال توليد قديمى

بايد . ا وپول بوجود نمى آوردتاريخى وجود سرمايه را تنها جريان كااله

را بفروشند، وجود پيدا  كارگران آزاد كه ناگزير باشند نيروى كار خود

 چگونه پيدا  »آزاد ومجبور« باز توضيح نمى دهد، اين كارگران .  »كنند

خاصه عصر سرمايه دارى اينست كه « ) 267( : مى شوند؟ تنها مى گويد

كاالئى را به خود مى گيرد كه به نيروى كار، براى خود كارگر نيز، شكل 

ازاين زمان « و. درنتيجه شكل كار مزدورى را پيدا مى كند. او تعلق دارد

است كه شكل كاال به خود گرفتن فرآورده ها، شكل اجتماعى غالب مى 

 . »شود

برماركس انتقاد كرده اند كه اين توصيف نه تنها جاى بحث دارد،      

وچون اين حكم او را در جا گرفتار . بلكه حكم است نه شرح واثبات

تا وقتى محصول كار « : تناقض مى كند، حكم دومى صادر مى كند

 اگر به تحقيق . » مصرف بالواسطه را برمى آورد، به كاال بدل نمى شود

خود ادامه بدهيم وازخود بپرسيم در كدام اوضاع واحوال همه فرآورده 

ا پيدا مى كنند، در مى يابيم كه ها، يا دست كم بيشتر آنها، شكل كاالها ر

اين امر در يك شيوه توليد كامال  خالص، در توليد سرمايه دارى پيدا مى 

براي سر آيا مى توان اين حكم را به جاى توصيف وتحليل .  »شود

  چند و چون پيدايش سرمايه دارى پذيرفت؟وردن ازآدر

: فى برويماين اشكال هاى وارد را بگذاريم وبه سراغ ارزش اضا     

ارزش كارى را كه كارگر عرضه مى كند، چگونه بايد معين كرد؟ با زمان 
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ارزش روزانه نيروى كار، از جمع ارزش اسباب . كار الزم براى توليد آن

براين، اگر اين ارزش با  بنا. معيشت وزمان مصرف آنها، بدست مى آيد

كار طلب كار اجتماعا  الزم نصف روز بدست آمد وتوليد كاال يك روز 

اما به . ن را برابر ارزش يك روز كار مى فروشدآكرد، مالك سرمايه 

تفاضل اين دو ارزش، همان . كارگر به اندازه نصف روز مزد مى دهد

 .ارزش اضافى است

والبته نمى گويد چرا وچگونه برخالف اصل تعادل، كارگر به اندازه      

ه تنها نمى گويد نصف روز كارمزد مى گيرد ويك روز كار مى كند؟ ن

چرا وچگونه نصف روز كار با يك روز كار مبادله مى شود، بلكه حكم 

را كار متبلور در آن معين مى  ارزش هر كاال: جديدى صادر مى كند

قيمت نيروى كار به حداقل خود ميل مى كند وقتى  « ) 268(  اما. كند

. دارزش اسباب معيشت الزم براى تجديد نيروى كار، كاهش مى پذير

وقتى ارزش تجديد نيروى كار به حد اقل رسيد، قيمت نيروى كار كمتر 

زيرا ارزش هر كاال را زمان كارى . از ارزش توليد نيروى كار شده است

آيا مى .  »معين مى كند كه براى توليد آن با كيفيت معمول، الزم است

خواهد بگويد، تجديد نيروى كار به كمتر از كارى كه كارگر درروز مى 

بنابراين، ارزش نيروى كار، به مثابه كاال را . تواند انجام بدهد، نياز دارد

حال آنكه ارزش توليد . آن معين مى كند كار اجتماعا  الزم براى تجديد

بنابراين، مبادله . كارگر را كار اجتماعا  الزم بيشترى به وجود مى آورد

فرآورده كارگر نيروى كار با مزد مساوى با ارزش اسباب معيشت ومبادله 

 با ارزشى كه صاحب سرمايه از خريدار مطالبه مى كند، دومبادله جدا

 گانه اند وهردو از اصل تعادل پيروى مى كنند؟ وارزش اضافى بدين

سان پديدمى آيد وتناقض هم بدين ترتيب رفع مى شود؟ نه ماركس 

ا  تاآنج-براين معنى تصريح مى كند ونه شارحان سرمايه ونه منتقدان او

 قصد ماركس نمى تواند اين باشد كه -كه توانسته ام پى جوئى كنم
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زمينه توليد كارى كه كارگر صرف مى كند، كمتر از ارزش توليد اوست 

زيرا عالوه برآنكه . وهريك از كار وكاال با متعادل خود مبادله مى شوند

 پرسش هاى بدون  ويك تناقض را دو تناقض مى كند، تناقض هاى ديگر

يك تناقض را دو تناقض مى كند زيرا كارگر . سيارى بر مى انگيزدپاسخ ب

براى سرمايه دار كار بيشتر مى كند : دوبار مبادله نابرابر انجام مى دهد

مي گيرد و، با خود نيز، همين مبادله نابرابر را انجام مي دهد  ومزد كمتر

واز  . نچه توليد مي كند، برابر نيست آنچه مصرف مي كند با آزيرا . 

 استثمار كارگر بى وجه مى شود زيرا -1: جمله پرسشهاى بدون پاسخ

  از چه .كارگر آنچه را با صرف كار ازدست مى دهد، بدست مى آورد

گاه آگاه نشده است؟  و اگر آرو ماركس از غلط موجود در نظر خود 

يا  منطق صوري بكار برده و خود و كارگران را كه مي خواسته آبوده  

ه يك طبقه انقالبي وارد عمل كند، از واقعيتهائي چند غافل است بمثاب

 چرا ارزش اضافى را كارگر نمى برد وسرمايه دار مى -2 وكرده است ؟

پيدا مى شود؟ چرا كه ...  چه نيازى به سرمايه گذارى ورشد و-3برد؟ و 

 زيرا اضافه ارزش پديد بايد كارگر توليد كرد. كرد » توليد« بايد كارگر 

شود ونه حتى مزد به حداقل ميل   هرگز نبايد بيكار پيدا-4د وورآمى 

 مهمتر از همه اينكه، نه سرمايه كه كارگر -5كند وفقر گسترش پيداكند و

 -6و. ناچيز مى شودن آنقش  و پذيرفعل محور فعال مى شود و سرمايه 

يكى به اين دليل كه . نيست هرگز زمان كار انجام شده، قابل تجديد

 ...و. از آن، پيرتر شده است مان بعدكارگر در ز

بهررو، از نظرگاههاى اخالقى واقتصادى، نظر ماركس را درخور انتقاد     

تر توضيح مى دهد كه كار را نمى توان مثل يك مپاز جمله شو. يافته اند

مفهوم : ونيز گفته اند). 269( كاال ارزيابى كرد وهزينه توليدش را برآورد

. زيرا كارگر درخانه، همسرش را استثمار مى كندطبقه بى معنى مى شود 

وقتى در جامعه همه نيروى كار مى خرند، چگونه بتوان گفت تنها افراد 
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 بخصوص .از اين انتقادها در مى گذريم... و يك طبقه استثمار گرهستند

 . دها به حداقل را رهاكردمزكه ماركس خود نظريه گسترش فقر وميل 

 :ها را نزد ماركس مطالعه كنيم شدن اسطورهقصد ما اينست كه جانشين 

 
 
 

  

 :كار در انقياد سرمايه 

كه ماركس بگويد چرا كار منقاد سرمايه مى شود، نقش سرمايه نبدون آ    

دارنده پول، اينك در مقام سرمايه دار : دار وكارگر را عبارت مى داند از

يعنى . د مصرف مى كن )كار (  كاالئى را كه خريده است وعمل مى كند

در جريان توليد، كار بطورمستقيم، . آن را به انقياد سرمايه در مى آورد

قرار،  بدين ). 270( ماديت مى يابد وبالفاصله به سرمايه بدل مى شود

سرمايه دار براى ثروتمندتر شدن، كار وسرمايه را در رابطه قرار مى دهد 

ه در مى وكار گر براى بدست آوردن اسباب معيشت، به خدمت سرماي

، ها  توليد به قصد بدل كردن آنها به فرآوردهوسائلاو با مصرف « . آيد

. افتاده، يا ارزش اضافى را بوجود مى آورد ارزشى بيشتر از سرمايه بكار

 » مصرف مولد، همان مصرف نيروى كار كارگر توسط سرمايه دار است

)271(. 

 را به خاطر » كار در انقياد سرمايه« ماركس برآنست كه مفهوم     

واو .  بكار برد»دومرحله تاريخى رشد سرمايه دارى« مشخص كردن 

 انقياد وقتى صورى است. را به صورى وواقعى تقسيم مى كند انقياد كار

ووقتى واقعى است كه .  شيوه توليد، شيوه خاص سرمايه دارى نيستكه

يش سرمايه كار وشيوه اى از توليد را به جريان مى اندازد كه خاص خو

 .است
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انقياد وقتى صورى است كه برارزش اضافى مطلق متكى « بنابراين،      

زيرا تنها بطور صورى شيوه هاى صورى پيشين را مشخص مى . است

انقياد صورى پايه بسط انقياد واقعى است وبا خاصه هاى اساسى از . كند

سرمايه،  با وجود اين، در مرحله اول تاريخى رشد. آن مشخص مى شود

توليد كنندگان وصاحبان وسائل توليد، سرمايه دارانه  بطه ها ميانرا

از . رابطه پولى، به واسطه مزد، توليد كننده را به سرمايه وامى بندد. است

: مى شودبا يكديگر اين پس است كه رابطه مستقل از اشخاص دررابطه 

مايه قرار، در انقياد صورى سر بدين. كار با سرمايه دررابطه قرار مى گيرد

دار وكارگر، رابطه شخصى دارند، اما در انقياد واقعى، هردو، سرمايه دار 

را  وكارگر به خدمت سرمايه درمى ايند ورابطه شخصى ميان خود

. سرمايه آنها را در تضاد با يكديگر قرار مى دهد. ازدست مى دهند

شرائط عينى يا وسائل ( هراندازه تضاد ميان توليد كننده وشرائط توليد 

 صاف وصريح تر، كار بيشتر در  )توليد وشرائط ذهنى يا اسباب معيشت

انقياد واقعى سرمايه است وما به شيوه خاص سرمايه دارى نزديك مى 

اجبار به كار اضافى كه در شيوه توليد ماقبل سرمايه دارى با . شويم

اعمال زور از سوى قدرت سياسى ويا از جانب صنف، به عمل مى آمد، 

 . ازسوى مالكان وسائل توليد به عمل مى آيددراين نظام

 است كه مالكان وسائل توليد را با اما آيا اين سرمايه درجريان رشد    

قرار مى دهد ويا ميل اولى ها به سود بيشتر  توليد كنندگان در تضاد

چرا كه در . وميل دومى ها به بهتر كردن شرائط توليد؟ بى گمان سرمايه

سرمايه است كه دوطبقه در رابطه با يكديگر قرار جريان صيرورت كار به 

 يعنى انقياد ،مرحله بعدىكه انقياد صورى مرحله اول است : مى گيرند

در انقياد .  تدارك مى كند راواقعى كار وتابعيت آن را از سرمايه،

جداشدن توليد كنندگان « : صورى، دوجريان، همزمان، پيش مى روند

مدن تقسيم صنعتي  و آرائط به اجرا در خويش و رشد شاز وسائل توليد 
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 براين پايه است كه انقياد واقعى بسط پيدا مى  . )272 (» اجتماعي كار 

 .وشتاب مى بخشد كند وبه جريان، شدت

كنندگان از وسائل توليد، دونوع جدائى ببار مى  جدا شدن توليد    

ن سلب از يك سو، با جدا كردن از شرائط كار، از توليد كنندگا: آورد

در آن . مالكيت مى شود واز سوى ديگر مالكان از يكديگر جدا مى شوند

شيوه توليد سرمايه دارى كه كار در انقياد واقعى سرمايه است، سرمايه 

كارگران كه .  ونه كارگرانمى شوند داران هستند كه از يكديگر جدا

مى جمع به گرد يكديگر تحت امر استبداد سرمايه هستند، توسط سرمايه، 

 .شوند

بگيران بزرگ شود واينان  انبساط سرمايه ايجاب مى كند كه شمار مزد     

انقياد موجب بسط وقوت خاصه بى تفاوتى . براستى منقاد سرمايه بگردند

نسبت به محتواى كار وبه موازات، بى تفاوتى سرمايه نسبت به ارزش 

ز محتوا را ا سرمايه وكار مزدورى دررشد توأم، كار. استعمال مى شود

 اين ازراه و » عريان مى كند« وتوليد خويش وهرگونه رابطه شخصى 

 .يك تجرد اجتماعى واقعى

قرار، انقياد كار، سرمايه را درموقعيتى قرار مى دهد كه مالك  بدين     

سرمايه به . شعور جمعى كارگران وخود رهبر اركستر آنان مى شود

 مى تواند نه تنها مالك تدريج كه جامعه كارگران را تغيير مى دهد،

نيروى مولد اين جامعه بگردد، بلكه با استفاده ازهمين نيروى كار 

كار . وبكاربردن دانش وفن، بارورى كار را بسود خويش افزايش دهد

انقياد مى دامنه ء جامعه كارگران تحت انقياد سرمايه، پايه گسترش 

 .گردد

ارى توليد از محتواى اين جريان به آنجا مى رسد كه شكل سرمايه د    

انسانها روابط توليدى را بوجود مى آورند كه برآنها . خود خالى شود

در واقع، نظامى اجتماعى، در ! مسلط مى شوند وآنها را پوچ مى گردانند
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جريان رشد سرمايه، از ساخت مى افتد وبرمحور رشد سرمايه، نظام 

وليد سرمايه قرار، جريان رشد ت بدين. سرمايه دارى پديدار مى شود

 چرا كه تمامى نيروهاى مولد را دائم در .دارى، خود انقالبى است

سرمايه دارى مأموريت تاريخى دارد طبقه كارگر : حركت نگاه مى دارد

در جريان اين رشد است كه سرمايه دار نيز، به خدمت . را رشد بدهد

گاه، خودآ سرمايه در مى آيد وبه مثابه كارمند سرمايه، كارپذيرانه ونا

انقالبى را تدارك مى كند كه به موقعيت اجتماعيش به مثابه سرمايه دار 

 .) 273( پايان مى دهد

را كه اينك  سان، سرمايه حاكميت پيدامى كند وسرمايه دارها بدين     

خود خادم سرمايه شده اند، به سرمايه گذارى ونوآورى ورقابت با 

به يافتن وجدان جمعى يكديگر بر مى انگيزد وكارگران را از تفرد 

اسطوره مالكيت اينسان در نظر ماركس، . وبرخاستن به مبارزه راه مى برد

 .مى ميرد واسطوره سرمايه بر جاى او مى نشيند وفرمان مى راند

 غير از تناقض ها كه در نظريه يافته وموضوع بحث قرار داده اند     

الكيت چيست؟ نقش م: ، پرسش اساسى كه به ذهن مى رسد، اينست)274(

اگر اين سرمايه است كه از ارزش اضافى پديد مى آيد ودر حركت 

خود، روابط انسانها را از ساخت مى اندازد واز نو، ساخت مى دهد، پس 

به جاى تضاد دوطبقه كارگر وسرمايه دار، اين هردوطبقه، باهم، بايد 

د دست كم، تحول اجتماعى باي!  سرمايه بشورند »واليت مطلقه« برضد 

نتيجه حركت سرمايه باشد ونه برخاستن طبقه كارگر وبه قهر متحول 

 .كردن نظام اجتماعى كه در بيرون ديالكتيك كار وسرمايه قرار مى گيرد

وبرفرض كه حركت سرمايه به مرحله انقالب كيفى برسد ومالكيت     

فردى، جاى به مالكيت اجتماعى بسپرد، آيا سرمايه همچنان بايد ايجاد 

بنابراين استثمار   يانه؟ اگر پاسخ آرى است، پس ارزش اضافى وبگردد

 .وجود خواهند داشت
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نيك آشكار است كه ماركس، در توصيف وتحليل بر اصل ثنويت تك     

محورى، با يك محور را فعال مايشاء كردن، محور ديگر را ناگزير 

ه ويا ، بسيارى امرهاى واقع را يا نمى ديداين رو. كارپذير گردانده است

براى بيرون .  به بن بست تناقضها مى رسيده استو مى گرفته » ناديده « 

اما به قول . ، اسطوره جديد در كار مى آورده استبن بسترفتن از 

اى كه جبر  »آينده « هنوز! سارتر، ديالكتيك فرجامى جز فاجعه ندارد

در ديالكتيك پديد مى آورد، نارسائى اينگونه مطالعات را كه به قالب 

 :آوردن واقعيت اجتماعى هستند، آشكارتر مى نمايد

  

 :جامعه جهانى با اقتصاد وفور 

به ترتيبى كه ديديم، ماركس وبه تبع او ماركسيست ها، جهت عمومى      

تحول را مثبت ارزيابى مى كردند، ديالكتيك فراياز آنها به كمونيسم 

اين ). 275( امدسرباز مى كند وسرانجام به جامعه سوسياليستى مى انج

را مى  قرار، ماركسيسم همان ادعا بدين. جامعه داراى اقتصاد وفور است

را موكول مى كند  اين فرجام نيكواو ). 276!(كند كه ليبراليسم مى كند

در جريان اين حركت، تضاد ميان نيروهاى توليدى . به حركت سرمايه

) 277(،  فلسفه در فقر،ماركس. ز مى كنداوروابط توليد، به انقالب سرب

وجود يك طبقه محروم شرط حياتى هر جامعه اى  -1: توضيح مى دهد

 آزاد شدن طبقه محروم، به -2است كه بر تضاد طبقاتى بناشده است و

 براى آنكه -3و. ضرورت، ايجاب مى كند كه جامعه جديدى بنا شود

طبقه محروم آزاد شود، بايد كه قدرتهاى توليدى كه پديد آمده اند 

در  -4و. نند با روابط اجتماعى موجود، يكى در كنار ديگرى بزيندنتوا

 تمامى ابزار توليد، بزرگ ترين قدرت توليد كننده، طبقه انقالبى ميان

 سازمان يافتن عناصر انقالبى به مثابه طبقه ايجاب مى كند كه -5و. است
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 ،تمامى نيروهاى توليدى كه مى توانند در بطن جامعه پيشين، پديد آيند

 .وجود داشته باشند

به گمان او، سركوب وستم نه از فقدان اخالق واراده حاكمان كه از      

يم صمآزاد شدن طبقه محروم نيز به ت. ضرورت تاريخى مايه مى گيرد

حدود وشرط آزاد شدن را با صدور . افراد آن تحقق پيدا نمى كند

داكردن نياز به وجود پي. تصويب نامه نمى توان تعيين وبرقرار كرد

 .شرائط معين دارد

سان، نه تنها عدالت اجتماعى هدف وموكول به تدارك جبرى  بدين    

شرائط معين در حركت تاريخ مى شود، بلكه اختيار از انسانها ستانده وبه 

 .جبر تضاد نيروهاى توليدى با روابط توليدى، سپرده مى شود

قتصاد وفور، پيش امروز كه بعداز تجربه هستيم ومى بينيم به جاى ا    

خور كردن واز پيش متعين كردن آينده وبه جاى غناى انسان وطبيعت، 

فقر انسان وطبيعت سر بر آورده اند وحيات انسان وطبيعت را تهديد مى 

 :كنند، بجااست بپرسيم

كه پيدا مى كند را وارونه مى  چرا جبر تعادل قوا وسر انجام ها - 1 

 ديدند؟

ده از انسان، اورا آزاد ومسئول وچند وچون اگر به جاى سلب ارا - 2 

نه هدف كه  بنابراين، عدالت  آينده را فرآورده عمل او مى شناختند و

 چگونه مى زيستند؟ها  مى گشت، انسان وطبيعت امروز وفرداميزان



341 

 
  

 

 فصل ششم

نديدن تعادل ضعفها كار را به بن بست 

 نظري كشاند

   

 

وا وربطشان با يكديگر، ايجاب مى اهميت شناختن چهارنوع تعادل ق   

 :كند، تعريف تعادل ها را با چند مثال، به زبان تجربه، باز گويم

  

 :انواع تعادلهاى قوا -بند اول  

  

 قوه به معناى -است، تعادل قوا  تعادلى كه ذهن ها بدان خو كرده     

 در ذهن ها، وقتى دو كس يا دو گروه ، يا دو كشور توانائى.  است-زور 

دارند، آن دو كس ، دو گروه ، دو كشور را هاى برابر در مقابله با يكديگر 

 .گويند را هم قوه يا هم زور مى

  » تعادل ضعف ها« . اما در واقع، دست كم، چهار نوع تعادل قوا داريم   

فرقش با سه تعادل ديگر در اينست كه آن سه، در . يكى از آنها است

در واقع، اين چهار . شوند بدل مىتحول خويش، به تعادل ضعف ها 

 و به تعادل ضعف ها يندآپديد مي تعادل از تعادل قواى يك طرفه 

 :انجامند مى
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هر گاه صاحبان دو قوه در تعادل ساده با يكديگر : تعادل قواى ساده - 1 

قرار بگيرند، يعنى ميانشان تنها مسابقه در افزودن بر قوه وجود داشته 

 :آيند الت پيش مىباشد، بطور عموم، سه ح

 شود،  يكى قوى تر و ديگرى نسبت به او ضعيف تر مى-الف  

 مانند،  دو طرف در جريان افزودن بر قوه خويش، هم قوه مى-ب  

 دو طرف، از راه حذف نيروهاى محركه، حالت نخستين را حفظ -ج  

 .كنند مى

ويت سه حالت ، تا وقتى كار به برخورد نيانجاميده است، ترجمان ثن    

شود، هر يك از دو  اما وقتى بنا بر زور آزمائى مى.  دومحورى هستند

بنا براين، بر . برد صاحب قوه، براى مسلط شدن بر ديگرى زور بكار مى

  :كند اصل ثنويت تك محورى عمل مى

در اين تعادل، دو صاحب قوه تنها با يكديگر : عادل تخاصمى قوا ت- 2 

كوشند  ز دو طرف، در همان حال كه مىبلكه هر يك ا. دهند مسابقه نمى

هر . كوشند بر قوه خويش بيفزايند، در تخريب و تضعيف ديگرى نيز مى

چند مثال امريكا و شوروى سابق ، معروف ترين مثال اين نوع تعادل 

است، اما نيك كه بنگرى روابط  افراد و گروه ها با يكديگر را نيز، اغلب، 

، سبب ه هات غلط و حاكميت زور بر رابطتربي. يابى بيانگر اين تعادل مى

كند و  شود هر كس ساختن خود را در خراب كردن ديگرى تصور  مى

 .كند بيشتر از آنكه در ساختن خود بكوشد، در تخريب ديگرى تالش 

 مسابقه ها در رشد علمى، در رهبرى، در دادگرى، در تقوى، تعادل قوا     

به تمامى شركت كنندگان در ترجمان موازنه عدمى هستند و . نيستند

تواند در تعادل تخاصمى قوا بكار رود  اما علم مى. رسانند مسابقه سود مى

در اين وقت، در تركيب قوه، زمان به زمان، سهم و . رود و به كار مى

 .كند نقش بزرگ ترى را پيدا مى
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اين تعادل از راه تضعيف و . عكس تعادل قوا، تعادل ضعفها است - 3

بل و يا واكنشهاى تخريبى در برابر هر عمل سازنده و يا تخريب متقا

فرق اين تعادل با تعادل قواى تخاصمى در اينست . آيد ويرانگر، پديد مى

اى در كار نيست و تنها تخريب و تضعيف يكديگر  كه يا افزودن بر قوه

 .وجود دارد و يا ميزان تخريب بسيار بيشتر از اندازه افزودن بر قوه است

يبى كه خواهيم ديد، تعادلهاى ديگر، سرانجام، به اين تعادل بدل به ترت 

 .شوند مى

گذار از عدم زور به زور يا از ال اكراه به : هتعادل قواى يك طرف - 4 

فراوان . اكراه و برگرداندن قوت به ضعف ، تعادل قواى يك طرفه است

، بيش از آن خوشبختم كه در باور بگنجد« : خوانيد  شنويد و مى مى

 كه اسباب ييو بسيار هستند آنها.  »ترسم بدبختى بزرگى از پى بيايد مى

خوشى « دهند و بنابر ضرب المثل،  سعادتمندى را دارند اما از دست مى

با . گردانند  و خوشبختى خويش را به بدبختى بر مى »!زند زير دلشان مى

داختن با ان. تخريب انقالب ايران، مالتاريا قوت را به ضعف برگرداند

جامعه در سراشيب تعادل ضعفها و گرفتار شدن خودش در بند اين 

تعادل، ويران سازى را عمومى و ابعاد آن را بدان حد از بزرگى رساند 

 . در تاريخ، كم مانند است،كه

بر گرداندن توانائى به ناتوانائى ، جز با جانشين آزادى كردن قدرت، به  

همانطور كه يك دوستى ، يك . ودش  نظام جامعه، ميسر نمىحورمثابه م

زناشوئى، يك عشق، بدون آنكه دو طرف، يا يكى از دو طرف، ثنويت را 

به مثابه اصل راهنما ، جانشين توحيد كند، و با دو گانگى جستن، در 

و . گردد تخريب ديگرى بكوشد، به دشمنى، به جدائى، به كين، بر نمى

بينى براى   تحليل كنى، مىاگر مرز دقت را بيشتر كنى و رفتار خويش را

اينكه با ديگرى در تعادل قوا قرار بگيرى ، در درون خود، نخست ، بايد 

 خويش را براى تبديل نيرو عقل ديگرى را ضد خود بگردانى، و سپس، 
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بنا بر اين، هنوز . به زور و روشهاى بكار بردن آن بر ضد او، بكار بياندازى

خود و يك طرفه، تعادلى را به وجود با ديگرى وارد تعادل قوا نشده، با 

و به كار  دستگاه تبديل نيرو به زور يت اى كه در آن، استعدادها آورده

پس هر تعادل قوائى با ديگرى، . اندگشته انداختنش در تخريب ديگرى، 

هنوز، مثالهاى . شود از تعادل ضعف هاى يك طرفه با خود، شروع مى

 :كنند ديگر، توضيح را واضح تر مى

مايه و يك طرفه تعادل قواى ساده و تعادل تخاصمى قوا از تعادل     

اگر تعريف هاى انواع تعادل ها را با تعريف اين تعادل . گيرند آغاز مى

شروع نكردم، بدان جهت است كه انسانهاى عصر ما، چنان به تعادل قوا 

برند ، بناى  دانند كه گمان مى اند و حتى آن را مشروع مى معتاد شده

شوند هر  حال آنكه اگر تأمل كنند، متوجه مى! تى بر تعادل قوا استهس

 .شود تعادل قوائى، با گذار از الاكراه به اكراه آغاز مى

دانند، درك  اگر آنها كه خود را دين دار مى: اينك از خود بپرسيم    

دانستند هر  كردند و مى صحيحى از رانده شدن آدم از بهشت ، پيدا مى

آورند، ميوه ممنوعه  كنند و اكراه در كار مى اه را رها مىبار كه الاكر

خورند ، اصل موازنه عدمى را رها و اصل ثنويت تك محورى را  مى

 زندگى حوركنند، آيا بنام دين، زور را م راهنماى عمل خويش مى

« دهى،   مىشان كه وقتى به قرآن رجوعيي كردند؟ و اگر آنها  مى

برند كه هر  كردند ، پى نمى  آدم تأمل مى، در رفتار »شود چندششان مى

شود؟ كافى است توجه  تعادل قوائى، با گذار از الاكراه به اكراه آغاز مى

اى است كه به حكم  كنيم كه وضعيت امروز، محصول باور به جبر و آينده

اگر : جبر ماركسيستى يا ليبرالى، اين يا آن خواهد شد، تا از خود بپرسيم

و بنا بود انسان ها آزادانه و سنجيده آينده را بسازند، باور به جبر نبود 

 امروز جهانى در تعادل ضعفها داشتيم؟
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بهر رو، براى اينكه ببينيم چگونه هر تعادل قوائى از تعادل يك طرف     

كنيم  كند، رفتار دو كس را مطالعه مى آغاز و به تعادل ضعف ها سر باز مى

 :دهند كه با يكديگر، مسابقه علمى مى

دست آوردهاى هريك، سبب . كنند  در مرحله اول، هر دو رشد مى• 

اصل راهنما موازنه عدمى است . شود شتاب گرفتن رشد او و ديگرى مى

 .و در ميانشان اكراه نيست

گيرند،  در مرحله دوم، يكى از مسابقه دهندگان، يا هردو، تصميم مى• 

اگر هر دو چنين كنند، باز عمل . علم را وسيله سلطه جوئى كند يا كنند

. زيرا در آغاز، اصل راهنمايشان، موازنه عدمى بود. آنها يك طرفه است

  .در موازنه عدمى، آدمى طرف ندارد. هر دو در يك راه و هم سو بودند

نكه طرف پيدا كنند، هريك ، در درون خود، ديگري را ضد آپس براي 

اما براي اين كه ديگري را ضد كند و يا خود را مسلط . گردانده است 

بخواهد، مي بايد ثنويت تك محوري را جانشين موازنه عدمي بمثابه 

 .اصل راهنما كند 

ى بجويد و  در اما اگر يكى ال اكراه را رها كند و با ديگرى ، دو گانگ    

رابطه با او، علم را در تبديل نيرو به زور بكار برد ، يكى از سه اتفاق روى 

 :دهد مى

كند و به  مسابقه بر اصل   را رها مى زور ساز، زور سازى-الف  

 .رود تعادل قوا از ميان مى. گردد عدمى باز مى موازنه

ه تعادل قوا دهد اما ديگر تن ب  زور ساز به زور سازى  ادامه مى-ب  

 .دهد نمى

 .آورد  طرف مقابل نيز  به زور  سازى روى مى-ج  

توانند در  برند مى در مرحله سوم، يك طرف و يا دو طرف، گمان مى• 

گذارند زور را بر ضد يكديگر ، بكار  مرز مسابقه زور سازى بمانند و بنا مى

د كنن يك طرف يا دو طرف غفلت مى: غفلت اول همين جا است. نبرند
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چرا . كه جريان تبديل نيرو به زور، خود يك جريان ويران گرى است

غفلت دوم اينست كه تا تضادى . آيد كه زور، با تخريب نيرو، به وجود مى

توانند در مرز  پس آن دو نمى. نباشد، نيرو به زور تبديل شدنى نيست

گر تر اينست كه زور را ا و غفلت سوم  و مهم. مسابقه در زور سازى بمانند

بنا بر اين، هر مسابقه در زور سازى، به تضاد . رود به كار نبرى، از ميان مى

چرا كه وسيله، يعنى زور، اصل راهنما و هدف . كند و خصومت سر باز مى

و از آنجا كه اگر بكارش نبرى نيست، زور . كند را با خود سازگار مى

كند بر  شود و سپس ناگزيرش مى  است كه حاكم مى »دارنده« نخست بر 

 و غفلت چهارم كه باز هم بزرگ تر است، همان. ضد ديگرى بكارش برد

 توضيح )در پاسدارى از واليت مطلقه فقيه ( است كه پيش از اين 

كند، زور بيشترى بسازى و  هر زورى كه به كار برى، ناگزيرت مى. ام داده

 .بكار برى

 كنيم، دو طرف بنا فرض:  تر كنيم روشناينك با مثالى، توضيح باال را     

 دست آوردهاى خود را به پول تبديل و پولها را بر هم  گذارند مى

اگر پول ها  را هيچگاه بكار نياندازند، پول ها ديگر قوه خريد . بيفزايند

كار دو مسابقه دهنده ، به . كنند حكم كاغذ باطله را پيدا مى. شوند نمى

اين دو، تعادل . كند  ماند كه ساخته خويش را ويران مى كار كسى مى

بنا براين، در تعادل ضعف ها . خود را از راه تخريب نيرو برقرار مى كنند

و از آنجا كه هر يك قوه خويش را از آن بيم كه مبادا كار او را .  هستند

گذارند، جريان ضعيف  به تضاد و خصومت با ديگرى بكشاند، مهمل مى

سان، تعادل  بدين.  رفتشدن را، تا از دست دادن آخرين رمق، خواهند

 .شود قوا به تعادل ضعف ها بدل مى

و اگر پولها را بكار بياندازند، در صورتى كه در رقابت با يكديگر، از     

تخريب يكديگر خود دارى كنند، تعادل ساده قوا ميان آنها بر قرار 
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و اگر تخريب يكديگر را از لوازم رقابت بدانند، تعادل تخاصمى . شود مى

 .آيد يانشان پديد مىقوا م

اگر به تعادل ساده قوا بسنده كنند و منابع پايان ناپذير باشند، رقابت     

توانند تا وقتى خود قربانى مال اندوزى شوند،  در مال اندوزى را مى

در حقيقت ميان رشد علمى انسان و رشد ثروت در بيرون . ادامه بدهند

شود و دومى  دمى مىانسان، تفاوت در اينست كه اولى موجب قوت آ

در جريان رشد ثروت، . گردد سبب شدت و شتاب گرفتن ضعف او مى

انگيزه و محور حاكم، ثروت اندوزى و هدف تحصيل هر چه بيشتر مال 

انسان كه در رشد علمى راهبر  و . شوند انسان و علم او وسيله مى. است

 نيروى ناگزير، استعدادها و. شود افزودن بر علم هدفش بود، وسيله مى

هر اندازه مسابقه بيشتر . آورد خويش را به استخدام ثروت اندوزى در مى

عقالنى و آهنگ كاهش نيروهاى و استعدادهاى گيرد،  شدت و شتاب مى

بدين قرار، آن قاعده كه . شود بدنى مسابقه دهندگان سريع تر مى

رشد قدرت با ناتوانى عقالنى و جسمى انسانها نسبت مستقيم : گويد مى

 .آمده است ارد، از اين تجربه بدستد

اندازند، ميزان  تمركز و انباشت  اندوزند بكار مى و چون مالى را كه مى   

دانيم كه هر تمركز قوائى، به معناى كاسته شدن  اما مى. رود مال باال مى

پس بدون فقير كردن ديگران و طبيعت، مال . نيروها نزد ديگران است

ه مال اندوزى تعادل قوا ميان مال حاصل آنست ك. شود جمع نمى

اندوزان و ميان آنها با ديگران و طبيعت، تعادل ضعف ها را بر قرار 

افزايد  و چون ، بنا بر قاعده، قدرت مالى  مثل بهمن بر خود مى. كند مى

تواند حتى بر شدت و شتاب خويش نيفزايد، به نسبت بزرگ  و البته نمى

  .ازدس ترى انسان و طبيعت را ويران مى
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و در صورتى كه منابع محدود باشند، مسابقه ثروت ، به تضاد منافع    

و بديهى است . شود تعادل قواى ساده باال، تخاصمى مى. انجامد مى

 .شود آهنگ تضعيف متقابل پرشتاب تر مى

بدين قرار، انحراف از تعادل قواى يك طرفه شروع و به تعادل ضعف    

راطوريهاى بزرگ، مخوف ترين استبدادها، آن تعادلى كه امپ. انجامد مى

آورد، اين تعادل  را از پا در مى... بزرگ ترين كارفرمائيهاى ماوراء ملى و

تواند از حكم  وقتى كار به تعادل ضعف ها كشيد، هيچ قدرتى نمى. است

 :زيرا. بال شفقت انحالل بگريزد

  

به تخريب است كه تعادل ضعفها جريانى  -بند دوم 

 :برد مىكامل راه 

  

. و زور گوئى ، يك امر اجتماعى است... مخدر و الكل ومواد اعتياد به •

شود، در جامعه  كسى كه معتاد مى: پس يك بيمارى تن و روان تنها نيست 

به سخن ديگر، با ديگران در . پس در روابط اجتماعى قرار دارد. زيد مى

 قرار كند، با درون ، با اگر تعادل قوا را با بيرون نتواند بر. تعادل قوا است

از اين رو، پر شمار ترين .  كند خود، از راه تعادل ضعف ها، بر قرار مى

يعنى . معتاد ها، آنها هستند كه در تعادل قوا با ديگران، كار پذير هستند

گذارند  كنند و يا حتى مى در برابر زورگوئى ديگران، استقامت نمى

توانند به  خود و يا با كسانى كه مىوقتى با . ديگران به آنها زور بگويند

اند، جبران  شوند، ضعفى را كه بروز داده آنها، زور بگويند، تنها مى

اما جبران ضعف ابراز شده، جز با تخريب و تضعيف جبران . كنند مى

 .اعتياد به مثابه يك امر اجتماعى همين است: شود نمى

شوند و سر  عف ها مىو تمامى معتادان به زور گوئى، نيازمند  تعادل ض   

در حقيقت، بنا بر قاعده باال، دائم بايد بر ميزان . آيند انجام از پا در مى
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بر فرض كه هيچ مقاومتى نيز نبينند، استخدام روز . زورگوئى بيفزايند

افزون نيروها و استعدادها در زورگوئى، فرسايش شتاب گير به بار 

.  كند رورت پيدا مىاينست كه روى آوردن به مخدر ها ض. آورد  مى

كنند و هم وجدان زورگو،  بگذريم از اينكه  هم ديگران مقاومت مى

 مي شود فرسايش تن و روان قدرت را كه موجب افزايش فزونى طلب 

اين امر كه زورگويان به تدريج توان انديشيدن را . آورد را به يادش مى

ا گرفتار شوند، به انواع مخدره دهند، به جنون مبتلى مى از دست مى

كشند و با رنج  شوند و جام زهر سر مى مىمعتاد  غم كاهنده  بهآيند ، مى

آيند، دليلى جز گرفتار تعادل ضعف ها شدن  كشنده شكست، از پا در مى

 .ندارد

در خانواده هاى ايرانى، مردها اگر در بيرون از خانه، زور بشنوند و • 

از راه زور ى در خانه، نتوانند دم بزنند،  ضعف بيرون را با قدرت نمائ

در بند همان چهار نها آ! كنند بر زن و فرزند خويش، جبران مىگفتن 

دانند كه كانون محبت و عشق را، يك طرفه، به   غفلت هستند و نمى

تعادل قوا كار را به تخريب متقابل . گردانند عرصه تعادل قوا بر مى

يت را در پى تخريب متقابل، حد اقل طالق و حداكثر جنا. كشاند  مى

  .آورد مى

دانستند از همان لحظه كه زور در كار  اى كاش مردان و زنان مى   

زيرا با . اندازند آورند، در خود، ساز و كار تعادل ضعفها را، بكار مى مى

چه . دهند زور گوئى، توان دوست داشتن  و مهر ورزيدن را از دست مى

دهد،  ا از دست مىو كسى كه توان دوست داشتن ر. بسا براى هميشه

زيرا موضوع فعاليت .  افتند  استعدادهاى عقالنى و بدنيش از رشد مى

شود براى  استعدادها توليد گمانهاى بد و ساختن انواع توجيه ها مى

ه خاندر مقام جبران،  ،دهد و ضعف ها كه شوهر در بيرون خانه نشان مى

 .كند مىرا عرصه قدرت نمائي 
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عه هاى غرب، رايج ترين شكل تعادل ضعف ها، و در خانواده هاى جام   

در نظر غربيان، اين .  است »خيانت جنسى«  با  »خيانت جنسى« جبران 

گاه آن را شجاعانه هم توصيف . نمايد رفتار، طبيعى و موجه نيز مى

كند، همان  سرانجامى كه اين تعادل ضعف ها پيدا مى! كنند مى

سر او و دستگاه سلطنت سرانجامى  است كه خانواده وليعهد و هم

 به  »خيانت جنسى« زن و شوهر در روند : اند انگلستان پيدا كرده

دامنه زيان ، دستگاه . يكديگر، كار را به طالق فضاحت بارى رساندند

آيا سلطنت بر : سلطنت را  هم  فرا گرفت و اين پرسش را به ميان آورد

 ماند؟ جا مى

دن ، كار را به آنجا رسانده است كه تعادل قوا را قانون طبيعت باوران     

شمارند كه مانند برق زن  اى مى غربيان ، عشق را نه ساخته انسان بلكه قوه

به يك « گويم  نمى. گرداند گيرد و آنها  را بى اختيار مى و مرد را مى

گويم  اما مى. ، ممكن نيست »نگاه، نه يك دل كه صد دل عاشق شدن

 را كه خود كرده و يا يي و تجربه هاتجربه هاى گذشتگان را بخوانيد

چون برق، ،   كه يياز عشقها: ايد، به ياد بياوريد و از خود بپرسيد ديده

اند؟ وقتى عشقى از اين  اند، كداميك دوام آورده زنان و مردان را گرفته

دهيد و پى  نوع را كه دوام كرده باشد، نيافتيد، حق را به عارفان ما مى

ار است كه انسان،  بر اصل موازنه عدمى، در بريد آن عشقى پايد مى

بريد كه هر انسانى نياز  پى مى. سازد فضائى معنوى،  در جريان رشد ، مى

عرفان به اين واقعيت و حقيقت كه استعداد دوست . به عرفان دارد

داشتن را اگر به كار نياندازد، استعدادهاى ديگر او در تخريب بكار 

نما كردن و به انواع تعادلها معتاد شدن، ثنويت را اصل راه. افتند مى

آورد كه استعداد دوست داشتن را از دست  انسانهائى را پديد مى

هفت تن لباس « آن كس كه . شوند دهند و به ساختن عشق توانا نمى مى

به  وگذارد كند و هفت شهر عشق را ، پشت سر مى آهنين بر تن پاره مى
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پرورد و  ست داشتن خويش را مى در واقع، استعداد دو، » رسد عشق مى

عشقى كه آزادى . عشق ماندنى اين عشق است . بخشد بدان فعليت مى

عشقى كه انسان آزاد، به . انسان را از يادش ببرد، از آغاز دروغ است

  .راست است. سازد تنهائى و يا با ديگرى، در جريان رشد، مى

از رفتن به راه عشق چرا كه اگر يكى از دو زوج نيز . به تنهائى؟ آرى    

اگر عاشق به راه . تواند به راه خود ادامه بدهد بازايستد، ديگرى مى

خويش ادامه بدهد و ضعف معشوق را با ضعف متقابلى جبران نكند، اين 

احتمال وجود دارد كه جاذبه قوى عشق، استعداد دوست داشتن معشوق 

استعداد باز مال ضعيف ، و اگر ، به احت. را بكار اندازد و او را به راه آورد 

خويش را مهمل گذاشت ، دلش از نور عشق خالى بود ، راه عشق را 

نديد و به بيراهه رفت، دست كم ، تعادل ضعف ها و تخريب متقابل 

 .وجود ندارد و يك عاشق ، آزاد و رشيد، وجود دارد

 بدين قرار، اگر انسانها از تجربه هاى روز مره  پند بياموزند و تعادل    

قوا در بيرون را به تعادل ضعف ها در خانواده بر نگردانند، اگر خانواده 

را كانون عشقى بشمارند كه بنايش بر توحيد باشد و از هر گونه تعادل 

شرط . اند قوائى مصون ماند، روابط بيرون از خانواده را نيز سالم ساخته

ند و زن و كار آنست كه دست كم، در خانه، بنا را بر موازنه عدمى بگذار

و از . كه دارند، قوام  بر يكديگر شونديي مرد، هر يك موافق فضل ها 

آزاد و رشيد كسى است كه خطاى ديگرى : اين تمرين ساده شروع كنند

داند جبران خطا با خطا، تعادل  زيرا مى. كند را مجوز خطاى خويش نمى

بناى اگر در اين تعادل پيش برود، . بر قرار كردن ميان دو ضعف است 

 .كند خانواده را از پايه ويران مى

، رايج ترين تعادل ...در يك دوستى، در يك سازمان سياسى ،  در يك • 

به . ضعف ها، خطائى واقعى و يا ساختگى را مجوز جدائى كردن است

محض آنكه دو طرف ، به تعادل ضعفها، تن بدهند، دوستى از ميان 
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از اين رو است كه ... شود و رود، سازمان سياسى گرفتار انشعاب مى مى

انديشد و  آن كس كه بر اصل موازنه عدمى مى: ام  همواره تأكيد كرده

و اگر ديگرى . شود كند، هرگز در اختالف كردن، پيشقدم نمى عمل مى

خصومت شد، او بر جاى بيراهه تعادل قواى يك جانبه بر قرار كرد و در 

را شود و خصومت جو ىپيشقدم نم،جدائىدر. ايستد ، استوار، مىشخوي

در عوض، در حق انديشيدن و حق . گذارد خصومت، تنها مىنشخوار در 

 .كند گفتن و حق كردن، بيش از پيش، سعى مى

ترين   رايج- خواه يك كارخانه يا يك تجارت خانه -در كار فرمائى ها • 

شيوه انتقال تعادل قوا به درون كار فرمائى و به روابط كارفرمائى با 

 انتقال ماليات ، عوارض ، رشوه ها و اسراف هاى كارفرمايان ، به جامعه،

  .مزدها و قيمتها است

 :هاى  تعادل ضعفها اين دو شكل هستند و رايج ترين شكل 

در صورتى كه مانعى براى . زند و كارگر از كار كارفرما از مزد مى - 

 جبران افزايش قيمت نباشد، كارفرمائى اين ضعف را با افزودن بر قيمت،

و اگر افزودن بر قيمت ممكن نباشد، تعادل ضعفها را با كاستن از ! كند مى

اما چون در تعادل ضعف . كند كميت و كيفيت كاال يا خدمت، بر قرار مى

توان نهاد، تعادل ضعفها، كارفرمائى را  ها با جامعه، از حدى ، پا فرا تر نمى

باشتن و سر انجام گرفتار بيمارى مهلك كسرى ها و زيان بر زيان ان

  .كند ورشكست شدن ، مى

اندازد كه  تمركز پولها نزد دولتها و بانكها، بسيارى را به اين فكر مى - 

كارفرمائى ايجاد كنند و آن را وسيله به چنگ آوردن بخشى از اين پولها 

عمومى ترين روشها، به راه انداختن و توسعه دادن كارفرمائى با . كنند

همانطور كه بانكها گاه با چند .  كمكهاى دولتى استاعتبارات بانكى و

كنند، كارفرمائيهاى صنعتى و بازرگانى نيز  برابر دارائيهاى خود كار مى
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اگر دولتها اينگونه كارفرمائيها را بر سر پا نگاه ندارند، . كنند چنين مى

 .سرانجام كارشان، ورشكستگى است

 دو شكل از اشكال تعادل اقتصاد ايران  تحت استبداد، نمايشگاه، اين 

 .استگشته   ضعفها

ر دستگاه ادارى ايران ، رايج ترين شكل تعادل ضعفها، زورگوئى  د•

مافوقها و اشكال  تراشى و كم كارى  مادونها و نتيجه كند شدن  روند 

اما ترجمان روابط قوا . كار و دو و سه و چند برابر شدن هزينه ها است

 .، رشوه استميان دستگاه ادارى با جامعه

در سطح وزيران و مديران، تعادل ضعفها خانواده هاى حاكم با يكديگر    

كار، از راه  و ميان قدرت حاكم با جامعه، به خصوص نيروى جوان و بى

حاكميت . شود مقام بخشى و مقام ستانى و استخدام زائد، بر قرار مى

ن ضعف، با آورد و اي رابطه به جاى ضابطه، ضعف مديريت را به بار مى

 كاستن از زمان كار، كاستن از كميت و كيفيت (خرابكارى كارمندان 

ترجمان تعادل ضعفها، كاغذ . شود  متعادل مى)...كار و خرج تراشى و 

بازى ادارى ، انواع فسادهاى ادارى و مالى و كم شدن كم و كيف و 

 و   دقيقه11هر كارمند روزانه  در ايران ،  ،گويند نمى. زمان كار است

 كند؟ كار مىبسا كمتر 

دولتى كه به جاى جستن راه هاى بايسته ، بخواهد از راه زور مسائل را  •

 : كند حل كند، خود و جامعه را گرفتار تعادل ضعفها مى

در قلمرو اقتصاد، وقتى دولتى نخواهد حقيقت را به مردم بگويد،  - 

ا جائى كه ممكن آن را ت.  حل كند) زور اقتصادى (مشكل را بايد با پول 

است از راه باال بردن مالياتها و از آن پس، از راه  كسر بودجه  و چاپ 

رايج ترين و عمومى ترين شكل . كند اسكناس و گرفتن قرضه ، حل مى

  .تعادل ضعفها ميان دولتها با ملتها، اين شكل است
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اگر از اين راه ها پول كافى تدارك نشد، منابع طبيعى كشور را به  

اگر باز كفاف نداد، به اخذ قرضه از خارج روى . فروشد  مىخارج

به جاى سرمايه : آورند اين ضعفها يك رشته ضعفها در پى مى. آورد مى

گيرد كه از راه دولت،  گذارى، مسابقه در بردن و خوردن پولهائى در مى

به جاى توسعه فعاليتهاى توليدى پر . كنند در اقتصاد، جريان پيدا مى

. شود اال  كم سود، وارد كردن بى خطر و پر سود، روش مىخطر و احتم

برند و جريان پول حجم نقدينه  واردات توليد داخلى را از ميان مى

دهد و قدرت خريد كاذبى كه پديد  بخش خصوصى را افزايش مى

 ...زند و آيد، تعادل عرضه و تقاضا را بر هم مى مى

دل ضعف ها، تورم شدت و عمومى ترين عالمتها و بيانگرهاى اين تعا    

. شتاب گير و جريان سرمايه ها به خارج و افزايش كسر بودجه ها است

كسر بودجه ها، از بودجه خانواده  تا بودجه دولت، عمومى ترين شاخص 

 .تعادل ضعفها در جهان پايان قرن بيستم مسيحى است

  خواه در شكل-گويد،  در قلمرو سياسى ، دولتى كه به ملت زور مى - 

 ، به خصوص وقتى استبدادى -عريان و خواه در شكل فريب و دروغ 

جامعه تحت استبداد، : انگيزد است، يك رشته تخريبهاى متقابل را بر مى

از راه بى اعتنائى به قانون دولتى و القيدى و گريز از همكارى با دولت و 

ل درپى، تعاد. دهد  واكنش نشان مى- هر بار كه بتواند -مبارزه با آن 

ضعفها ميان دولت با ملت، شدت و شتاب گرفتن تجزيه و مخاصمت 

دروغ و ناسزا و بهتان . آيند مى... استبداديان، توسعه فسادهاى سياسى و 

. شود زبان رسمى اين تعادل  و، قهر در اشكال گوناگون، روش اصلى مى

يأس و كزكردگى و احساس حقارت و در نتيجه ، گريز از فعاليت جمعى ، 

 ...شوند و ى مىعموم

جوانان، به در قلمرو اجتماعى ، زورگوئى دولت به ملت، به خصوص  - 

سان پديد  جامعه عصبى بدين. انگيزد واكنشهاى تخريبى آنان را بر مى
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در اين جامعه، تعادلها از راه تخريب هاى متقابل بر قرار . آيد مى

اين . كردمتعادل ضعفها در خانواده را بيش از اين ، بررسى . شوند مى

تعادل ، همراه با تعادل ضعف هاى ديگر، روابط اجتماعى را پديد 

تا  وقتى جامعه نتواند از تعادل ضعف ها با دولت بيرون رود، . آورند مى

شوند و جامعه را تا  تخريب هاى متقابل، پر شدت تر و پرشتاب تر مى

نديشه و كار بسته شدن افق آينده و فقدان آرمانها كه به ا. برند انحالل مى

واقعيت يافتنى باشند، سبب رواج بيكارى و افزايش ميزان آن  و گسترش 

هاى  اين نا بسامانيها عمومى ترين شكل. فسادهاى اجتماعى مى شود

اجتماعى تعادل ضعفها ، در همه جامعه ها، به خصوص در جامعه هاى زير 

ارهاى  قهر حالتهاى عصبى ، انواع ترسها و رفت. سلطه و استبداد،  هستند

آميز و گيج گويا ترين بيانگرهاى تعادل ضعفها در نظامهاى استبدادى 

 .هستند

كند و آن را بر علم  دولتى كه زور را ارزش اول مى: در قلمرو فرهنگ - 

. شود گرداند، عامل عقيم شدن فرهنگ مى و لياقت مقدم و حاكم مى

ل يك تن مرده، ميرد و مث فرهنگ جامعه، به مثابه يك مجموعه زنده، مى

تجزيه فرهنگى عمومى ترين شكل تعادل . گندد شود و مى تجزيه مى

آشكار ترين بيانگر ها . ضعفها در جامعه هاى زير سلطه و استبداد است

 :شوند از عبارت مى

 گويا ترين عالمت تعادل  »افت تحصيلى« در قلمرو تعليم و تربيت، • 

 نداشتن تغذيه و ( روانش معلمى كه توسط دولت، تن  و: شود ضعفها مى

 )آسايش كافى به علت كمى حقوق و زيست در جو ترس و سانسور 

تدريس : شود گردد، عامل انتقال قوه تخريبى به كالس مى ويران مى

 بكار گرفتن  . نارسا و قهر آميز و بى ارزش كردن علم در نظر دانش آموز

، هم از سوى زور به منزله روش اصلى تعليم و تربيت، آنهم در مدرسه
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آورد  اى را به بار مى  سركوب دولت، فاجعهمأمورانمعلم و هم از سوى 

 .كه جامعه هاى استبداد زده عصر ما با آن رويا رويند

گيرند، به محض  استعدادهاى كم شمارى كه تحصيل علم را پى مى    

فرار مغزها و سرمايه ها . گيرند شوند، راه فرار را در پيش مى آنكه مغز مى

و جريان سيل آساى منابع طبيعى كشورهاى زير سلطه، عمومى ترين 

 .هستند اشكال تعادل ضعفها در جامعه هاى زير سلطه 

نيازهاى معنوى انسان ديگر از راه . كند دين  قلمرو معنويت را ترك مى •

كار دين موجه  و مشروع جلوه دادن زورگوئى ها . شوند دين ارضاء نمى

دين ساالران با تقسيم  زور، به . شود  زور گو مىو فساد گستريهاى دولت

ارزشها را از . دنساز زور صالح و زور طالح، بزرگ ترين دروغ ها را مى

دين كه . بخشند افكنند و ضد ارزشها را مقام رفيع مى بام اعتبار فرو مى

ترك تعادل قوا و سنجش ى باشد براى ميزان عدالت و بايد راه و روش

، رها شدن از تعادل ضعفها و عنى به موازنه عدمىبازگشتن به خدا، ي

بدان، برادر و برابر شدن انسانها، عامل تجزيه عمومى و گروه بنديهاى 

بيان دين . شود خصومت ساخته و خصومت جو و انواع مرز سازيها مى

رسمى قهر آميز و ماالمال از تهديد و بسيار ترسناك و گريزان ساز عموم، 

گرايش به تعصب هاى دينى و ضد . گردد  مىبخصوص جوانان، از دين

 ...كنند و  رواج پيدا مى)...  انواع انتگريسمها و بنياد گرائيها و(دينى 

 باشد،  »طرحى نو « هنر كه قلمرو آن، ماوراء ممكن است و همه بايد • 

گويا ترين . شود كارش ساختن اشكال بى جان در قالبهاى بى روح مى

اقبال به فرآورده هاى مخرب است ، به زبان هنرى تعادل ضعفها، 

به ايران امروز بنگريم كه منظره . شوند  مى »ممنوعه« خصوص،  وقتى 

تهاجم ضد  « تعادل ضعفها ميان : است اى  سخت عبرت آموز پيدا كرده

 مالتاريا  با فرآورده هاى سكس و خشونت كه وارد كشور  »فرهنگى

  .ندته اشوند، نسل جوان كشور را در ميان گرف مى
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در قلمرو انديشه، مالتاريا و ديگر نظامهاى استبدادى و حتى غير  • 

ينده آ سازنده زيرا جوان . كنند استبدادى و نيز جبرگرايان ، جنايت مى

اگر افق آينده بسته شود و انديشه ها .  در آينده است  و جامعه اي جامعه

 بدون جوان و نتوانند آرمانهاى در خور به جامعه اظهار كنند، جامعه

. شود بدون آينده و محل شدت و شتاب گرفتن تخريبهاى متقابل مى

فرآورده هاى زبانى و قلمى انديشه . شود انديشه چاره ساز سانسور مى

. شوند هاى نازا ويران ساز ، ترسان و ترسناك ، مأيوس و يأس آور ، مى

ى و فلسفى زبان رسمى انديشه هاى نازا، از سياسى و دينى و اخالقى و ادب

  .شود و هنرى ، زبان تخطئه و تخريب مى

« سان، در قلمرو فرهنگ، عمومى ترين شكل تعادل ضعفها،  بدين    

توضيح اينكه در وضعيت طبيعى، محتوى ها هستند .  است »اتحاد شكل

اما ،  در تعادل ضعفها، شكل است كه . يابند كه شكلهاى در خور را مى

 .شود ى محتوى ها م ساختهقالب زور

 از جمله در ( زير سلطه را ، پيش از اين، -پويائى هاى روابط سلطه گر  • 

سير انديشه سياسى در سه قاره و اصول راهنماى اسالم اقتصاد توحيدي و 

نظامهاى اجتماعى هر جامعه ، محصول روابط قوا ميان . ام  مطالعه كرده)

اما وقتى . هستنداد ، ميان گروه بندي ها و افرجامعه ها و در درون آنها 

شود، گويا ترين بيانگرها،  اى در بند تعادل ضعفها مى جامعه زير سلطه

وابستگيهاى يك جانبه به خارج و صدور نيروهاى محركه به خارج و 

عمومى ترين شكل تعادل ضعفها، بند از بند گسستن اقتصاد و فرهنگ و 

 . هستند اعتياد به مصرف  ضد ارزشها و عناصر عقيم كننده فرهنگ 

تاريخ طبيعت ايران و طبيعت امروز ايران، گويا ترين زبان تعادل ضعفها • 

كشورى كه در آغاز ، در چهار سو سبز بود، امروز از چهار سو : است

برند،  روابط قوا وقتى به تعادل ضعفها راه مى. بيابان در گسترش است

 منابع و امكانات زيرا هم بايد. گيرد  طبيعت و منابع آن ، فزونى مىرفشار ب
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را در اختيار بنهد و هم عوارض ويران گر تعادل ضعفها را در جامعه ، در 

 .شكل انواع آلودگى ها، تحمل كند

كاسته شدن شتاب گير منابع و افزايش شدت ياب و شتابنده آلودگى    

زبان طبيعت ، زبان . شوند محيط زيست، ترجمان تعادل ضعف ها مى

نابع و افزايش آلودگى هر محيط، شاخص ميزان كاهش م: صدق است

 . بيشى و كمى تعادل ضعفهاى آن محيط است

شدت : كنند و اين عالمتها و بيانگرها، در زمان ، بيانگر عمومى پيدا مى    

و شتاب پيش خور كردن منابع ، متعين كردن حال و آينده و كاستن از 

بدين . هستندامكانات حياتى آيندگان بيانگرهاى عمومى تعادل ضعفها 

با وجود اين، از اين به آن . قرار، تمامى بشريت در قيد تعادل ضعفها است

به داليلى كه بر آنها . جامعه ، تعادل هاى ضعف ها به يك اندازه نيستند

كنند و آن را در  معرفت داريم، تعادل ضعف ها را كمتر مطالعه مى

ى كه در آن، جدول. برند سنجش وضعيت كشورها از آنهم كمتر بكار مى

وضعيت كشورها بر اساس شدت و شتاب تعادل ضعفها ،  مقايسه شده باشد، 

با وجود اين، اگر كشورها را بر اساس عالمتها و بيانگرها كه . وجود ندارد

توانيم بگوئيم اين عالمتها  بر شمردم، نتوانيم با يكديگر مقايسه كنيم، اما مى

در . اند  ايران، به وجود آمده زدهاستبدادو بيانگرها، همه، در جامعه 

  و ميزان آن بزرگ مي گيردايران، روند تخريب همچنان شتاب

 آيا ايران محكوم است و راه نجاتى ندارد؟. شود مى

هاى جديد واقعيت را وارونه ديدند؟ به نظر مى رسد ي اما چرا جبر    

ى كه اصحاب ديالكتيك ازاين امر غفلت كرده اند كه تا بيرونى را درون

. ودرونى را بيرونى نكنى، نيرورا نمى توانى در زور از خودبيگانه كنى

را  چون مى خواسته اند بيرون ماده را منكر شوند، نمى توانسته اند جبر

حاكم نكنند واز آنجا كه با قطع رابطه آلى درون با بيرون، زبان تجربه را 

د وخود ديگر نمى توان بكار برد، جاى آن را به زبان فريب داده ان
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اگر عدالت را  كه ميزان رها . نخستين فريب خوردگان آن شده اند

شدن از روابط قوا و باز يافتن موازنه عدمي بمثابه اصل راهنما است ، باز 

زاد آزاد مي شدند و آ. مي يافتند ، قدرت را هدف و وسيله نمي كردند 

  .مي كردند 

 پيرامون عدالت  » ليبراليسمبعداز  «  و  »بعداز ماركسيسم « آيا نظرهاى    

اجتماعى، زبان تجربه را جانشين زبان فريب گردانده و عدالت را ضابطه 

 شناخته اند؟

  

 :انتقادها ونظرهاى جديد: بحثحاصل  

  

وفور مبني  اگر زيرا. ، همچنان ندرت استيمبن    در نظرهاي جديد  

ندرت ا ام. مى شد، عدالت اجتماعى موضوع خويش را از دست مى داد

 قوا وبنابراين  روابطيك امر طبيعى ويا پديده اى اجتماعى است؟ حاصل

خير؟ اگر افزايش پذير است، آيا تدابير مؤثرى، با  افزايش پذيراست يا

عنوان عدالت اجتماعى، وجوددارند كه بتوانند از افزايش ندرت ها 

سخ ووسعت وشدت ويرانى ها بكاهند؟ اگر در انتقادها ونظرهاى جديد پا

كه پيرامون عدالت  را نيافتيم، به سخن ديگر، اگر نظر ها اين پرسشها

اجتماعى اظهارشده اند را در بن بست يافتيم، اين پرسش محل پيدامى 

آيا مسئله راه حل ندارد ويا براصل راهنماى ديگرى مى تواند راه : كند

 حل پيدا كند؟

نتقاد شده اند در ليبراليسم وليبرتاريسم جديد، نظرهاى موجود ا    

وبراساس انتقادها، نظرهائى اظهارشده اند كه قابل تحويل به يكديگر ويا 

در طرز فكرهاى ديگر نيز، نظرها اظهار . توانا به تكميل يكديگر هستند

 :شده اند كه باز، براساس انتقاد نظرهاى ديگرانند
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وقتى تعريف معينى از زندگى خوب : نظرهاى كمال پرست - 1

ى هر عضو از اعضاى جامعه در سر باشد، عدالت آن تدبير ومصلحت واقع

ويا تدابيرى مى شود كه آدميان را به كمال منظور مى رساند ويا مى 

 بدانيم، عدالت جز آن مى يبراى مثال، اگر كمال را در تقو. رسانند

، يكى وآن كمال يامامبن. شود كه اگر كمال را در رفاه مادى بدانيم

 .جوئى است

نظر « را  ائى كه كارى به زندگى كمال مطلوب ندارند وخودنظره - 2 

بخشى وسيع از برداشت .  عدالت مى خوانند، ليبرال هستند »بى طرفانه

هاى ليبرالى، فايده گرايان، ليبرتارين ها وحتى پاره اى از ماركسيست ها 

اساس اينست كه از تعيين سلسله مراتب ). 278( درشما اين نظرها هستند

يا دست كم به . اع برداشتها از زندگى خوب، خوددارى شودبراى انو

همه برداشتها كه با احترام به طرزفكرهاى ديگران سازگارند، به يك چشم 

 :براى نظرهاى ليبرال، چهار خاصه مى شمارند. نگريسته شوند

كمال   به ضرورت، ضد،اينست كه مهمترين خاصه اين نظرها - 1/2 

براى مثال مى توان، از . ى بر بازار نيستندنامبتن طلبى ومخالف اقتصاد

سان كه بسيارى   همان.موضع كمال طلبى، از سرمايه دارى دفاع كرد

هستند نظرهاى ليبرال كه جانبدار مشروعيت بى قيد وشرط . كرده اند

تند بسيارى ديگر كه مشروعيت آن را در ساقتصاد بازار هستند وه

  .گروتحقق شرطها مى دانند

 دوم اين نظرها اينست كه به ضرورت، حامى حقوق بشر ويا خاصه - 2/2 

به سخن ديگر، معناى اين سخن كه اين . آزادى هاى اساسى نيستند

زندگى خوب، بى تفاوت هستند، آن نيست  نظرها نسبت به برداشت ها از

طلق خويش مى شناسند وبراى او آزادى باور وبيان  كه فرد را مالك 

هستند نظرهائى، همچون نظرهاى راولس : قائل هستند... وتماع جوا

ونوزيك، كه ازاين آزاديها حمايت مى كنند وهستند نظرهائى، همچون 



361 

را مشروط به تحقق پيش فرض ها مى  حمايت از آزاديها كه فايده گرائى

 .ايجاب نمى كنند  را » ليبراليسم سياسى« ليبراليسم، دراين معنى، . دانند

 پس خاصه سوم عبارت مى شود. است ، فردگراهرنظر ليبرال، البته - 3/2 

 :از

 كه قابل تلخيص در سود  »مصالح ومنافع عمومى «  و  »جمع سود«  

اما هيچيك . افرادى نباشد، كه جامعه را تشكيل مى دهند، وجود ندارند

نيستند كه براى شيوه  از نظريه هاى ليبرالى عدالت بدان معنى فردگرا

رقابت جوئى،  (دگرائى هر معنائى داده شود، به فر- » فردگرا « زندگى 

  امتياز -) ...گى، عشق به خويش ونحرص به سود، خودخواهى، ضدهمر

دارند   شيوه هاى زندگى وجود در يك جامعه، اگر. خاص قائل شوند

براى مثال، شيوه زندگى  -سازگار نيستند،  با عدالت ليبرال، ،كه

يك نوع باوردينى حق زندگى دارندگان  اجتماعى در جامعه اى كه تنها

 در برداشتهاى مختلف از زندگى، به  ليبراليسم ، آن رواست كه از -دارند

 .يك چشم نگاه مى كند

خاصه چهارم نظريه هاى ليبرال عدالت اينست كه پيوستن به يكى  - 4/2 

از آنها، به هيچ رو، در گرو چشم پوشيدن از باور به يك زندگى خوب 

كه، در واقع، يك  ليبرال براين نظرهستند  نظرانبرخى از صاحب. نيست

برداشت ليبرال اززندگى خوب وجود دارد وپيوستن به نظريه ليبرال 

بنابراين نظر، بى طرفى . عدالت، درواقع، پذيرفتن اين زندگى است

هريك از ما نظام سياسى، شرط رشد نوعى از جامعه است تا ، با آنچه 

پس جامعه خوب از جامعه . ين باشدزندگى موفق مى دانيم، سازگارتر

 . ليبراليسم كانت وميل از اين نوع است). 279(عادل، جدائى ناپذير است

كه امروز پرشمارتر هستند،   ،از متفكران ليبرالبه نظر پاره اى ديگر 

نظريه عدالت اجتماعى ليبرال، نوعى اعتراف به ناتوانى ورها به پيوستن 

توانائى تعريف طبيعت جامعه خوب، در پروازانه بر  كردن ادعاى بلند
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اعتراف به اين معنى است كه مسئله زندگى . موقعيت كثرت گرائى است

خوب، بخالف جامعه عادل، مسئله اى نيست كه بتوان يك قرار وقاعده 

قرار، فرق نظريه هاى ليبرال  بدين. والگوى عمومى براى آن يافت

كه نظريه هاى ليبرال  كمال طلب، دراينست يهعدالت اجتماعى با نظر

 نظريه ، بنابراين. در بند هيچ برداشت خاصى از زندگى خوب نيستند

 .هاى ليبرال عدالت مى توانند نظرهاى مستقل شمرده شوند

اينك كه خاصه هاى نظريه هاى ليبرال عدالت اجتماعى را شناختيم،     

 :را شناسائى كنيم مى توانيم انواع تركيب هاى آنها

 هاى ليبرال عدالت اجتماعى كه تقدم قطعى رابه مالكيت  نظريه-الف 

اين نظريه ها، جامعه اى را عادل مى شناسند كه اجازه ندهد : مى دهند

از دست احدى، مالى را بدرآورند كه او، بنابر قواعد ازپيش تعيين شده، 

 .بدست آورده است

 اين : نظريه هاى ليبرال عدالت اجتماعى كه برهمبستگى بناشده اند-ب 

براين اساس بنامى شوند .  به مالكيت هاى پيشين ندارندءاعتنا نظريه ها

. كه اعضاى يك جامعه بايد از امكان واقبال برابر برخوردار باشند

بنابراين، عدالت، توزيع امكان ها واقبال ها به ترتيبى بايد باشد كه 

زيع بكار متغيرهائى كه در تو. اعضاى جامعه در موقعيت برابر قرار بگيرند

 بدين. را به وجود مى آورند مى روند، انواع نظريه هاى همبستگى گرا

اقبال ها وامتيازها كه توزيع مى امكانها و قرار، بسته به اينكه مجموع 

 :چه تركيبى داشته باشند، اين يا آن نظريه بوجود مى آيند. شوند

 يان افرادبال وامكان كار مقاوقتى بنابر توزيع ثروت ويا رفاه يا  - 1 

 . است، نظريه عدالت را توزيعى گويند

 وقتى بنابر توزيع مجموعه اى از متغيرها كه ثروت يا رفاه ويا امكان -2

واقبال ها نيست، بلكه توجه به ميانگين متغيرهائى است كه به حداكثر 
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رساندن آن، ضابطه عدالت مى شود، عدالت را يافتن سطح قابل قبول 

 .ده گرا، جانبدار اين تعريف از عدالت هستندنظريه هاى فاي. گويند

دراين . در برخى از نظريه ها، اين دو نوع را با يكديگر تلفيق مى كنند    

 . مى كنندتلفيق را با اثربخشى  )ويا نصفت( نظريه ها برابرى

سان  را بدين -كه در اين فصل شروع شده اند  -نظرها مفصل اينك كه  

 :قادها مى رويمفشرده كرديم، به سراغ انت

  

 :انتقادهاى ماركسيست و اكولوژيست 

  

يه هاى ليبرال عدالت، تنها رنظ« : برخى از ماركسيست ها مى گويند    

حال آنكه توزيع . به توزيع درآمد مى پردازند وبه توليد اعتنائى ندارند

 ازاين رو، جز حمله بردن برمعلول ازدستشان برنمى   . است تابع توليد

در پاسخ به .  » درك طبيعت تغييرهاى بايسته، ناتوان مى شوندآيد واز

اين انتقاد، گفته اند به شهادت انواع نظرها كه در اين فشرده تكرار 

كنندگان از گوناگونى نظريه هاى ليبرال عدالت غافل بوده  شدند، انتقاد

مالكيت . بسيارى ازاين نظريه ها، به توزيع درآمدها بسنده نمى كنند. اند

سائل توليد، مهار سرمايه گذاريها، قدرت در كارفرمائى، امكان كار و

آنها نظريه ها . يافتن، كمتر از قدرت خريد مورد توجه قرار نمى گيرند

كه خواستار تغيير شيوه توليد هستند، تغييراين متغيرهااست كه مطالبه مى 

تند هس عالوه براين، آن نظريه ها كه خواهان روابط مالكيت جديد. كنند

 ودليل آن را اثربخشى اقتصادى بيشتر ويا خردمندانه تربودن، مى

كه به  چرا. شمارند، نيز، نظريه هاى ليبرالى عدالت هستند 

حداكثررساندن رفاه يا آزادى ويا سطح زندگى را براى همه ويا براى 

 .كم درآمدها، هدف قرار مى دهند
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گاه ماركسيسم را از  دواستدالل عدالت اجتماعى ازديد، اين باوجود    

 :نظرهاى ليبرالى عدالت اجتماعى مشخص مى كنند

يكم اينكه ماركسيسم اصل عدالت را انكار نمى كند اما ادعاى ليبرال ها • 

را بر بى طرفانه بودن نظريه عدالت، راست نمى داند واين بى طرفى را 

آن به نظر ماركسيست ها، برداشت قابل قبول از عدالت، . نيز نمى پذيرد

 . عمومى از جامعه خوب مبتنى باشديبرداشت بر برداشتى است كه 

زيرا تاوقتى . دويم اينكه، نظرهاى ليبرالى عدالت را باطل مى داند• 

ندرت هست وبنابر روابط قوا ميان طبقه هاى اجتماعى است، تدابيرى كه 

راه حل . براى استقرار عدالت به عمل در مى آيند، نقش بر آب مى شوند

چاره آن اينست كه ترقى فنون وانباشت . كردن اقتصاد وفور استبنا

بكار افتادنش در توليد، امكان توليد در حد وفور را فراهم  سرمايه و

رسيديم، همه ساخته هاى نظرى پيرامون  وقتى به دوران وفور. آورند

 .عدالت اجتماعى، نقش بر آب مى شوند

ر جانبداران اين نظر كاسته شده شما از تجربه هستيم، از امروز كه بعد     

به ندرت كسى را مى توان يافت كه عدالت را قربانى اثربخشى . است

 عدالت  ميزانبردن  بكار به وعده جامعه وفور، از ساختن و، كند و

جامعه « بخصوص كه جانبداران محيط زيست . اجتماعى ، چشم بپوشد

 :اندبه زير عالمت سئوال برده  را » وفور داراى اقتصاد

جانبداران محيط زيست برنظريه هاى ليبرال عدالت ايراد مى گيرند     

به اين ايراد نيز . كه به طبيعت وسرنوشت نسلهاى آينده بى اعتناء هستند

 مله داويدجاز . يه هاى ليبرال چنين نيستندرپاسخ داده اند كه همه نظ

مى كند كه را بدين خاطر انتقاد  يه هاى ليبرتارين هارنظ) 280( گوتيه

وقتى از رقابت كامل سخن به ميان مى آورند، از اثر آن برطبيعت غافل 

 در اين است كه به ،امتياز نظريه او، از جمله مي گويد گوتيه . مى شوند
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مسئله عدالت ميان نسلها مى پردازد وبهتر از نظريه راولس، مشكل را حل 

 .مى كند

ين نوع را بيشتر در خور اما جانبداران محيط زيست، استداللى از ا   

زيرا براى اداره منطقى وعادالنه تر منابع طبيعى، به . انتقاد مى يابند

محيط زيست را آلوده تر مى سازد  صنعتاما . صنعت متوسل مى شود 

زيرا منابعى را كه به جامعه ها تعلق داشتند . وبرشدت ندرت مى افزايد

 مى گرفتند، ويران مى وبهره بردارى از آنها موافق عرف وعادت انجام

منابعى كه اندازه . گرداند وكره زمين را ذخيره گاه منابع تلقى مى كند

 ) .281(گرفتنى، قابل بهره بردارى وتقسيم وتسهيم كردنى هستند

 اين انتقاد، همان انتقاد ماركسيستها: در پاسخ به اين انتقاد گفته اند     

ه افزايش توليد، حل نمى اين تفاوت كه مشكل ندرت را از را با. است

راه برقرار كردن رابطه اى ديگر با زمين، گره ازمشكل  مى كوشد از. كند

بدون آنكه راه حل را بازگشت به رابطه اى بشمارد كه دهقانان با . بگشايد

بر محدود  جانبداران محيط زيست .زمين داشتند، آن را يادآور مى شود

ند رابطه اى با ن كه نمى تواند اما ازآنجانكردن نيازها تأكيد مى ك

طبيعت يا نيازهاى انسانى پيشنهاد كند كه انسان وطبيعت از آن بهره 

 ناگزير با همان ، ) ، مشكل حل شده بودمي توانستندكه اگر  ( جويند

توضيح . مشكل روبروهستند كه ليبراليسم را از حل آن ناتوان مى شمارند

يروى نكنند، از منطق اينكه برفرض منابع طبيعت از منطق صنعت پ

به سخن ديگر، زمين همچنان منبع منابع باقى . محاسبه اطاعت مى كنند

 .مى ماند كه استفاده از آنها وثمراتشان بايد هرچه عادالنه تر به عمل آيد

دنياى ما، دنيائى شده : سوم جانبداران محيط زيست اينست انتقاد    

ز رعايت سالمت محيط زيست است كه هرروز از روز پيش، انسانها ناگزيرا

 بنابراين، بخش روزافزونى از جمعيت جهان ناگزيرمى شود . مى شوند

اين . برداشتى اززندگى خوب را بپذيرد وبدان، جامعه خوب رابسازد
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زمند رها كردن روش كنونى افزودن برمصرف ازندگى وجامعه خوب، ني

 با چگونه ممكن است عدالتى بدون ربط. فرآورده هاى مادى است

 زندگى وجامعه خوب، بررفتار انسانها اثرگذارد؟

غيراز آنها وجانبداران . را ماركسيست ها كرده بودند نظير همين انتقاد    

 نيز انتقادى ازاين نوع را به عمل مى  »امت گرايان« محيط زيست، 

، خواهيم ديد كه دوپرسش  »امت گرايان« پس از شرح انتقاد . آورند

 : نهپاسخ مى يابند يا

 آيا بدون برداشتى از زندگى وجامعه خوب، ميتوان برداشتى از -1

 عدالت اجتماعى پيشنهاد كرد كه مشكل گشا باشد؟ و

 آيا نظريه هاى ليبرال عدالت اجتماعى براستى بى طرف هستند -2

 ومتكى به برداشتى از زندگى وجامعه خوب نيستند؟

  

 : » امت گرايان« انتقاد  

  

 :مت گرايان به عمل آورده اند را سه دسته كرده اندانتقادها كه ا 

نظريه هاى ليبرال عدالت، از اخالق، به حقوق ووظايف بسنده كرده  - 1 

ازاين ). 282(  را ناديده گرفته اند» ي تقو « به خصوص، قلمرو اند و

ون راولس بدان بى اعتناء چ كسانى . انتقاد، حسن استقبال بايد كرد

 مى  »عدالت را جزئى از يك ديد اخالقى« ع راولس درواق. نمانده اند

بديهى است استدالل پيرامون عدالت نبايد موجب غفلت از مسائل . داند

 ،  »سنجيده   تعادل« و. نيازى نيز به تغيير روش نيست. اخالقى ديگر شود

ن مورد با باور عمومي ، آبمثابه روش سنجيدن متقابل داوريها در اين و 

 .تنها در حل مسئله عدالت بكار آيدروشى نيست كه 

بدون علقه  « دوم اينست كه نظريه هاى ليبرال عدالت فرد را  انتقاد – 2 

آزادانه برعهده  غيرازتعهدها كه خود( ، بدون هويت وبدون تعهد  »ها
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) 283( راولس در مطالعات اخير خويش. ، درنظر مى گيرند )گرفته است

 كه خود او نظريه اييبرال عدالت، كوشيده است نشان دهد كه نظريه ل

در باره هستى شناسى وروانشناسى كه به شناخت طبيعت ، در سر دارد

اما اين بدان معنى نيست كه هويت . د، موضع نمى گيردنانسان مى پرداز

و پيوندها وتعهدها ومقاصد فرد را در نظر نگيرد ونداند كه فردها در 

 .انتخاب نكرده اندفرهنگ هائى بار مى آيند كه خود آن را 

انتقاد سوم امت گرايان اينست كه نقص نظريه هاى ليبرال عدالت،  - 3 

تنها اين نيست كه اشخاص را عريان از تعلق ها وهويت ها وتعهدهايش 

 آنها را عارى از اين همه  اين نقص نيز هست كه در نظر مى گيرند، بلكه

 .) 284( مى گردانند

درآن، هركس ،  خوانده مى شوند، و »لليبرا« درجامعه هائى كه     

سازمان بدهد، گرايشها پى آمدهاى  است زندگى خويش را، خود مختار

مادر جامعه هائى زندگى : نظريه هاى ليبرال عدالت را آشكار مى كنند

جغرافيائى، هستند اما  -مى كنيم كه تحرك هائى كه البته فردى

 اندازه ووسعت، هرگز اجتماعى وخويشاوندى وسياسى، نيز بشمارند، در

اعضاى جامعه ها، به خود واگذار شده اند . درتاريخ مانند نداشته اند

هويتى كم رنگ،  فرد . وهيچگونه رابطه پايدارى با امت خويش ندارند

والبته مشكل است . پيوندهائى سست وتعهدهائى زودگذر، بيش ندارد

يم هركس هرنوع منصفانه بگذار:  كه مى گويد »ليبرال« ادعا كرد نظريه 

آيا اين . زندگى را خوب مى داند، برگزيند، نقشى دراين تحول ندارد

يكديگر دور  ، از هاجامعه را، جامعه اى را كه اعضاى آن، همسان اتم

 يهاروزه وهمكار افتاده اند، كه در آن، رقابت ميان افراد عمومى وهمه

ش خوي ميانشان نادر واتفاقى شده اند وهركس درپى هدف شخصى

است، مى توان مطلوب شمرد؟ آيا نبايد بعد امت يا پيوند افراد با جامعه 

كه نظريه ليبرال عدالت، سخت بدان صدمه رسانده  را نيز منظور كرد
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 دولت، خطر الغاى دولت  » بى طرفى« ؟ آيا كوشش براى تضمين .است

بر ندارد؟ واگر بخواهيم به بعد  مانده را در وگسستن پيوندهاى به جا

ت وجماعت اهميت بايسته را بدهيم، چاره جز اين داريم كه نظريه ام

 ليبرال عدالت را به كنار نهيم؟

 :) 285(به اين انتقاد، چهار پاسخ گفته اند 

براى مثال، . راند همه نظرهاى ليبرال عدالت را به يك چوب نبايد - 1 

 اين نظريه. نظريه هاى همبستگى طلب از امت وجماعت غافل نمى شوند

تدابيرى كه سبب تقويت پيوندها با جامعه محلى شوند، موافق  ها با

برآنند كه نسبت به برداشتها از زندگى خوب، براستى بى طرف . هستند

بمانند تا تدبيرها كه پيشنهاد مى كنند، ميان پيوندها، هويت وتعهدها 

 .وتحرك وابتكارهاى فردى سازگارى پديدآورند

بر بى طرفى است،  اصرار چرا كه وقتي. ستاما اين پاسخ، كافى ني - 2 

ديگرنمى توان با مداخله دولت درتقويت ويا حتى حفظ فرهنگ جمعى 

پاسخ دوم پاسخ اول را . كه براى بقاى يك امت ضروراست، موافق شد

فرهنگ يك خواسته عمومى، به معناى اقتصادى كلمه : كامل مى كند

 سهمى در غناى آن ندارند، بنابراين، غيرممكن است آنها را نيز كه. است

است كه نظريه ليبرال عدالت  ، بجاپس.  آن بازداشت »مصرف« از 

مطلوب، موجه  مداخله دولت را براى رساندن يك فرآورده به حد

 با ،قرار، مى توان در محدوده بى تفاوتى ليبرال ماند و بدين. بداند

، موافقت هاى فرهنگى قابل استفاده براى عموم كمك دولت، به فعاليت

خواسته «  يك فرهنگ يا هويت فرهنگى  »حفظ« كه   در صورتى. كرد

 و داراى اهميت خاص تلقى شود، در همان محدوده بى طرفى،  »اوليه

و . هاى فرهنگى نيز موافقت كرد هاى دولت به اقليت توان با كمك مى

دستجمعى موافقت  هاى توان با كمك به فعاليت همان ترتيب، مى باز به

 .كرد
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كه  ) جغرافيائى، اجتماعى، خويشاوندى، سياسى ( و اگر چهار تحرك 

به  را هاى باال، امت و جماعت ذاتى جامعه ليبرال هستند، با وجود كمك

 توان راه حل ديگرى يافت؟ راه انحالل بردند، آيا در ليبراليسم، مى

هاى  امت و جماعت گرايان بر آنند كه با از ميان برخاستن جماعت - 3 

، ميان فرد و دولت، عاملى كه از فرد در ...ها، سنديكاها و ذهبى، باشگاهم

بنابراين، نظريه ليبرال عدالت، به . ماند برابر دولت حمايت كند، نمى

ليبرالها . آورد رسد و دولتى فعال مايشاء پديد مى وارونه هدف خويش مى

براى پرهيز گرچه عادالنه نيست، اما : كنند سان رفع مى  را اينشكالاين ا

عدول كرد  طرفى مطلوب ليبرالها توان به بد تن داد و از بى از بدتر، مى

. و اسباب مشاركت فعال شهروندان را در زندگى جمعى تدارك ديد

تواند با فراهم آوردن اسباب مشاركت فعال  قرار، يك ليبرال مى بدين

جمهورى خواهى « همان .  موافقت كند، در زندگى جمعى،شهروندان

 امت و جماعت گرايان را بخواهد و با ايجاد بنيادهائى موافقت  »دنىم

 . از زندگى خوب هستند »ماده گرا فرا« كند كه ترجمان برداشت 

 ي آن بى طرفض كردنحل، نق بديهى است موافقت با اين دو راه    

اما بر پايه همين . است كه ذاتى برداشتهاى ليبرال از عدالت هستند

توان اين تدابير را به مثابه ابزار،  ال عدالت است كه مىهاى ليبر نظريه

لذا، . وجود اين، ممكن است راه حل سوم هنوز كفايت نكند با. بكار برد

 :حل چهارم بايد رفت به سراغ راه

گرچه نظريه ليبرال عدالت متوقع بى طرفى است، اما دولت نبايد  - 4 

ها است كه دولت  فچرا كه عدالت يكى از پرشمار هد. بى طرف بماند

و اگر، براى بهتر كردن جامعه، ببيند . موظف است آنها را برآورده سازد

 .كه بايد مساعد برخى برداشتها از زندگى خوب بگردد، نبايد درنگ كند

براى جانبداران نظريه ليبرال عدالت، اين پاسخ بسيار بيشتر از سه پاسخ    

هدف محض دولت نباشد، يا زيرا اگر عدالت . شود پيشين گران تمام مى
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ه تهيه نظريه مستقل عدالت دست كم اگر هدف اول آن نباشد، فايد

ه سود جامعه عادل را تعريف كردن، وقتى براى حفظ جامعه، چچيست؟ 

 دولت بايد از عدالت چشم بپوشد؟

اند اگر سه راه حل اول نتوانستند جامعه را از متالشى  رو، گفته از اين   

در واقع، روى آوردن به . ، آن جامعه درمان پذير نيستدارند  شدن نگاه

دست به دامان اين . حل چهارم، چشم پوشيدن از ليبراليسم است  راه

حل شدن، رها كردن ليبراليسم است بدون آنكه درد جامعه درمان  راه

 .)286( پذيرد

هاى ليبرال عدالت بر برداشتى از جامعه خوب، بنا  قرار، نظريه بدين    

دانند كه  اى مى ها جامعه خوب را آن جامعه يهراال اينكه اين نظ. اند شده

در واقع . گزيند داند، بر مى در آن، هر كس هر زندگى را كه خوب مى

بدون برداشتى از نيكى و بدى، كجا . عدالت، خود يك ارزش است

توان ارزش را از غير آن تشخيص داد؟ اما عدالت بدون هدف و اصل  مى

  پرسشي ؟ »عدالت چيست« به سخن ديگر، . آيد عريف در نمىراهنما به ت

اما تشخيص هدف خود . ماند اگر ندانيم هدف كدام است بى پاسخ مى

 ،بنابراين، تعريف عدالت بر اصل راهنما. گيرد براصل راهنمائى انجام مى

رو، عدالت هدف نيست،  از اين. و پس از تشخيص هدف، ميسر مى شود

ست كه جهت و مسير را تا رسيدن به هدف نشان ضابطه و خط عمومى ا

  .دهد مى

هاى ليبرال عدالت  نظريهكه با توجه به اين واقعيت و آن واقعيت      

توان به اين   مى، اجتماعى ترجمان برداشتى از جامعه خوب است

 هاى ليبرال عدالت اجتماعى براستى بى طرف هستند آيا نظريه« : پرسش

ها نه تنها بر برداشتى از جامعه و زندگى خوب بنا  ه اين نظري:، پاسخ داد»

گويند نسبت به طرز فكرها و باورها  مى. طرف نيز نيستند اند، بلكه بى شده

. شوند بنا مى... با وجود اين، بر اصالت فرد و بر مالكيت و. طرف هستند بى
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اى   جامعه- بدانند و هاى خود را بهترين مى  برداشت-الف : پس

 زندگى خوب را آن - جها نظام بجويد و كه براين برداشتخواهند  مى

سومى ظاهرى از . دانند كه هر فرد خود، آن را انتخاب كند زندگى مى

زيرا براى آنكه هر فرد، چندى و چونى . صوري استطرفى دارد و  بى

زندگى خويش را خود انتخاب كند، بايد به اصل راهنماى ليبراليسم و 

تحقق پيدا نمي جز به زور ، ليبراليسم زون بر ايناف. هدف آن معتقد بشود

قرار ... زيرا انديشه و عمل فرد بعد از اصالت فرد و مالكيت فرد و. كند

فردها را در جبر روابط قوا . شوند ها مى گيرند و ترجمان اين اصالت مى

دهد و برخالف ظاهر نظر، رهبرى را به بيرون از فرد انتقال  قرار مى

 ميان هر  »موازنه قوا« جبر اول، . كند ا بازيچه جبرها مىدهد و فرد ر مى

 ميان فرد و طبيعت  »موازنه قوا « جبر دوم .  است »ديگران « فرد و 

در واقع، اصالت . جبر سوم موازنه قوا ميان فرد با خويشتن است. است

تقدم مطلق بخشيدن به فرد يعني فرد و آزادى را با مالكيت يكى دانستن، 

هاى هستى، جز از راه موازنه   جامعه و همه ديگر فردها و پديدهدر برابر

بنابراين، در واقع، اين به زور است كه . آيد وجودى قوا، به تصور نيز نمى

پس اين زور است كه اختيار آدمى را در دست . شود اصالت داده مى

گيرد و آدمى را  سان، زور جاى آزادى را مى بدين. گيرد مى

 .كند گرفتارجبرها مى

توان تعريفى از عدالت بدست داد كه هم جامعه در افراد بيگانه  آيا مى   

 هم  واز يكديگر متالشى نشود، هم انسان آزادى خويش را از دست ندهد

 رشد كند و هم طبيعت عمران يابد؟ آيا اگر بنا را بر ندرت بگذاريم، وا

؟ اگر در د بكار بردني باشتوانيم تعريفى از عدالت بجوئيم كه به  مى

اند، پاسخ هاى اين دو  حل ها كه جسته اند و در راه انتقادها كه كرده

 :پرسش را نيافتيم، ناگزير جستجو را تا يافتن پاسخ ادامه خواهيم داد
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 فصل هفتم 

 :ساالرى نظريه عدالت بر پايه مردم
  

حتى اگر پاسخ ها را كه به انتقادهاى جانبداران محيط زيست و    

اند، كافى و وافى بشماريم، هنوز  م و امت و جماعت داده شدهماركسيس

توانيم با اطمينان بگوئيم ساختمان نظريه ليبرال عدالت بى نقص و به  نمى

در واقع، وقتى حاكم روابط قوا است، سخن گفتن . عمل درآمدنى است

ساالرى  پس چاره چيست؟ چاره را در مردم. از عدالت بى فايده است

ساالرى، نظريه ليبرال  اند با استمداد از مردم ها كه كوشيدهن�. بايد جست

موافقت : گويند اى كارساز پيشنهاد كنند، مى عدالت را انتقاد، و نظريه

در واقع نيز، تنها . ساالرى اتفاقى است هاى ليبرال عدالت با مردم نظريه

هاى عدالت، همچون نظريه راولس، است كه از حق  در برخى نظريه

هاى   قدرت سياسى، به مثابه حقى از مجموعه حقوق و خواستهرأى و يا

 . بنا بر اصل عدالت، بايد منصفانه توزيع شوند،اوليه سخن رفته است كه

  رابطه ميان مردم. ساالر است  حال آنكه يك جامعه عادل، ذاتا  مردم    

هاى  نظريه. تر از رابطه با ابزار است ساالرى و عدالت بسيار عمومى

ساالرى را جزء جدائى نا پذير عدالت ندانند،   گى گرا اگر مردمهمبست

براى فهم بهتر . شمارند آن را شرط بنيادى مطلقا  ضرور تحقق عدالت مى

اى را بررسى كنيم كه حقوق و  ساالرى و عدالت، نظريه  رابطه مردم

 كه هر عضو جامعه ييها توانائيهاى سياسى در مجموع حقوق و خواسته

به   براى مثال نظريه. ها برخوردار باشد، منظور نشده باشندبايد از آن

ترين اعضاى  اقتصادى محروم -حداكثر رساندن امتيازهاى اجتماعى
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از آنجا كه حقوق و توانائيهاى سياسى به : گذاريم جامعه را به تجربه مى

ساالرى   ساالرى از نوع مردم شوند، مردم همه افراد جامعه برابر داده نمى

در نظام دو حزبى كنونى، انتخاب كننده ميانى، . شود ئى پيدا مىامريكا

« اما امروز اين . ويكمين درصد، بايد نقش كانون را بازى كند  يعنى پنجاه

 از قشرى كه درآمد متوسط را دارد، بسيار  »كننده ميانى انتخاب

توانند دالر خرج  افزون براين، نامزدها به ميزانى كه مى. ثروتمندتر است

بگذريم از انبوه بزرگى كه . كنند بليغ كنند، اقبال انتخاب شدن پيدا مىت

اين انبوه ! اقامتشان در امريكا قانونى نيست اما كار كردنشان قانونى است

گويد، براى آنكه  همين تجربه به ما مى. حقوق و توانائيهاى سياسى ندارند

 به حقوق نظريه عدالت موضوع بررسى به عمل در آيد، محروم ترين ها

و توانائيهاى سياسى نياز دارند تا بتوانند خواستهاى خويش را اظهار كنند 

 .و بخواهند اين خواستها برآورده شوند

ساالرى كه در آن منتخبان   يك مردم: گويند مخالفان اين نظريه مى    

ساالريهاى   خواهند، بهتر از مردم چنان كنند كه انتخاب كنندگان مى

رو  از اين. دانند چه بايدشان كرد  زيرا مردم نمى.شود كنونى نمى

. گزينند تا آنها به اقتضاى مصلحت، تصميم بگيرند نمايندگان را بر مى

ها بسيار غير  هنوز اگر اختيار تصميم با انتخاب كنندگان باشد، تصميم

 ! عادالنه تر خواهند شد

، فريب » فريبزبان عامه پسند و عامه« ، در مطالعه كتابدر همين     اما، 

حقوق و توانائيها  در حقيقت، هرگاه . اين بيان پيشاپيش آشكار شده است

برابر توزيع شوند و همگان براستى از آنها برخوردار باشند، دانائى وسيله 

بلكه مسابقه در اظهار . شود سلطه اقليت انتخاب شونده بر اكثريت نمى

 و مشاركت در اداره برد معرفت و دانش، سطح معرفت جامعه را باال مى

 .سازد ها را ميسر مى جامعه را ممكن و برخوردارى عادالنه از خواسته
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هاى ليبرال  گراى بر آنند كه از نظريهجانبداران ليبرال همبستگى     

ساالرى و كثرت  عدالت، نظريه خودشان به لحاظ آنكه بر پايه مردم

عامل را تعيين اينان سه .  استمسئلهگرائى ساخته شده است، راه حل 

 :دانند كننده مى

 و. ها تعميق كثرت گرائى در درون جامعه - 1

ها براى آنكه نظم جهانى   وابستگى هاى رو به افزايش ملت-2

 و. ساالرانه بگردد مردم

گيريها را در  ها و رشد، امكان مشاركت در تصميم همبستگى يمن  به -3

 .سطح جامعه و در سطح جهان فراهم آورند

ا تعميق كثرت گرائى و تصديق روزافزون آن از سوى عموم، محلى آي    

  »فراگير« هاى  گذارد و مرام براى حل مشكلها از راه توسل به زور نمى

تقويت  و هاى متقابل رو به افزايش شوند؟ آيا وابستگى بى اعتبار مى

 و حضور وسائل ،  زير فشار رقابت اقتصادى جهانى،ها هاى دولت اتحاديه

ساالرانه   ها، نظم جهانى را مردم ط جمعى و نقش آنها در بسط آگاهىارتبا

 كنند؟ مى

( هاى متقابل چندگانه و چند گونه  و آيا با ايجاد بدون وقفه وابستگى     

براى مثال (  و با امكاناتى كه سوء ظن برانگيز  )بخصوص محيط زيستى

و يا برخى از هاى ژنيتيك  هاى اطالعاتى، و يا دخل و تصرف نظير برگه

هاى جمعى   نباشند و با ترقى پى گير فنون، قلمرو تصميم )ها جراحى

 شوند؟ گسترده مى

اگر سه عامل باال در وجود آيند و پاسخ هاى اين سه پرسش آرى     

 )287( . مشكل زمان استچارهباشند، عدالت اجتماعى بر اصل همبستگى، 

ها باشد و  رز فكرها و مرامو اگر مقصود از گثرت گرائى تنها كثرت ط    

بنديهاى اجتماعى داراى منافع نا يكسان و اغلب متضاد را در  تعدد گروه
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ساالرى، هنوز  بر نگيرد، نظريه ليبرال عدالت اجتماعى، از ديدگاه مردم

 :ماند در خور انتقاد مى

 

 :ساالرى سه بعد مردم -بند اول  
 

 را نيز، از ديدگاه آلن تورن، نظرهاى ليبرال ها و نظر راولس    

 :) 288(ساالرى، در خور انتقاد يافته است مردم

با وجود اين، . ساالرى البته بايد آزادى و برابرى را در بر بگيرد مردم    

 حقوق بنيادى كه از آزادى جدائى ناپذير -1: ساالرى سه بعد دارد مردم

ق  همشهرى گرى به اين معنى كه هر شهروند بر واليت ح-2و. هستند

 كثرت گرائى كه بنابرآن، -3و. دارد و واليت از آن جمهور مردم است

 آزادى و برابرى تلفيقكار راولس، . كند نماينده اكثريت حكومت مى

 ديد فردگرا از بازيگران با ديدى كامال  سياسى يقافراد در اجتماع، تلف

توضيح اينكه افراد در همان حال كه در پى تحصيل امتيازهاى . است

كنند و جامعه را بنا  نى براى خود هستند، با يكديگر تعاون مىعقال

شخص . انديشه راهنماى اين برداشت، قرارداد اجتماعى است. نهند مى

شود  يك فرد اقتصادى، و در همان حال، يك شخص سياسى تعريف مى

،  » دركى از عدالت و برداشتى از خوبى« كه شخصيت اخالقى او بر 

در اين نظر . شود نيازهاى زندگى جمعى بنا مىه ببنابراين، بر وجدان 

شود و آن  راولس، از واقعيتى كه بيشتر اجتماعى است تا سياسى غفلت مى

اينكه بجاى فرد آزاد و برابر با ديگران، بايد فرد و گروه اجتماعى را 

 در آنها، افراد همواره نابرابر ،نشاند كه در روابط اجتماعى قرار دارند كه

هدف عمل جمعى اين نيست كه به هركس آنچه . اند يرسلطهو مسلط و ز

را حق او است بدهد، بلكه يا تحكم سلطه حاكمان و يا رهائى زير 

هر نوع سازماندهى .  است،بنام برابرى ،مبارزه با نابرابرىها و  سلطه
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عدالت طلبى، مبارزه با سلسله . اجتماعى داراى سلسله مراتب است

ساالرى، در    همانسان كه در مردم. است،ىمراتب مستقر، بنام برابر

بگونه اى كه . شود ، روى آوردن به مبارزه و مقابله، ناگزير مى نيزعدالت

سازشى كه از سوى . جويد عدالت نه بر اجماع كه بر سازش اساس مى

رود و تغيير  بازيگران اجتماعى يا سياسى دائم زير عالمت سئوال مى

هاى نيروهاى  ه همواره تاريخ بسيج شدنساالرى، ك تاريخ مردم. كند مى

ارزه با يكديگر و اصالحات بوده است، بسياسى براى م -اجتماعى

اى مبهم،   كه بگونه »ها برابرى اقبال« آموزد كه بجاى اصطالح  مى

دهد، اصل كثرت منافع را  فردگرائى را با انسجام اجتماعى سازش مى

هاى   درستى، مشخصه جامعهاصل كثرت ارزشها را كه راولس، به. بگذاريم

و اگر چنين كنيم ديگر . داند، بايد تا نتايج اجتماعى آن پى گرفت نو مى

به همين خاطر به نظر من . تواند حالت تعادل و اجماع باشد عدالت نمى

 به راه افتاد كه راولس از  »موقعيت اوليه « رسد بتوان از  غير ممكن مى

هاى افراد را نا ديده   ارزشها و هدفيعنى منافع،. آن به راه افتاده است

گرفت، افراد تنها شهروندان نيستند، بلكه پيش از آنكه شهروندان باشند، 

 ره همان سال كه فرانسوا ته. هاى اجتماعى هستند صاحب نقش

Francois Teree  ،در اجتماع اهل نظر براى بحث پيرامون آراء راولس

 .عى جدا كردنبايد نظم سياسى را از روابط اجتما: گفت

گويد، بايد  ساالرى و عدالت، همانسان كه راولس مى  نظريه مردم     

اما يك نظريه سياسى نبايد از تحليل روابط اجتماعى و عمل . سياسى باشد

دستجمعى جدا باشد كه در منازعات اجتماعى از ارزشهاى فرهنگى 

يع ساالرى ميان قدرت كه همواره نابرابر توز مردم. كند پيروى مى

شود با حق طبيعى كه مبناى مطالبه آزادى و برابرى است، سازش  مى

 .آورد پديد مى
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 بنا  » موازنه وجودى قوا« تفاوتى كه اين نظر، با نظرهائى كه بر       

شود كه   پذيرفته مى »حق طبيعى«  در اين نظر، يك ،اند، اينست كه شده

كوشند  عى مىبه استناد آن، دست كم بخشى از صاحب نقشهاى اجتما

اما بنا بر همان . جهت روابط قوا را از نابرابرى به برابرى بر گردانند

هاى اجتماعى با  تاريخ كه به استنادش، آلن تورن مبارزه ميان گروه

حق « شمرد، برغم مبارزه بر اساس  منافع مختلف را يك امر دائمى مى

زير  - گر مطالبه برابرى و آزادى، در نظام سلطهو به قصد   »طبيعى

هاى در رابطه، همواره  سلطه، در سطح يك جامعه و در سطح جامعه

علت نيز آنست كه وقتى اصل بر روابط . نابرابرى رو به افزايش بوده است

زيرا قدرت بدون . نجويدتواند ميل به افزايش  قوا باشد، نابرابرى نمى

 به قدرت رو، وقتى نيز كه زير سلطه از اين. ماند زيادت طلبى بر جا نمى

آورد و به خدمت زيادت  رسد، قدرت سرانجام به استخدامش در مى مى

آيا آلن تورن روشى براى تغيير جهت دادن به . گمارد طلبى، خود مى

روابط قوا از نابرابرى به برابرى يافته است؟ وى در جاى ديگر كتاب، 

ا آيا او توانسته است تناقض اساسى ر. استدالل خويش را پى گرفته است

 كه بنابرآن آزادى و برابرى و  » حق طبيعى« رفع كند كه ميان 

شود ميان  ساالرى حق هستند با روابط قوا وجود دارد و سبب مى مردم

 در مبارزه با يكديگر، در نقطه تعادلى، سازش ،هاى اجتماعى صاحبان نقش

شود؟ در واقع اگر عدالت طبيعى است و عدالت بر برابرى و آزادى 

تا اين . كند، پس روابط قوا يك نابسامانى اجتماعى است ا مىتعريف پيد

و اگر روابط قوا اصالت دارد، آزادى و . الت نيست نابسامانى هست، عد

« به سراغ كتاب . توانند واقعيت پيدا كنند ساالرى نمى برابرى و مردم

 :)289(  برويم » مردم ساالرى چيست

نهم، ديگر  ن كتاب، به ميان مىدر اي) لن تورن آ( استداللى كه من      

جهان ما، برغم جهانى كردن و شدن و تبليغ شتاب زده آن، : است
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جدائى ميان توانائى بكاربردن . هاى فرهنگى فراوان در بر دارد هويت

هاى فرهنگى، روبه  علم و فن براى سازمان و سامان دادن و هويت

ساالرى تنها   مبنابراين، قلمرو سياسى و بطور مشخص مرد. افزايش است

ومردم ساالرى بدين مهم توانا . وسيله كاستن از فاصله وجدائى است

به مثابه توانائى دست يابى به علم وفن و بكار ( شود مگر عقالنيت  نمى

به نحوى كه .  وباورهاى فرهنگى از قدرت دولت جدا شوند )بردن آن

ام ارزشها و ساالرى نه از ساختمان عقالنى كه از مبارزه بن  توان مردم

 ساالرى جز آزادى از استبداد فرد  مردم: منافع، بر ضد قدرتها، مايه بگيرد

گرا، بخصوص اشكال افراطى آنها كه من استبداد فراگيرشان   گرا وامت

فراگير به نام واقعيت گرائى همان قدر ستمكار  استبداد. خوانم، نيست مى

ساالرى   فضاى مردم. باورشود كه استبداد فراگير به بهانه اين يا آن  مى

فضائى است كه در آن، تنش ها وبرخوردها و . آرام و عقالنى نيست

 .شود زيرا دائم از سوى اين و آن قدرت تهديد مى. ها جريان دارند نزاع

فرق ميان برداشت خالصا  دمكراتيك من با نظر راولس و همه     

اند، اينست  دهفيلسوفانى كه در تعميق برداشت ليبرال از سياست كوشي

كه به نظر من، علت وجودى مردم ساالرى اينست كه شرائط بنيادى را 

اين تنها در . براى عمل شخصى صاحب نقش، در جامعه، فراهم كند

آنچه (  عموميت و خصوصيت يق است كه تلف،شخص، فردى يا جمعى

 مى تواند انجام خرد، باور با  )گى است ويژهنچه آجهان شمول است با 

ها هستند كه ميان خود، ارتباط برقرار  در اين برداشت، انسان. بگيرد

كنند و جامعه، دمكراتيك از  ها را با يكديگر مبادله مى كنند وانديشه مى

حال آنكه در نظر . آيد هاشان پديد مى ها و مخالفت انسانها و موافقت

 راولس، انتخاب سياسى، مستقل از انسانها، بر دو اصل عدالت، يكى آزادى

 .كند ساالرى را معين مى و ديگرى برابرى، است كه طرز كار مردم
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هر دو خود مختارى نظام . با وجود اين، فرق اين دو نظر محدود است    

بنابراين، هر دو با خالصه شدن سازمانها و فعاليت . سياسى را مى پذيرند

از امريكائى،  -اما راولس بنابر سنت انگليسى. سياسى، در دولت، مخالفند

هاى او، بنابراين از همان نظر فايده  نافع و ارزشماز . فرد شروع مى كند

كند و از آن در مى گذرد  را انتقاد مى هرچند آن. افتد گرائى به راه مى

يعنى افرادى كه در تمامى . رسد و به انسان سياسى آزاد، همشهرى، مى

. نندكد عمل  مى توانن »اعضاى عادى و همكار جامعه« عمر خود، به مثابه 

 با دو خاصه خرد پذير وتحقق  »موقعيت اوليه« آنچه را او به عنوان 

خودمختارى كامل نه تنها توانائى بكار بردن علم « : كند پذير، شرح مى

هاى ما را از  وفن را شامل است، بلكه توانائى نقد و ارتقاء دادن برداشت

عدالت، نيز در بر خواسته ومال، به ترتيبى سازگار با احترام به اصول 

 . »گيرد مى

قرار، اين دو نظر را بايد مكمل يكديگر دانست و نه مخالف  بدين     

زيرا صاحب نقش سياسى را بايد فرد يا گروهى درنظر گرفت كه . يكديگر

زيرسلطه و قدرت، مدافع منافع خويش در  -گر  هم تحت روابط سلطه

ر سلطه وجدان جمعى و مقام شهروند است، و هم نيروى مقاومت در براب

 -1با اين تكميل، به همان سه بعد مردم ساالرى، . هاى حاكم است گروه

 محدود كردن -3گرى و   همشهرى-2نمايندگى از منافع اكثريت و 

ساالرى به   دمربرداشت انقالبى از م. رسيم قدرت توسط حقوق اساسى مى

 دوم اهميت بيشتر امريكائى به بعد -بعد اول و راولس وليبرالهاى انگليسى

ام، با بعد سوم اين همانى  دهد و نظرى كه در اين كتاب بسط داده مى

به . اما هيچيك از اين سه بعد بى نياز از دو بعد ديگر نيستند. جويد مى

د اما كوشش نسخن ديگر، موضوعهاى اصلى نظر راولس جاى انكار ندار

را زير او براى جمع كردن ميان وحدت وكثرت و آزادى وبرابرى 

 .عالمت سئوال مى برد
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 سال است كه بر تفكر در باره سياست حاكم 20اگر انديشه راولس      

است، بدين خاطر است كه وى، بيشتر از هر متفكر ديگرى، كوشيده است 

توان وحدت يك جامعه  چگونه مى: پاسخ روشنى براى اين پرسش بيابد

 در محل تالقى دو سان او سياسى را با كثرت باورها جور كرد؟ بدين

ورزند  هاى فردى اصرار مى آنها كه بر آزادى: گيرد دسته نظرها قرار مى

و آنها كه وحدت مردم و شهروندان را بهترين دفاع در برابر امتيازها و 

 آزادى وبرابرى به ردر محل تالقى، كسانى كه ب. شناسند نابرابريها مى

اما . و نصفت يكى استد كه با تعريف انصاف نرس تعريفى از عدالت مى

آيا او به تلفيق دو نظر موفق شده است و تعريف او واقعييتى را دربر 

دارد؟ آيا يك جامعه عادل و منصف توانائى به خود نظم دادن را، به 

 آزادى يقلفيت شود و هم برابرى، دارد؟ آيا تترتيبى كه هم آزادى رعا

در به ميانه روانه كردن قارا دارد كه و برابرى، توانائى ايجاد بنيادهاى 

؟ اين فكر كه نظم سياسى از نظم اجتماعى باشندكردارهاى اجتماعى 

 نابرابريهاى جامعه مدنى تحميل كند، رجدا است و مى تواند برابرى را ب

و جامعه كثرت گرا كه گوناگونى منافع، عقايد وارزشها را . از روسو است

يه حقوق بشر كه دو اما اعالم. محترم مى شمارد، از جان الك است

ميراث روسو والك را در هم آميخت، نتوانست آزادى وبرابرى را با 

راولس نيز كوشيده است ميان اين دو نظر، جمع . يكديگر همعنان كند

راولس . اما جور كردن غير از يكى كردن يا ادغام در يكديگر است. كند

او را از هايش،  هدف خويش را ادغام دو نظر ساخت اما، به رغم كوشش

اى ليبرال و كثرت گرا واز سوى ديگر، در قيد جامعه  سوئى در بند جامعه

گرى، در انديشه او، دائم  فردگرائى و همشهرى. برابرى طلب، مى يابيم

در واقع . او شكست نخورده است. شوند تالقى مى كنند اما يكى نمى

رى ساال مخالفت ميان مردم. يكى كردن اين دو نظر ناممكن بوده است

ساالرى  كه بر واليت جمهور مردم وبرابرى بنا مى شود با يك مردم
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كثرت گرا كه بر گوناگونى فرهنگ و آزادى بنا مى گيرد، قابل رفع 

ها است،  آنچه مى توان كرد، جستجوى جفت و جورها و سازش. نيست

عدالتى . اما نمى توان اصلى را يافت كه به حل اين اختالف توانا باشد

 بشود، به وجود - كه نا ممكن است - دن آزادى و برابرىكه جمع كر

 . *نيامده است

، كه براى گزاردن 1996 اكتبر 20 برابر 1375 مهرماه 29امروز صبح، * 

 دقيقه 30 و 9ساعت . نماز، از خواب برخاستم، در دل موجى از غم يافتم

بنى اهللا  ام تلفن كرد كه برادر بزرگم آقاى فتح صبح، احمد برادر زاده

او قاضى بود و عمر را بسيار سخت . صدر دعوت حق را اجابت گفته اند

از اينجا به بعد را با . گذراند زيرا مى خواست عدالت را برقرار كند

نويسم و كتاب عدالت را تقديم او و همه آنهائى  استعانت از روح او مى

 .براى قسط و عدالت قيام و جهاد كردند كنم كه مى

ز مردم ساالرى، بايد زندگى اجتماعى و فرهنگى خويش براى دفاع ا    

بايد نقش خالق و توليد كننده . را بر روى عامل شخصى متمركز كنيم

از . خويش را بازيابيم و تنها به ايفاى نقش مصرف كننده بسنده نكنيم

شكل مدنى و . كند اينجاست كه اخالق اهميت روزافزون پيدا مى

ون وچرا نمى پذيرد چرا كه اخالق دينى چ. ايسته استغيردينى اخالق ب

حال آنكه اخالق مدنى وغير دينى از . و آزادى فرد را از ميان مى برد

گيرد، به  اجتماعى، رهنمود نمى آنجا كه در تعريف نيكى، از يك اصل فرا

بحث تن مى دهد واز راه بحث، تحول مى پذيرد و ميان ميراث فرهنگى 

وقتى زندگى . مى را به وجود مى آوردو دنياى فن يا تجارت، فضاى عمو

هاى قدرت كه بر  شخص تابع دو مبارزه او است، يكى بر ضد دستگاه

گيرند و ديگرى بر ضد نظامهاى فنى و بازرگانى، اين دو  ها بنامى جماعت

 .ساالرى جدائى ناپذير مى شوند مبارزه از مردم
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ياسى و  حاصل بسيج س )اختيار آدمى بر خويشتن( آزادى مثبت      

توانيم اميدهاى خود را به تغيير كلى و  ما ديگر نمى. تصرف قدرت نيست

دانيم كه به يك قدرت مطلق و يا  زيرا ما نيك مى. جامع جامعه ببنديم

( اما آزادى تنها منفى . بلعد كند كه آزادى را مى حتى توتاليتر سر باز مى

هرچند بدون . شد نيز نمى تواند با )ى كه انسان در آن آزاد استيقلمرو

اين آزادى، آن آزادى نيز نيست اما اين آزادى، آزادى منفى، توان 

هاى آزاد و گرفتن  بايد كه افراد، از راه بحث. دفاع از خود را ندارد

 در آن، هر فرد وهر ،هاى مردم ساالرانه، فضائى را ايجاد كنند كه تصميم

 از آن، طرحى ، وگروه بتوانند ميراث درونى را با محيط فنى در آميزد

مردم ساالرى، بنفسه، هدف . بسازد كه هم شخصى و هم عمومى باشد

ساالرى، شرط بنيادى ضرور براى ايجاد دنيائى براى صاحب  مردم. نيست

اى جمعى را  هايى است كه با يكديگر متفاوتند اما با هم انديشه نقش

اگر . كنند كه هرگز كامل، و وحدت جسته نيست تدارك مى

كه نقشش اينست عرصه عمل فراموش كند االرى اين وجدان را س مردم

ابزارى . كند  باشد ، انحطاط پيدا مى )ها فردها وگروه( عامالن شخصى 

شود كه منابع كافى  هائى مى ترها، يعنى دستگاهها و گروه در دست قوى

چنين مردم ساالري . يابند  اى مى  جامعهررا براى تحميل قدرت خويش ب

 .آورد آنها پديد نمىسلطه ى در برابر هيچگونه سد

سان به خدمت عامل شخصى در  وقتى مردم ساالرى را اين     

را از بخشى مهم از نظرها كه در  رويم كه ما آوريم، در جهتى پيش مى مى

، سبراى مثال، جون راول. كند اند، دور مى ساالرى اظهار شده باره مردم

ا سازمان دادن منصفانه و كوشيده است ثابت كند كه سود هركس، ب

دو اصل آزادى و برابرى كه او . شود عادالنه جامعه، بهتر تأمين مى

كنند، در واقع با يكديگر سازگار نيستند مگر  عدالت را بر آنها تعريف مى

بدين سبب واز اين راه كه در جامعه، دو تمايل، يكى به كثرت و ديگرى 



383 

مكمل يكديگر هستند از آن واين دو . به ادغام ووحدت مكمل يكديگرند

 اگر هر شوند ها ممكن نمى ومبادله. است ها رو كه جامعه يك نظام مبادله

هاى  يك از عناصر نظام، يك وظيفه اجتماعى و در همان حال، هدف

ند اگر صاحبان وها ممكن نمى ش باز اين مبادله. نداشته باشندشخصى 

قالنى، منافع خويش ها، در همان حال كه، بمدد علم و فن، بطور ع نقش

اگر جامعه، . نكنندگيرند، ارزشها و معيارها را درونى خويش  را پى مى

ها تلقى نمى شد كه عناصر گوناگونش را  اجتماعى از گوناگونى

دهند، آزادى هر كس و برابرى همه و  هاى آلى بهم پيوند مى همبستگى

گر در تضاد ها بجاى آنكه مكمل يكديگر باشند، بايكدي يا كاهش نابرابرى

كند كه افراد يك جامعه، با  راولس از اين واقعيت غفلت مى. شدند مى

ها يا گذار دائمى از كثرت به وحدت و از وحدت به كثرت و با  مبادله

 .آورند تأليف معرفتها است كه يك زندگى اجتماعى را پديد مى

 هاى ليبرال و و روابط اجتماعى كه نظريه (Sujets) اين دو عامل     

به حساب نمى آورند، در نظر من، همان  (Fonctionnaliste) وظيفه گرا

.  دارد،ها روابط تنگاتنگ را با يكديگر دارند كه فرد با نظام، بنابرآن نظريه

ساالرانه، پيش از   است، عمل مردم از آنجا كه جامعه زير سلطه قدرتها

 و براى همه، مخالفت و مقابله با كردارها وقواعدى است كه در خدمت

يك اراده جمعى . وضع شده اند و اجرا مي شوندحفظ قدرت حاكمان 

. وشخصى بر آزاد شدن، بكلى امرى غير از جستجوى عقالنى منفعت است

 هاى بنيادى زند، تضمين اين اراده نظم مستقر را برهم مى

(Institutionnelles) كند و در مبارزه با قدرت كه  سلطه را با طل مى

ع گروه مسلط است، به ارزشهاى فرهنگى جهان شمول در خدمت مناف

 .آورد روى مى

ساالرانه، بنيادى كردن جنبشها براى يافتن آزادى اجتماعى،  عمل مرم    

اما همانطور كه جون راولس بر تقدم اصل آزادى . فرهنگى يا ملى است
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ساالرانه براى دفاع از  ورزد، عمل مردم بر اصل برابرى اقبالها اصرار مى

ها نيز بايد در پى انسجام اجتماعى  و در مبارزه با سلطه (Sujet) املع

ساالرى را بنياد  اين حقوق نيستند كه مردم.  منافع شخصى باشديقوتلف

مدار  نهند، اين مردم ساالرى است كه يك دولت قانون و حقوق مى

 راتواند يك سلطنت مطلقه  كه مىورد ، آ پديد مي وعامل به حقوق را 

ساالرى پيش از آنكه  مردم. كند فضاى عمومى آزاد بدل مىبه يك 

ها باشد، انتقاد قدرتهاى مستقر و اميد به آزاد  نامه  اى از آئين مجموعه

  .شدن فردى وجمعى است

در مبارزه با قدرت بلكه  ،گر نيست قدرت معجزهنه تنها بنابراين نظر،      

اين نظر بجا، هنوز با وجود . كند ساالرى بسط پيدا مى است كه مردم

: مي شود نيز افزوده مشكلبر آنها اين . اند ها داده نشده هاى پرسش پاسخ

اگر آزادى با برابرى، وحدت به كنار، سازگارى نيز نجويد و بايد از راه 

نه تنها اين مبارزه مبارزه دائمى بر ضد نابرابرى وبراى آزادى عمل كرد، 

افزون و آزادى منفى محدودتر نابرابرى روزبجائي نمي رسد ، بلكه ، 

ساالريها نيز گزارشگر فزونى گرفتن نابرابريها و  تجربه مردم. دنشو مى

توان انتظارى جز اين  در واقع نمى. كاسته شدن از آزادى منفى است

 چاره پيدا نمي زيرا بر اصل ثنويت و براساس روابط قوا، مشكل . داشت

ست به شكست اعتراف كند، ون بنا نداشته اچ در واقع نويسنده .كند 

اما آيا ديگران . بست، گشودنى نيست تصريح نكرده است اين بن

هائى  اند به اين پرسشها پاسخ گويند و براى پرسشها پاسخ كوشيده

 اند؟ يافته

  

ساالرى بعد از فراليبراليسم و  مردم  -بند دوم 

 :فراماركسيسم
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هاى  حل  ضاى باز راهبست راهى به ف اند از بن و آنها كه كوشيده    

 Liberalisme) شدنى بگشايند، از انتقاد دونوع ليبراليسم، ليبراليسم شامل

Global) بزيناگيرد و ليبراليسم نئوه ، كه جهان را فرا (Liberalisme 

Néo- hobbsien  ( )290  (به راه افتاده اند : 

يد ميان بايد انتظار ديدن چه شكل جديد از سازش را از برخورد شد      

هاى بدون انقطاعى  حقوق مالكيت از يك سو و اشكال همبستگى و نزاع

ها است، از ديگر سو، داشته  كه زاده برخوردها ميان دارندگان حق

 باشيم؟

بنظر صاحبان اين نظر، . ليبراليسم شامل يكى از دو پاسخ به پرسش است 

 منطق بازار جهانى وتحرك سرمايه در مقياس جهان، قلمرو قدرت

كند و اين   محدود مى-ساالر و خواه غير آن  خواه مردم-ها را دولت

اما اين ليبراليسم . حاكميت نخواهند داشتدر ظاهر،  جز ،ها دولت

رسد كه  بار، نوبت به سرمايه مى استبداد سرمايه را حاكم مى كند و اين

هركجا شرائط را به دلخواه نيافت، اعتصاب كند و از آنجا به جاى ديگر 

 نظام بانكى را  » اعتصاب سرمايه« دهد،  همانطور كه تجربه نشان مى. درو

ساالرانه رها كرده وتحت مهار سرمايه   هرگونه حاكميت مردمبند از 

هاى اجتماعى محروم ودولتها را  كارگران را از حمايت. درآورده است

ها و امدادهاى اجتماعى را لغو   براى جلب سرمايه، بيمه،كند ناگزير مى

اند اما خود تحت حاكميت  ها حاكميت را از دست نداده دولت. كنند

  اين حاكميت، دولت را از محتواى مردم. اند استبداد سرمايه درآمده

است كه در آن،  ساالرى خالى و وسيله رقابت در ايجاد شرائطى كرده

استبداد سرمايه به قلمرو اقتصاد بسنده نمى . سود سرمايه به حد اكثر برسد

 افراد را چنانكه .  را نيز فرا گرفته است ، قلمرو آموزش و پرورشكند

كنند و مازاد بر نياز، بايد به خيل بيكاران  موافق نياز سرمايه تربيت مى

بپيوندند تا افزايش شمار بيكاران سبب رام شدن كارگران در برابر 
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 ملى و دارى، نابرابريها را در مقياس  استبداد سرمايه. استبداد سرمايه شود

 در ،جهانى روزافزون كرده و محيط زيست را سخت آلوده گردانده و

مصرف منابع، چنان اسرافى را روا ديده است كه در آينده، ديگر نه به 

بديهى است . انتظار جامعه وفور كه بايد به انتظار ندرت روزافزون نشست

بر ساالرى و آزادى را نيز از ميان  كه ادامه اين روند، فرهنگ مردم

 .دارد مى

اين تجربه، گروهى را به ياد فلسفه هابس انداخت و آنها ليبراليسم     

اگر ليبراليسم شامل جهانى كردن بازار را پاسخ . نده انئوهابسى را ساخت

پرسش مى دانست، ليبراليسم نئوهابسى بازسازى آمريت دولت و سالم 

ن آمريت آمريت دولت، جانشي. شناسد گرداندن آن را پاسخ پرسش مى

انسان آزاد، به خاطر نظم پذيرفتن و تحت معيار نصفت . شود بازار مى

اين . كند وعدالت درآمدن اقتصاد، به آمريت دولت تمكين مى

زيرا به . اند تر ارزيابى كرده ساالرى را نسبت به اشكال ديگر، مترقى مردم

هاى به اجرا درآوردن روابط اجتماعى و شكل گرفتن  صراحت هزينه

هاى  شها و رفتارها و ظرفيتها را به حساب مى آورد و اينها را از خاصهارز

 .داند اساسى سازمان اجتماعى مى

« بنابراين نظر، . )291 (وبر متكى است اين ليبراليسم به نظر ماكس    

برهان قاطع بر پيشرفت سازمان ديوان ساالر، همواره برترى خالصا  فنى 

هاى بزرگ جديد نيز  كارفرمائى. هاى نوع ديگر است آن بر سازمان

 . » الگوهاى سازماندهى ديوان ساالر هستند

داند بلكه  اين نظر سلسله مراتب ادارى را ترجمان قدرت مالكيت نمى     

وقتى . انگارد آن را ناشى از ضرورت به حداقل رساندن هزينه توليد مى

فرهنگ آشكار آميز استبداد سرمايه بر طبيعت و انسان و  آمدهاى فاجعه پى

اما اين نظريه التقاتى از سنت و . شدند، اين ليبراليسم را پيش كشيدند

سيمون و   هم ارزشهاى سنتى و هم نظرهاى سن. ه استنوگرائى شد
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پيرامون رجحان   Frederick Winslow Tylorتايلور فردريك وينسلو

ن دو مايه وحدت اي. پذيرد ها را مى اثر بخشى را به مثابه معيار انتخاب

توانند  جريان انديشه، اعتقاد به اين نظر است كه، روابط اجتماعى نمى

 ميان حقوق فردى و  دادن سازشمقام با وجود اين، در . آمرانه نباشند

. ليبراليسم، قائل به محدود كردن حقوق شخص است  حقوق مالكيت، اين

م كرد و ليبراليس ليبراليسم شامل به استناد ناتوانى دولت چنين مى

. ازاين رو، هر دو ضد مردم ساالرى هستند. نئوهابسى بنام آمريت دولت

اولى انسان را مسئول مى شناسد بدون آنكه واليت بدهد و دومى واليت 

و هردو ليبرال هستند زيرا به دو . مى دهد بدون اينكه مسئوليت بدهد

دومى بازار را فاسد كننده و غير . قلمرو خصوصى وعمومى قائل هستند

شناسد و اولى دولت را بى كفايت و در  دالنه و اسراف كننده منابع مىعا

 .شمارد ساالرى و درپى ماجراهاى نظامى مى بند ديوان

ها و  ها در باره نقش دولت، سوسياليست با نظر نئوهابسى    

به عمل درآوردن نظر ليبراليسم . داستان هستند ها نيز هم دمكرات سوسيال

از نظر سياسى نيز تنها در . شود ادى گران تمام مىنئوهابسى از نظر اقتص

 بگرداند، هزينه پائين گوسفند را اه كه آموزش و پرورش انسان صورتى

حل مؤثرى   و از آنجا كه راه. شود آيد، وگرنه هزينه بسيار سنگين مى مى

دهد، با توجه به بيزارى انسانها از كار،  براى حل مشكل ندرت بدست نمى

هاى   آمرانه، در يك محيط اجتماعى ليبرال، منشأ اسرافروابط اجتماعى

كند و در  چرا كه روز به روز مقاومت را وسيع تر مى. شود روزافزون مى

ساالر   نظام ديوان. كند نتيجه هزينه روابط اجتماعى افزايش پيدا مى

از جمله به دليل طبيعت . شود تر مى نابرابرى گستر، روز به روز، نامشروع

هاى فنى و  نتيجه اين تحول. ب و منطق حقوق مالكيته طلعتوس

اقتصادى وسياسى و فرهنگى نا سازگارى روزافزون ميان طبيعت كار از 

 .ساالرى از سوى ديگر است سوئى و توقعات سلسله مراتب ديوان
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. الگوى فراليبراليسم، در قلمرو اقتصاد، وارونه الگوى نئوهوبسى است    

ها از راه سلسله مراتب  ردها ونزاعوت كه برخسنيدراين نظر، بنابراين 

بلكه بنايش براين است كه با توسل به . ساالرى مهار واداره شوند ديوان

هاى  برهم افزودن تعهدهاى مردم ساالر و اشكال تفاهم و همكارى

 :اجتماعى از نزاع بكاهد

  

 :اقتصاد سياسى در نظريه فراليبراليسم -بند سوم  

  

نظر با دو ليبراليسم جهانى شامل و نئوهابسى بدان اندازه تفاوت اين       

دارى و مردم  توان آن را سازشى جديد ميان سرمايه است كه ديگر نمى

بلكه روندى بايد شمرد كه به نظم اجتماعى جديد . ساالرى خواند

ساالرى فرا ليبراليسم، با عمل به اين پيشنهادها، بنا  مردم. انجامد مى

 :شود مى

اند جانشين  هائى كه پيشنهاد شده  همانطور بدل-صاد سرمايه دارىاقت -1 

، توزيع، فيلكهاى آن ت روئى عمومى است كه ساخت قلم- آن شوند

هاى اجتماعى هر فرد و گروه را معين  مالكيت، سياست، فرهنگ و نقش

ها،  ساالرى، قدرتهائى كه به افراد و گروه  پس به اقتضاى مردم. كند مى

هر اختيارى با . سپرده مى شوند، بايد با مسئوليت همراه باشنددر اقتصاد، 

 .شود و اين مسئوليت در برابر جامعه است مسئوليتى همراه مى

خاطر نبود دسترسى به اسباب زندگى، يكى از  فقدان امنيت به - 2 

اشكال وابستگى است و اين وابستگى قدرت را به كسانى ارزانى مى كند 

 خواه وابستگى -وابستگى اقتصادى. اختيار دارندكه اين اسباب را در 

ها به اقتصاد كالن  مالى زنان به مردان، چه بيكارى كه با جهت دادن

آورند تا گارگران را مطيع گردانند و خواه ترساندن از گريز  بوجود مى

ساالرانه در   هاى افراد را محدود و شركت مردم  انتخاب-ها سرمايه



389 

كند حتى اگر از لحاظ صورى پذيرفته شده  ها را مشكل مى مسئوليت

. بنابراين، وابستگى اقتصادى مغاير آزادى و حاكميت مردم است. باشند

 .پس هر فرد حق دارد اين اسباب را داشته باشد

رشد استعدادها و . سازند اقتصاد و دولت و خانواده اشخاص را مى - 3 

 عمل وعمل ها و رفتارها، در يك كالم، هويت افراد، حاصل گزينش

اثر . متقابل استعداد ارثى آنها وكردارهاى اجتماعى ساخت يافته است

ساخت اجتماعى بر رشد انسان، از خالل رابطه ميان تقسيم جنسى كار و 

 نامد  مى »شخصيت زنانه «  Nancy Chodorow آنچه نانسى شودورو

 Reproduction ofاو در كتاب خود، . شود  نمايان مى) 292(

Mothering دهد كه ميان ساخت مي اى را توضيح  رابطه، ه، از جمل

 ارزشى وجود دارد كه پدر و مادرها به اين امر مى وسلسله مراتبى كار 

 از آنجا كه صالبت و اثربخشى . نهند كه فرزندانشان مطيع آنها باشند 

ساالرانه  هاى مردم بنيادهاى دموكراتيك بستگى به صالبت و ظرفيت

به آن شتاب بايد ساالرى،    كردن رشد فرهنگ مردمدارد، بجاى ترمز

تر، رشد انسان  با توجه به اين امر كه آموختن و بطور عمومى. بخشيد

 دليلى وجود ندارد كه ، فعاليت اجتماعى بنيادى در طول يك عمر است

را ادارى مى كنند، خواه مدرسه، چه خانواده و  هائى كه آموزش ساخت

( ها  ساالرانه در مسئوليت يارهاى شركت مردمهمسايگى و محل كار از مع

 و  )همراه كردن مسئوليت و اختيار وبرخوردار كردن همگان از آن

 .آزادى پيروى نكنند

قدرت كه مقاماتى از آن برخوردارند كه به هيچكس حساب پس  - 4 

دار   هاى سرمايه هاى شخصى در جامعه دهند و محدود شدن انتخاب نمى

ال، در قسمتى مبتنى است بر اين امر كه هويت شخصى ساالر ليبر  مردم

. ما بستگى بسيار به جماعتهائى دارد كه اختيار دارند و مسئوليت ندارند

قدرت نزديك به . هاى جديد مثل دولت و خاندان و كارفرمائى
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انحصارى كه اين بنيادها دارند و بر ما اعمال مى كنند و هويت اجتماعى 

هاى اشمئزاز آور  د، دست كمى از تبعيضكه مى كوشند به ما بدهن

 اما اين ارزشها كه فرد را خود مختار ،. نژادى و جنسى و طبقاتى ندارند

مى گردانند، نيز مطلوب نيستند زيرا بيشتر تنها  ،  در روياروئى با دولتاما

آزادى و واليت جمهور . هستند سازند، مسئله  باشاز آنچه مسئله حل كن

هاى  شوند كه ميان دولت وفرد، جماعت  مىمردم وقتى بهتر حفظ

 .ساالر قرار بگيرند مردم

ساالرانه   دهند كه آن را مردم اين چهار پيشنهاد جهتى را به اقتصاد مى    

هاى آموزش و  اين پيشنهادها، روش. ها مى كاهد كند و از نابرابرى مى

 Hannah نا آرنتاكنند و به قول ه ساالرانه مى  پرورش را مردم

Arendt )293( ، »آورندمي  را پديد  »فضاهاى عمومى جديد آزادى .

ها خالى و به حل  اين پيشنهادها مكمل يكديگر هستند، اما آيا از تناقض

 ها توانا هستند؟ مشكل

ساالرانه كردن  مردم: خطوط عمومى ايجابات اقتصاد روشن هستند     

سى دستجمعى به ساالر، دستر  محيط كار، برنامه گذارى اقتصادى مردم

سرمايه، با وجود اين به ترتيبى كه خواهيم ديد، روابط بغرنج وشايد ضد 

 :مانند و نقيض بر جا مى

ساالرى در محيط هاى كار ايجاب مى كند كه تصميم  منطق مردم• 

 بگردند كه به هيچكس يساالر جانشين سلسله مراتب هاى مردم گيرى

ه مشاركت وتعهد در ايجاب مى كند كباز و . حساب پس نمى دهد

توان اميد داشت نظام توليد مؤثرتر بوجود  مى. ها همگانى شوند مسئوليت

 ، محيطهايمحيط آموزش  وها كاهش پذيرند و محيط كار هنهزي. آيد

 .دنمشاركت جماعت خودمختارى بگرد

الر، تعيين خطوط عمومى ساخت اس مقصود از برنامه گذارى مردم• 

ايست كه جامعه مختار در مسئوليت گزينش  اقتصاد و تحول آن، بگونه
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هاى  بدين ترتيب كه بر سر آنها، بحث. وهدايت آن شركت كند

گيريها  هاى سرمايه گذاريها و تصميم دستجمعى انجام پذيرند و گزينش

مهار شوند، زيرا قرار گرفتن فراگرد انباشت سرمايه در چند دست است 

ها و  ها، محيط زيست و بخشيابى  هاى حال و آينده، فنى، محل كه جنبه

هاى اقتصادى و غير اينها را از قلمرو حاكميت مردم  هاى فعاليت رشته

 .برد بيرون مى

ساالر سرمايه گذارى روشن است، اما از پيش  هرچند مهار مردم    

توان ارزيابى كرد كدامها هستند ابزارى كه مسئوليت عمومى مؤثر  نمى

ث بر سر كارآئى برنامه گذارى دستورى بح. كنند را در اقتصاد، ميسر مى

هاى اقتصادى از سوى بازار، تنها از  اقتصاد و مقايسه آن با تنظيم فعاليت

هاى اجتماعى يك به يك سرمايه گذاريها، به نتيجه مى  راه مطالعه هزينه

ايم  كوشيده. ايم ما وارد اين بحث و ترجيح يكى بر ديگر نشده. رسد

ارزيابى : ابى سرمايه گذاريها بدست بدهيممعيارهاى جديدى براى ارزي

بنيادهاى اقتصادى بظاهر متخصص، چون بازار و يا نظامهاى برنامه 

گذارى اقتصادى، بايد بجاى آنكه انسان را به خدمت اقتصاد درآورند، 

ساالرى و رشد  اقتصاد را به خدمت انسان بگمارند و هدفشان بسط مردم

و باز، به پرسش مالكيت . ها باشد دىانسان و كاستن از ندرت و بسط آزا

هاى گوناگون  وسائل توليد بايد خصوصى و يا عمومى باشد، پاسخ

اما، مهم ضابطه گرداندن آزادى و مشاركت عموم در  .توان داد مى

 .ها است مسئوليت

اى كه در آن،  معهجا: نوشت مى Tawney تاونى.ه.يك نسل پيش، ر    

ى هيچ ر دارند و حال آنكه بسيا نياز ، ثروت ازاندك شمارى بيش

ها بشود اما  تواند مدعى داشتن بسيارى ارزشها و شايستگى ندارند، مى

بر قول او بيفزائيم كه در اين . 294(آزادى در ميان اين ارزشها نيست

 .يابد جامعه، واليت جمهور مردم نيز بسط نمى
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كار اى كه، به شيوه منظم به مثابه عنصرى ضرور در گردش  جامعه   

دهد بخشى قابل مالحظه از اعضايش در شرائط عدم  اش، اجازه مى روزانه

امنيت و فقر مادى زندگى كنند و نسبت به محروميت آنها، بى تفاوتى و 

دهد، فرمان انشقاق خويش را امضاء كرده و  عدم حساسيت نشان مى

بنابراين، تعهد مشترك بر تأمين . موجوديت خود را به خطر افكنده است

ائط زندگى در خور براى همه، بنياد احترام به و احساس يگانگى با شر

بديهى است . ساالر پيدا كند خواهد فرهنگ مردم اى است كه مى جامعه

هاى سرمايه  از جمله، جامعه. انگيزد كه اين امر مسائل اقتصادى نيز بر مى

سازمان اى براى برانگيختن افراد به كار و  دار برعدم امنيت به مثابه وسيله

اى بتواند  محل ترديد است كه جامعه. كند سلسله مراتب دار كار تكيه مى

پس اگر هدف انديشه . از وسائل برانگيختن اشخاص به كار، چشم بپوشد

تأمين  از ليبراليسم، نظم جديد را هدف قرار داده باشد، بايد همراه با بعد

بى كه براى بسيارى به ترتي. امنيت اقتصادى، معناى كار را نيز تغيير بدهد

 .كسان، كار تحميل از بيرون نباشد

موضع گيرى ما بسود حق داشتن بر يك زندگى شايسته، بدان معنى    

بدين معنى است كه مبناى تنبيه . نيست كه نبايد به كار خوب پاداش داد

شركت دادن افراد در . آن زندگى بايد قرار داددر زمره و تشويق را 

زيع منصفانه درآمدهاى خالص واحدهاى توليدى، ها و تو گرفتن تصميم

ميل به كار را زياد، هزينه توليد را كاهش و استعداد كاركنان را فعال 

. اين روش، از روش ترساندن از بيكارى و فقر، بسيار مؤثرتر است. كند مى

و بديهى است كه بنوبه خود، ميل به دانش و فن آموختن و همكارى 

باال رفتن سطح معرفت و گسترش فرهنگ . برد  مىكردن با يكديگر را باال

ساالرى و تعميم مسئوليت و فراخ تر شدن فضاى آزادى، بنوبه   مردم

 .ها مى كاهند افزايند و از هزينه خود، بر باورى اقتصادى مى
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فايده گرايان و ديگر نظر سازان ليبرال و نظر سازان حقوق، براين امر      

 تربيت فرزندان، پيشاروى انواع برداشتها از اند كه تعليم و اتفاق كرده

 .)295( طرف باشد زندگى خوب، بايد بى

ساالر ما،  موضع گيرى مردم: ليبرال با اين نظر موافق نيست انديشه فرا     

پذيريم اين موضع گيرى،  هرچند مى. در عين حال، وسيله و هدف است

ه تمامه همساز و اى حد اقل و بدون شك ناكافى است و يك فلسفه ب پايه

، موافق با عدالت و دمساز با ، اماهماهنگ آموزش و پرورش نيست

 چرا كه بنابراين انديشه، هركس حق دارد آنچه را .ساالرى است مردم

سان، از آغاز، دانش آموز  بدين. بياموزد كه آزادانه خواسته است بياموزد

ويائى پ. يابد كند و خود را مسئول مى در گرفتن تصميم شركت مى

ها و  آيد و نيازها در پيدايش فرآورده ساالر آموزش پديد مى مردم

آورند، در توليد، از اختيار استبداد سرمايه بدر  خدماتى كه آنها را بر مى

ساالرى   مردم. گيرند آيند و در اختيار انسانهاى آزاد و مسئول قرار مى مى

 .كند سان بسط پيدا مى بدين

ئي كه بر شمرديم و مي بايد اى اقتصادى و تعهدهابنياده     تجديد بناي  

ليبراليسم استقرار پيدا  ساالرى فرا  د مردمنكن  ايجاب مىيند،آدر به عمل 

ساالر و سرمايه گذاريها كه شركت عموم را    برنامه گذارى مردم . كند

 بگرددجانشين بازار سرمايه دارى  بايد د نكن در تصميم گيرى ايجاب مى

ساالر محيط  سازمان دادن مردم. يروى محركه مى گرداندكه سود را ن

هاى كار و ديگر محيط هاى اجتماعى و ايجاد شرائط مشاركت از راه 

دادن اختيار و مسئوليت به همگان و كاستن از نابرابريها و تابع كردن 

سان تبديل  آموزش و پرورش از متغير استعداد و آزادى فردى و بدين

رورش، از يك دستگاه نابرابرى ساز، به يك شدن دستگاه آموزش و پ

دستگاه برابرى ساز، هدف هائى هستند كه تمامى جنبشهاى سوسياليست 

بينيم بجاى  اگر ما بهتر مى. اند ساالر، يك قرن است پى گرفته مردم
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ساالرى  مرم« سوسياليست، خود را راه حلى تاريخى اما آينده نگر و 

طر است كه سوسياليسم را هدف نمى  بخوانيم، بدين خا »فراليبراليسم

سع از اومفهوم  عملي كردنشناسيم براى  اى مى شناسيم بلكه وسيله

برداشت همينطور  (برداشت از سوسياليسم. آزادى و واليت جمهور مردم

اى براى تحقق بخشيدن به   به مثابه وسيله )از حذف بهره كشى طبقاتى

حتى با . ها نمى كاهد  هدفساالرى به هيچ رو از تعهد ما نسبت به مردم

گرايشى كه  ( ساالرى را وسيله وجود اينكه بيانگر امتناع ما است از مردم

 .كردن رسيدن به جامعه بى طبقه  )نزد سوسياليستها فراوان است

 و عناصر سازنده  »ساالرى مردم« به بخشيدن اصرار ما بر دادن تقدم     

 بر آن مقاصد كه نزد  »دمواليت جمهور مر «  و   »آزادى« آن، چون 

استقرار مالكيت «  و  »الغاى بهره كشى« ها مقدم است، نظير  سوسياليست

، بيانگر آنست كه بنا بر درك ما، مسائل اقتصادى،  »جمعى بر وسائل توليد

اما به اين معنى نيست كه براى اين امور، اهميت . طبيعت سياسى دارند

مسئله اساسى نابرابرى اقتصادى را نه به  ، ما بنظر براى مثال،. قائل نيستيم

اقتصادى كه بر پايه برقرار كردن برابرى از  -مثابه يك مشكل اجتماعى

د، بلكه به مثابه مسئله سياسى وابستگى كه كرراه توزيع عادالنه تر بايد حل 

و اگر . گيرندمورد توجه قرار مي بايد آزادى فردى را محدود مى كند، 

ايم براى آن  ص مهار اجتماعى سرمايه گذارى شدهما جانبدار پروپا قر

 پيش از همه، ميزان اثربخشى اختصاص منابع را به اين و ،نبوده است كه

اى ضرور  خاطر است كه وسيله آن توليد، باال ببريم، بلكه نخست بدين

 تهديدي كه .  است براى تضمين حاكميت جمهور مردم در برابر تهديد

 ...م اگركن  مى اعتصاب: مي كند سرمايه 

 :اصطالح گزينى ما ترجمان دو امر است    

ساالرى ليبرال كه خود   و سلطه بيان مردم )هژمونى (قوتف  نپذيرفتن-1 

خواند و نشان  دارى پيشرفته مى هاى سرمايه را تنها وسيله ارتباط در جامعه
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وق  در آنچه به حقليبراليسم :  است دادن طبيعت عميقا  متناقض ليبراليسم 

و وقتى پاى است انسان و واليت جمهور مردم راجع است، سست اراده 

 .مي شود آيد سخت سر  حقوق سرمايه به ميان مى

جويد، بيانگر  ساالرى در بيان ما مى  منزلت برترى كه مردم-2 

بيانگر نظم جديد . موضعگيرى اخالقى اساسى ما و طرح سياسى ما است

ها سازندگان تاريخ، جمعى و  ماعت در آن، افراد وج،اجتماعى است كه

 .شوند فردى، خويش مى

ها   نظريه »اقتصادى توحيدى« سان، دو دهه بعد از انتشار  بدين     

. شوند پيرامون عدالت اجتماعى و نظم جديد اجتماعى، بدان نزديك مى

بست بدر آمد  توان از بن آيا مى. اند بست مانده با وجود اين، هنوز در بن

رابطه برابرى و نابرابرى با آزادى و و هاى ندرت  لو براى مشك

ناسازگارى كثرت گرائى در چندى و چونى زندگى با انسجام اجتماعى و 

 ناخوانى نقش دولت با آزادى و حقوق انسانى، راه حل عمومى جست؟

 

مي خوانيد، در زمانهاي مختلف پس اين سه فصلي كه  از :  وريآيا

.  فصل دهم با فصل هشتم يك دهه است فاصله زماني. نوشته شده اند 

تكرارها را نزدودم هم بخاطر فايده تكرار و  هم اينكه، هر بار، نقص ها 

رفع شده اند و  هم بدين خاطر كه شما خوانندگان بتوانيد جهت مطالعه 

در حقيقت، . ن را دنبال كنيد آرا، در درازاي زمان بجوئيد و مسير 

هيچ مطالعه اي پايان كار نيست، بر اهل همچنان كه براي مطالعه كننده ،

نها است كه كار  را پي بگيرند و از آاز اين رو بر . تحقيق نيز نبايد باشد 

 .  نقص ها بپردازند 
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 فصل هشتم

 عدالت بر اصل موازنه عدمى
  

سان، آنها كه به آزادى تقدم مى دادند و نيز آنها كه به برابرى  بدين    

تجربه كردند و حاصل اين دو تجربه، وضعيت كنونى تقدم مى دادند، دو 

  » داروينيسم اجتماعى«  ميالدي،  90-1980در يك دهه، دهه . جهان شد

نيز تا حدودى به عمل درآمد و حاصل آن وضعيت كنونى امريكا و 

حق اين بود و اينست كه اگر بنا را بر ندرت بگذاريم، خواه . انگليس شد

اريم و چه توزيع نابرابر بخوانيم، عامل توزيع عدالت را توزيع برابر بشم

و با حاكميت قدرت، هيچ تعريفى از عدالت جز تعريفى . قدرت مى شود

برابرى و با محدود شدن قلمرو آزادى  كه با روابط قوا و بنابراين، با نا

 .سازگار باشد، به عمل درآوردنى نيست

 از آزادى و عدالت هائى توان تعريفى در حقيقت، بر اصل ثنويت، نمى    

بر اين اصل، آزادى تعريفى جز قدرت . داد كه با برابرى سازگار شوند

پس تعريف تجربه . كند و قدرت با برابرى سازگارى ندارد پيدا نمى

توان بدست داد كه بر سازگارى برابرى و آزادى،  كردنى از عدالت نمى

بري تعريف كرده  اگر افالطون و ارسطو عدالت را بر نابرا.بنا جسته باشد

اند، از اين رو است كه، بر اصل ثنويت ، نمي توان عدالت را بر اصل 

ن دو ثنويت تك محوري را اصل راهنماي آو اگر . برابري تعريف كرد 

خويش در نظريه سازي كرده اند، بدين خاطر است كه نخبه گرا بوده و 

 سالهاي ن زمان تا اين زمان كهآاز . به قدرت اصالت مي بخشيده اند 
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اول قرن بيست و يكم مسيحي است، تعريفها كه بر اصل ثنويت از عدالت 

مده اند، حتي وقتي، در صورت، بر  برابري تعريف شده اند، در آبعمل 

 .واقع ، ترجمان نابرابري بوده اند وهستند

بر اصل موازنه عدمى، عدالت معيار تميز پندار و گفتار و كردار آزاد     

 ها پس اگر سازمانهاى جامعه. شود ار و كردار ساخته زور مىاز پندار و گفت

ها را عامل زورمندى يكى و زورپذيرى ديگرى نكنند، نابرابريها   نابرابرى،

چرا . شوند عامل شتاب گرفتن رشد عمومى انسانها و عمران طبيعت مى

 تا وقتى سازمان جامعه، به ،ها، براى مثال، در استعدادها  كه نا يكسانى

ندرت . اع خاصى از استعدادها كار نداده است، وفور است و نه ندرتانو

شود، كه نظام اجتماعى بخش بزرگى از استعدادها را بال  وقتى پديدار مى

كند وقتى جريان آزاد اطالع  ن ندرت را بيشتر مىيو ا. گذارد استفاده مى

  » درتن« قرار، باسته تر كارها اينست كه  بدين. وعلم را نيز قطع مى كند

، با را از نو مطالعه كنيم و بنگريم كه آيا ندرت فرآورده قدرت است و

 ؟ورده طبيعت استآاند كه فر زبان فريب، به آدميان باورانده استفاده از

  

 :ندرت فرآورده طبيعت و يا ساخته انسانها؟ -بند اول 

  

 دادند بشريت را به دو ايدئولژى ليبراليسم و ماركسيسم وعده مى     

اما . بدان، نابرابريهاى مادى را از ميان بردارند، اقتصاد وفور راه برند و

زيرا اگر در طبيعت، ندرت باشد، . غلط در دو نظريه بود. ندرت بيشتر شد

اما اگر . توان نادر را وافر كرد به كمال فن و به تغيير نظام اجتماعى، نمى

 ندرت محصول نظام در طبيعت، از هر چيز، به اندازه وجود داشته باشد،

نظام اجتماعى مى "، عدالت ضابطه تميز بر اين مبني.  مي شوداجتماعى

 نظام اجتماعى كه ندرت پديد " از"شود كه ايجاد ندرت نمى كند

 . ميباشد"آورد مى
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دانيم رشد انسان و عمران طبيعت، نيروهاى محركه پديد  و مى    

اما اگر نيروهاى . ايندافز آورند كه بر امكانات انسان و طبيعت مى مى

انسان و  امكانات و مواد در اختيارمحركه به خدمت قدرت درآيند، از 

انسان و عمران سان كردن رشد آنظام اجتماعى بجاى . كاهند طبيعت مى

در جريان . آورد طبيعت، انسان و طبيعت را به خدمت قدرت در مى

طبيعت آلوده، ها افزوده ،  ها بر ندرت  ندرت،ايجاد و انحالل قدرتها

يكى از مهمترين نابرابريها، . شوند مىها گرفتار نابرابريها  منابع نابود وانسان

ميزان و قرار، عدالت  بدين. نابرابرى توانائى ارضاى نيازها با نيازها است

شود كه  هائى مى وعمران طبيعت از فعاليتانسان  تشخيص رشد معيار

 . هستندها  افزايش ندرتعامل مخرب انسان و طبيعت و 

بينيم كه با وجود افزايش نيروهاى محركه، بخاطر آنكه بخش  ونيز مى     

شود، در  مهمى از آنها در جريان ايجاد وانحالل قدرت، بكار گرفته مى

سرتاسر جهان، كمبود نيروهاى محركه و عدم فعاليت بخشى از اين 

دالت قرار، ع بدين. هاى سازنده، روزافزون است نيروها در فعاليت

ايست كه توزيع نيروهاى محركه را در سطح جهان، به ترتيبى ميسر  ضابطه

ى هامى كند كه به هر فعاليت رشد و توليد، به اندازه درخور، نيرو

 .دنمحركه اختصاص بياب

اما ضابطه تشخيص فعاليت رشد و فعاليت توليدى از فعاليت ضد رشد      

وهاى محركه به يك و مخرب كدام است؟ چگونه بتوان گفت كه نير

ها نبايد  توانند اختصاص بيابند و به يك رشته فعاليت ها مى رشته فعاليت

توان از پيش دانست كدام فعاليت  اختصاص پيدا كنند؟ آيا براستى مى

آورد؟ آيا اگر بپذيريم كه در طبيعت از هر چيز به اندازه  ندرت پديد مى

انداران ديگر، تناسب با افزايش جمعيت انسان و ج ) 296( وجود دارد

بر هم نچه در طبيعت وجود دارد و نيازهاي انسان در جريان رشد، آميان 

 نمى خورد؟
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براى مثال، . پاسخ اينست كه خاصه فعاليت مخرب، ايجاد ندرت است     

آورد،   در بازار، وفور پديد مى،رساند و اگر توليد نفت را به حد اكثر مى

برد و با  بهاء را ، به عنوان سوخت، بكار مىغير از آنكه يك ماده بسيار پر

 ،كند، در عمر يك نسل اسراف در مصرف آن، محيط زيست را آلوده مى

 عدالت، منابع طبيعت ميزان بنابر در حقيقت، . آورد ندرت پديد مى

وقتى بهترين كاربرد را پيدا مى كنند كه موجب آلودگى محيط زيست 

 الاكراه« از اينجا، عدالت همان . نندنشوند و طوالنى ترين عمر را پيدا ك

دهد، خالف  قرار، هر فعاليتى كه به زور كار برد مى  بدين .شود  مى»

چرا كه زور . افزايد شود و بى گفتگو، ندرت بر ندرت مى عدالت مى

نيرو . كند نيرو مى سازد، و زور ويران مى. نيروى از خود بيگانه است

اى كه زور در بر داشته   هر رابطها،لذ. آورد و زور ندرت وفور پديد مى

 .شود باشد، غير عادالنه مى

هم . شوند با وجود اين، انسان در جريان رشد، نيازهايش بيشتر مى    

هاى صنعتى، سطح مصرفى دارند كه اگر تمامى  اكنون انسانهاى جامعه

انسانهاى روى زمين بخواهند همان سطح مصرف را پيدا كنند، منابع 

هاى صنعتى، نيازها  و هنوز، در جامعه. كنند بيش كفاف نمىطبيعت سالى 

افزايند و همه نيازهاى انسانها، ارضاء  زودتر و بيشتر از توليد، برهم مى

بسا در بسيارى نيازها، فاصله تقاضا از عرضه، روز به روز بيشتر . شوند نمى

 .ها روز افزونند شود و ندرت مى

كند كه  از اين قاعده پيروى مىنخست بدانيم كه قدرت همواره       

زيرا اگر ميزان عرضه . بايد سطح تقاضا را از سطح عرضه باالتر نگاه دارد

سرمايه، به مثابه قدرت، . شود بر ميزان تقاضا فزونى يابد، قدرت منحل مى

بنابراين، تا وقتى هر فعاليت اقتصادى تابعى . كند از اين قاعده پيروى مى

ت، همواره عرضه هر توليد و هر خدمت، از از متغير سود سرمايه اس

: كند اما قدرت از يك قاعده ديگر نيز پيروى مى. تقاضاى آنها كمتر است
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شود، پايه نظام ارزشى  وقتى قدرت ارزش مى. ايجاد نيازهاى كاذب

گردد تا آنجا كه آزادى همان معنى و تعريف قدرت را پيدا  جامعه مى

انسان قدرت تعريف مي شوند، زادي و ديگر حقوق آوقتي . مى كند

آورد كه مهمترين آنها، نياز به نابرابرى   يك رشته نيازها پديد مىقدرت 

اگر آزادى را با برابرى نمى توان سازگار كرد، بدين خاطر است . است

ار گشود، نمى تواند با برابرى ساز مىكه آزادى وقتى قدرت فرد تعريف 

و نداشتن ديگرى،   داشتن يكىزيرا غير از اين واقعيت كه بدون. شود

كند، بدون افزودن بر نابرابريها، قدرت جريان  قدرت واقعيت پيدا نمى

در اين . تواند طى كند ايجاد و بزرگ شدن وانحالل خويش را نمى

آورد و انسانها را براى  جريان است كه قدرت نيازهاى كاذب پديد مى

جامعه نظامى . كند ارضاى آنها، در خدمت خويش، به فعاليت ناگزير مى

 كند كه دستگاه تبديل نيرو به زور از راه مصرف انبوه است پيدا مى

قرار، جامعه سالم آن جامعه ايست كه ميزان تبديل نيرو به  بدين). 297(

 مصرف انبوه است كه  بنا بر اين ميزان،. كند زور به حداقل ميل مى

 فعاليتها  و وسيلههدفمصرف انبوه را ). 298( آورد ندرت انبوه پديد مى

در حقيقت، وقتى جستجوى قدرت هدف . كند شدن قدرت تحميل مى

شود، نيازهاى طبيعى و فطرى كه نيازهاى بدن و نيازهاى  اول مى

محدود رشد هستند، به سود نيازهائى استعدادهاي انسان در جريان 

در . آورد كه تحصيل قدرت و بيشتر كردن آن پديد مىشوند  مى

قدرت را نيازهاي آيد و نيازهاى   به خدمت قدرت درمىحقيقت، انسان

بنا بر اين ، عدالت ميزان و خط تميزي است كه . خويش مي پندارد 

از نيازهائى كه قدرت ، در جريان رشد،  او را ،انسان، تن و رواننيازهاي 

كند و ارضايشان مخرب تن و روان انسان و طبيعت هستند، جدا  ايجاد مى

در مدار بسته قوا، . ت، در روابط قوا، مدار بسته استدر حقيق. كند مى

تكرار كنيم . يابد تخريب و كاهش تا انهدام قدرتهاى در رابطه ادامه مى



401 

اى بود، زندگى آغاز نشده پايان يافته  كه اگر مدار زندگى، مدار بسته

مدار . مدار بسته، مدار جبر روابط قوا، مدار ويرانگرى ومرگ است. بود

 : نيز هست در واقع، عدالت جهت. آزادى، رشد وزندگى استباز، مدار 

  . مدارهاى بسته تر به مدارهاى بازتراز جهتى از تنگنا به فراخنا و 

معنوى بخوانيم و مدار بسته   ↔↔↔↔بدينقرار، اگر مدار باز را مدار مادى      

 مادى ، ونيازها را به مادى و معنوى تقسيم كنيم، از ↔↔↔↔را، مدار مادى 

 كه هر متعينى در نامتعين فعال است و هر ماديتى در معنويتى است، آنجا

فعاليتهاى  شود، از زندگى و به همان نسبت كه مدار فعاليت بسته مى

در مدار باز، نيازهاى مادى و نيازهاى معنوى، به . شود حياتى كاسته مى

انسان با برآوردن هر نياز مادى، هم نياز . شوند يكديگر برآورده مى

. شود آورد و هم در فضاى بى كران معنويت فعال مى وى را بر مىمعن

تحويل ارضاى مادى به ارضاى معنوى و فعاليت مادى به فعاليت معنوى، 

 مادى، تحويل ↔↔↔↔در مدار بسته مادى . ترجمان آزادى انسان است

ارضاى معنوى به ارضاى مادى و فعاليت معنوى به فعاليت مادى، ترجمان 

در مدار باز، ارزشها سمت ياب حركت . نسان استحاكميت زور بر ا

فعاليت مادى توليد . دائمى از ماديت به معنويت يا رشد و آزادى هستند

هاى توليد و مصرف علم، هنر، فن و فعال شدن در  ومصرف مقدمه فعاليت

سان، داد و بيداد  بدين. است... فضاى معنوى، عشق، تقوى، عدالت 

جهت از تنگنا به فراخنا و بيداد وارونه آن، داد : خطى با دو جهت هستند

 .جهت از فراخنا به تنگنا است

هاى مادى برآورده  در مدار بسته، نيازهاى معنوى نيز با فرآورده     

دارى بيشتر بتواند نيازهاى غير مادى را  هراندازه قدرت سرمايه. شوند مى

تر به خدمت هاى مادى برآورده كند، انسان و طبيعت را بيش با فرآورده

 مادى ↔↔↔↔سته مادى بوهر اندازه زندگى در مدار .  استخويش درآورده

افزايد و از  هاى تخريبى خويش مى محدودتر شود، انسان بر فعاليت
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 يك بعد، بعد در قدرت، گي در برد. كاهد اش مى هاى سازنده فعاليت

اما برآوردن نيازهاى غير مادى با . شود مصرف كننده، ناچيز مى

بدان، ندرت وفقر روزافزون را ، هاى مادى، اسراف و تبذير و هفرآورد

براى مثال لذت بردن از غذا، از فعاليت جنسى، از ورزش . كند ناگزير مى

  »هاى فرآورده« در مدار بسته، به فراوانى پايان ناپذير مصرف ... و 

 در واقع، سيرى از يك. شود حاصل مى... غذائى، جنسى، ورزشى و 

از . آورد هاى ديگر در پى مى »فرآورده« رسنگى بيشتر از ، گوردهآفر

چرا كه لذت . ترى همراه است رو است كه هر لذتى با رنج بزرگ اين

در مدار بسته، . شود  از خلق كردن حاصل مىوبردن، معنوى است 

با وجود . شود بنابراين، لذت بردن غير ممكن مى. رود خالقيت از ياد مى

توانائى لذت بردن، بيشتر بكار اشكال مختلف اين، انسان محروم از 

زيرا اين قدرت، با تشديد احساس . آيد قدرت، از جمله، سرمايه دارى مى

همراه شدن احساس . كند را به مصرف روزافزون معتاد مى محروميت، او

ها مخرب راغب  گرسنگى بيشتر با هر كامجوئى كاذب، آدمى را به فعاليت

 در اين جو، توليد ومصرف ،شود و تر مى  كند، جو قهر سنگين تر مى

از اين رو است كه سه چهارم . گردد هاى مخرب روزافزون مى فرآورده

اند و،  هاى مخرب شده هاى اقتصادى، توليد ومصرف فرآورده فعاليت

  ) برابر50در حال حاضر  ( ها زمان به زمان، بخش بزرگترى از سرمايه

 .) 299(  هستند » اقتصادى« شوند كه قمار  هائى مى جذب فعاليت

هاى  قرار، بر آوردن نيازهاى معنوى از راه مصرف فرآورده بدين     

نابرابرى روزافزون : آورد مادى، نابرابرى و ندرت روزافزون پديد مى

آورد، زيرا امكان آن وجود ندارد كه تمامى انسانها بتوانند از  پديد مى

آورد، زيرا اختصاص  يد مىو ندرت پد. ، ارضاى كاذب بيابند مصرفراه

هائى كه با مصرف  نيروهاى محركه و منابع طبيعت به توليد فرآورده

شدن، بايد نيازهاى مادى و معنوى را برآورند و به انسانها احساس رضايت 
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،  »ثروتمند«  روزافزون در اقليت نارضائيببخشند، افزون بر احساس 

، به علت -شان تحصيل علم  واجب ترين-هاى معنوى  انسانها را از فعاليت

 95براى مثال، دسترسى نداشتن بيشتر از . دارد فقدان اسباب مادى، بازمى

درصد انسانيت به اسباب و امكانات تحصيل و رشد علمى، هم ندرت 

آورد و هم اقليتى را كه امكان تحصيل علم و رشد  استعدادها را پديد مى

ريت بزرگ آموزش و پرورش علمى را دارد، از مبادله با استعدادهاى اكث

هزينه هاى سنگين و محدوديت قلمرو دانش و . كند نيافته، محروم مى

دارى ايجاد كرده   اى هستند كه نظام سرمايه فن، محصول مدار بسته

 . مادى همين است↔مدار بسته مادى . است

در مدار بسته، محدوديت قلمرو دانش و فن، سرانجام مازاد تحصيل     

در واقع، ايجاد مازاد دانشمندان و فن دانان ! آورد به بار مىها را  كرده

در قلمروهائى و ندرت آنها در قلمروهاى ديگر، قاعده سومى است كه 

چرا كه در آنچه . كند قدرت در اشكال گوناگون خود، از آن پيروى مى

بدان نياز دارد، همواره، ميزان عرضه را باالتر از ميزان تقاضا نگاه 

هاى  رو است كه در مدار باز، توليد و مصرف فرآورده ز اينا. دارد مى

هاى معنوى به  مادى به قدر نياز تن و روان و توليد و مصرف فرآورده

در مدار بسته، . شود در مدار بسته، كار وارونه مى. كنند حداكثر ميل مى

شود و در مدار باز، توليد و مصرف به  ندرت و نابرابرى روزافزون مى

 از اين رو، در اين مدار، گذار از نابرابرى به برابرى ،شود و اندازه مى

 تشخيص مدار باز از مدار بسته ميزانعدالت ،  سانبدين. شود ميسر مى

مدار  دانست  بتوان، بدان،عدالت چه تعريفى بايد پيدا كند كه. است

يا باز است؟ مدار وقتى بسته است كه آدمى در قدرت از خود  آدمى بسته

پندارد و در  در مقام سلطه گر، خود را مدار قدرت مى. شود ىبيگانه م

هدف فعاليتها، . برد موقع زير سلطه، خويشتن را آلت قدرت گمان مى

برآوردن نيازهاى اوليه حيات نيز تابع . شود راضى كردن قدرت مى
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اين آن از خودبيگانگى عمومى است كه ندرت . گردد توقعات قدرت مى

ميزانى است كه .  معمولى نيستيعدالت ميزانرار، ق بدين. آورد پديد مى

نيازهاى . كند ها، جانشين قدرت مى انسان را، به عنوان هدف فعاليت

گرداند و نيروهاى محركه و منابع  انسان را جانشين نيازهاى قدرت مى

 ميزان  .گمارد طبيعت را به توليد براى پاسخ دادن به نيازهاى انسان مى

هاى روزمره،  ان تعريف كرد كه آدمى، در فعاليتتو عدالت را چسان مى

 هاى حياتى خويش را باز و بازتر كند؟  برد و مدار فعاليتشبتواند بكار

  

ميزان فارق مدار باز از مدار بسته و اندازه   -بند دوم 

 :از ندرت

  

 عمران، ، در طبيعت، رشد و،در مدار باز، انديشه و عمل، در انسان - 1 

حاصل در با تخريب انسان و طبيعت، ر مدار بسته، د. دهد حاصل مى

 و تمركز و تكاثر و قدرت در اشكال گوناگون ، بيرون انسان و طبيعت

براى مثال، در مدار باز، دانش آموزى و . وردآپديد مي انباشت آن، 

 و بكار بردنش در بهتر كردن اسباب زندگى و عمران طبيعت، نآانتقال 

اما در . شود ها و عمران طبيعت و بهزيستى مىسبب بيشتر شدن دانش انسان

توليد و بكار مداربسته، در رابطه قوا، همين دانش در بيرون انسان، در 

هر با استعدادى نيز، پس از آنكه . رود اسباب سلطه گرى بكار مىبردن 

دانش را وسيله تحصيل قدرت كرد و به جاى خود، قدرت را بكار 

ما قدرت، خواه در شكل سرمايه و خواه در ا. افتد انداخت، از بارورى مى

علم كه بنا بر طبيعت خويش، . اشكال ديگر، بدون تخريب بزرگ نمشود

يابد، مدار تنگى پيدا  از جريان آزاد و انتقال از يكى به ديگرى، رشد مى

بينيم، بخش بزرگى از جامعه انسانى در بيرون  سان كه مى كند و همان مى

افزون بر اين، علم وفن در فعاليتهائى بكار . گيرد اين مدار قرار مى
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اين فعاليتها بيشتر . كند افتند كه قدرت در بزرگ شدن، ايجابشان مى مى

آورند، بلكه  نه تنها اسباب ندرت روزافزون را پديد مى. تخريبى هستند

 .مخرب تن و روان انسان و ويران ساز طبيعت نيز هستند

 در ،ارى عادالنه هستند كه حاصل آنقرار، پندار و گفتار و كرد بدين    

اگر بنا باشد اما . بگرددانسان و طبيعت، آزادى و رشد و عمران بيشتر، 

در انسان و طبيعت، رشد و آزادى و پندار و گفتار و كردار، حاصل 

 : بايسته است بكاربردن عدالت، به مثابه ميزانبشود، عمران بيشتر، 

، عدالت خط فارق بودها يا )300( از آنجا كه در فطرت زور نيست - 2 

بنابراين، . هاى زور است هاى فطرت از نبودها، يا محصول فرآورده

عدالت ميزانى است براى تصحيح پندار و گفتار و كردار آدميان به 

كاستن از جو قهر تا پاك شدن . ترتيبى كه اندازه قهر به صفر ميل كند

زور با طبيعت، ميزان فضاى اجتماعى از قهر و خوددارى از بكار بردن 

 از دورترين ايام تا امروز و از امروز تا روزى -عمومى است كه فراوان 

 موضوع بحث شده است -دنكه انسان و طبيعت ديگر قربانى زور نشو

پندارند  پنداشتند و مى بودند وهستند كسانى كه مى.  و خواهد بودوهست

ها جا براى  ا تجربهام. كه قهر را با قهر پاسخ نگفتن تنها راه حل است

بيند  دارد وقتى مى ترديد نگذاشتند كه زورگو دست از زورگوئى بر نمى

چرا تجربه به اين نتيجه . كنند زورپذيرها او را از زورگوئى منصرف نمى

از اين رو . شود رسيده است؟ زيرا زور اگر بر خود نيفزايد، منحل مى

 و بستن مدار است كه هر قدرتى با شدت بخشيدن به جريان تخريب

كوشد دائمى شود، يعنى دائم انسان و  پندار و گفتار و كردار آدميان، مى

از اين . طبيعت و هر جاندارى را به مصرف بزرگ شدن خويش برساند

چاره و . رو، بر عدم مطلق قهر عمل كردن، تسليم مطلق قهر شدن است

ه قهر و اما ميزان بايد كاستن از انداز. اقتضاى عدالت، استقامت است

  »بد«  را جانشين زور  » خوب« چرا نبايد زور . رساندن آن به صفر باشد
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افزايد و جز از  هر زورى بر خود مى. كرد؟ زيرا زور خوب وجود ندارد

بنابراين، استبداد . تواند بر خود بيفزايد راه تخريب جاندار و طبيعت، نمى

رساندن قهر بدانيم، اما اگر ميزان را به صفر . صالح و عادل وجود ندارد

كه در مدار  توانيم در برابر قهر زورگو قهر بكار ببريم بطورى چگونه مى

بسته زور آزمائى، ميزان قهر به صفر ميل كند؟ و اگر خوددارى از بكار 

توان  شود، چه كار ديگرى مى بردن زور، موجب سلطه مطلق زور مى

 كرد كه اندازه قهر ميل به صفر كند؟

ترديد، روشى كه ترجمان اصل ثنويت دومحورى است و بدون كمترين  

زيرا يك ضرر را دو و . كند، راه حل نيست ضرر را با ضرر جبران مى

  »ضرر نديدن و ضرر نرساندن « پس از قاعده . كند بيشتر از آن مى

 بنابراين قاعده، ستم را با ستم نبايد پاداش داد. پيروى بايد كرد) 301(

توان از سوئى گفت، زور خوب وجود ندارد و از  اما چگونه مى).  302(

ستمى با ستمى پاداش  « سوى ديگر قهر را با قهر پاسخ گفت، بدون آنكه 

اصل خنثى . ؟ پاسخ اينست كه اصل قهر را با قهر پاسخ گفتن نيست »يابد

 ديگرى جز اعمال قهر بر ء مواردى كه زورگويان چاره. كردن قهر است

توان   مى، حتى در اين موارد نيز. مار هستندگذارند، اندك ش جا نمى

آن روشها . انجامند روشهائى را بكار برد كه به خنثى شدن قهر متجاوز مى

ها با يكديگر بايد بكار روند تا روابط  كه در يك جامعه و در رابطه جامعه

زيرسلطه از ميان بروند و قهر نطفه نبندد و هر بار كه نطفه  -گر سلطه

 :، كدامها هستند؟بست، خنثى شود

اگر از خود بيگانه كردن نيرو در زور، از اصل ثنويت پيروى  - 1/2 

روند،   بكار مىخشونت هائى كه براى خنثى كردن  كند، روش مى

بارديگر، به اهميت . توانند بر همان اصل انديشيده شوند و بكار روند نمى

 خشونت ندن آن اصل راهنمائى با به صفر رسا. رسيم اصل راهنما باز مى

سازگار است، اصل راهنمائى است كه مدار انديشه و كار آدمى را باز 
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كوشش بسيار بايد تا آدمى اصل راهنماى خويش را اصلى . كند مى

  از خود بيگانهبگرداند كه با عرفان دائمى او بر آزادى در خويش، با 

 دستگاه تبديل نيرو به زور، با تن ندادن به زور درنشدن آدمى 

از اين رو، اين . گويان، در نتيجه، با افتادن در راه رشد، سازگار شودزور

جهاد اكبر، آموزش و پرورشى است كه . اند كوشش را جهاد اكبر خوانده

دهد، بر اصل موازنه عدمى بيانديشد، سخن بگويد و  به آدمى امكان مى

توان واكنش زورگو نشد و  تنها بر اين اصل است كه مى. عمل كند

 :ى را جست و بكار برد كه قهر را خنثى مى كنندروشهائ

 رابطه اى را به مدار بسته  براى اينكه از بيرون، سلطه گران جامعه - 2/2 

قهر با قهر نكشانند و بطور عمومى، براى اينكه ديگرى به آدمى زور 

نگويد، اين در درون است كه بايد قهر را به صفر رساند و هرگاه زورى 

  »الاكراه« در درون و با خود، بر اصل . ا خنثى كرددر كار آمد، آن ر

عمل كردن و هر بار، اصل موازنه عدمى از ياد رفت و در درون، زور 

 جستن و به اصل موازنه عدمى بازگشتن، باززادى خويش را آتوليد شد، 

تاكسى زورپذير . كار ساز ترين روش براى خنثى كردن قهر بيرون است

موقع آنست كه به مطالعه يك . به او زور بگويدتواند  مىننباشد ديگرى 

آيا اگر نيروئى كه از خود زورپذيرها ستانده و : مسئله حل نشده بپردازيم

 بر شانشود، نباشد، زور زورگوها كافى براى مسلط كردن به زور بدل مى

زورپذيرها هست يا نه؟ پيش از اين ديديم كه اگر جهان سراسر زور شود، 

بنابراين، از بيرون . ند آزادى كسى را از او بستاندتوا از بيرون نمى

هر انسانى، اسباب . حروم كردمتوان كسى را از آزادى خويش  نمى

اما در . امانتى كه پذيرفته و مسئوليتى كه عهده دار شده است را دارد

اگر زور نيروى از خود بيگانه : كنيم اينجا مسئله ديگرى را مطالعه مى

زيرا . ن از خود بيگانه كردن نيرو در زور، ادامه بيابداست، دائم بايد جريا

اما مشكل . به محض قطع شدن جريان، زور ديگر وجود نخواهد داشت
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مشكل . رود زور تنها اين نيست كه با قطع شدن جريان، از ميان مى

. رود ديگرش اينست كه اگر بكارنرود و يا حتى كارگر نيفتد، از ميان مى

كه تواند بيكار بماند، بلكه به اين علت نيز  ه نيرو نمىنه تنها به اين علت ك

زند و يا  گردد و به او صدمه مى اگر زور كارگر نيفتاد، يا به زورگو باز مى

قرار، هربار كه  بدين.  يعني نيرو مي شوديابد طبيعت خويش را باز مى

زور نتواند بكار رود، يا با انصراف زورگو و يا با بازگشت به طبيعت 

پس حتى اگر يك تن نيز از پذيرفتن حكم زور . شود ، نيست مىخويش

از اينجاست كه . بازايستد، سرانجام، زور زورگو را از پا در مĤورد

مسئوليت هر انسان، مسئوليتى بزرگ است و اندازه بزرگى هر انسان را 

نيز ميزان استقامت او در برابر ميل به زورگوئى و زورپذيرى تشكيل 

اما .  كار، همان جهاد اكبر و جهاد افضل هستنداين دو. دهد مى

نه تنها وقتى به كار رفت، . زورگوئى خصلت بر خود افزودن را نيز دارد

بايد جانشين شود، نه تنها وقتى بكار رفت، ويرانى و درنتيجه، مقاومت در 

انگيزد كه خنثى كردن آن نيز به زور بيشتر نياز  گر را بر مى برابر سلطه

تواند تمامى  ، نه تنها زورگو نياز به نيروى حياتى دارد و نمىكند پيدا مى

نيروى خويش را به زور بدل كند، بلكه عمل زورگوئى بر خود افزا است 

افزايد و از دو جهت، زورگو را به افزودن بر ميزان  وويرانى بر ويرانى مى

 انگيزد و ها كه زورگوئى بر مى از جهت واكنشيكي : كند زور، ناگزير مى

از . از لحاظ زيادت طلبى قدرتديگري زورگو بايد آنها را خنثى كند و 

كه اگر زورپذيرها، اصالت زور را نپذيرند و نيروهاى خويش را  اينجاست

به زور تبديل نكنند و در اختيار زورگوها نگذارند، بر فرض كه زورگوها 

 .شوند پديد آيند، در جا، از كرده خويش پشيمان مى

زورپذيرها نيروهاى خويش را خود به زور بدل نكنند، آيا اگر      

وقتى آدمى به توانند نيروهاى آنها را به زور بر گردانند؟  زورگوها مى

ها از گوهرى كه در خود  رسد، از غفلت عمومى انسان اين پرسش مى
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در واقع، اين پرسش، هر انسانى را متوجه . شود دارند، در شگفت مى

نيروهاى خويش را به زور بدل نكند، از بيرون، كند كه تا او، خود،  مى

تواند نيروهاى او را به زور بدل كند و به خدمت  هيچ زورگوئى نمى

تواند آن را به تجربه، در يابد، اقوى  اين واقعيت كه هر انسانى مى. بگيرد

 هيچ معرفتى به :دمي مي گويدآبه . دليل بر آزادى ذاتى انسان است

هيچ وجدانى به . زادى كه در خود دارد نيست آراهميت معرفت آدمى ب

اهميت شعور انسان به اصل راهنمائى كه او را از غفلت نگاه دارد و به او 

 و عملى كه از فكرهيچ .  نيست،امكان دهد آزادانه بيانديشد و عمل كند

د و رشد انسان و عمران طبيعت را به بار نياورند، وجود ناكراه خالى باش

 زور نپذيرفتن و زور نگفتن و بر اصل موازنه عدمى ، در حقيقت. ندارند

 :رفتار كردن، پندار وگفتار و كردار را حق طلبانه كردن است

حقوق انسان و جانداران و طبيعت را هر انسان، خود، بايد رعايت  - 3

اند چرا  بر اصل ثنويت تك محورى، تكليف ووظيفه مقدم بر حقوق. كند

صل ثنويت دو محورى، تقدم با حق است بر ا. كه اصالت با قدرت است

شود كه  دار، مسئوليتى تصور نمى و تكليف و وظيفه دفاع از حقوق حق

 بر اصل موازنه . دهد  انجام نداد، حقوق خويش را از دست مىكسي اگر 

 .شود و از آن جدائى نا پذير است عدمى، وظيفه از حق ناشى مى

 حقوق "وت و حقوق انساناصول حاكم بر قضا« با وجود آنكه در      

 از ام و در فصل عدالت انسان و جاندار و طبيعت را يك به يك آورده

بدين خاطر كه عدالت ، )303( ام اصول راهنما، حق را شناساندهكتاب 

در  ، ميزان تشخيص حق از ناحق و عمل به حق و دفاع از حق است

 تشخيص دهم يعنى روشهاى اينجا، از نو به پرسش حق چيست، پاسخ مى

 :دهم حق را از نا حق، بدست مى

حق هستى دارد و باطل هستى ندارد و هيچ جز پوشاندن لباس  - 1/3

 .دروغ بر قامت حق نيست
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حق راست است و با خود اين همانى دارد و باطل دروغ است و  - 2/3

آيد  قرار، چون باطل به تنهائى در وجود نمى بدين. در خود تناقض دارد

ها  ر قامت حق است و چون باطل تناقض و بلكه تناقضو پوشش دروغى ب

ها، باطل را بشناسى، حق را از آن عريان  در بر دارد، هر بار كه به تناقض

 .گردانى مى

تواند هيچ چيز را  و از آنجا كه زور نمى. حق خالى از زور است - 3/3 

كند كه به حق لباس باطل بپوشاند، پس نه قهر  بيافريند و جز اين نمى

كند و نه باطل و دروغ  آيد و هستى را نيستى مى مطلق در وجود مى

 دارد و اين  توجيه شدننياز بهزور در پيدايش خود، . مطلق وجود دارد

براى توجيه كردن زور است . وردني نيستآبر  به حق، نياز بدون مراجعه

براى تشخيص راست از دروغ، . پوشانند كه به حق لباس باطل مى

زبان عامه پسند و عامه بهنگام بحث از بايد بكار برد كه هائى را  روش

هاى ديگرى است كه  با وجود اين، حق را مشخصه. فريب، پيشنهاد شدند

 :توان راست را از دروغ شناخت بدانها مى

عمل به حق با تقدم دادن به ايجاد و بكار بردن زور خوانائى  - 4/3 

د و قهر و جدائى در كار جوي هركس در بكار بردن زور تقدم مى. ندارد

 زيرا. سازد دروغ است توجيهى كه مى. آورد، بر ناحق است مى

عمومى ترين شاخص حق از ناحق اينست كه زمان حق، همانند   - 5/3 

، زمان زور برابردر . ، بى نهايت است - كه حق است -زمان آزادى 

يزان زمان هر عملى به م. مطلق صفر است، از اين رو در وجود نمى آيد

به ترتيبي كه در كتاب عقل . شود زورى كه در آن است، كوتاه و بلند مى

زاد، بهنگام خلق يك انديشه ، با هستي اين آزاد توضيح داده ام، عقل آ

فكر از خلوص تشخيص ، طول زمان، ميزان از اين رو. هماني مي جويد 

در حقيقت، عقل در راه و روش جستن قدرت بينديشد، اصل . است زور

بنا بر نقشي كه به . اهنماي او ثنويت و زمان و مكان او محدود مي شود ر
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از اين رو، هر گاه هدف .  زور مي دهد، زمان كوتاه يا بلند مي شود 

پس از فريند و يا مي پذيرد ، آمي  زاد آقدرت نباشد، فكري كه عقل 

 بدين. آورد تحقق هدف،  رشد دائمى در پى مىمدن به عمل و آدر

ر آدمى، بگاه انديشيدن و تصميم گرفتن و عزم كردن و به عمل قرار، اگ

نهايت فرض كند، يعنى از اين واقعيت آگاه  دست يازيدن، زمان را بى

دهد و پى آمدهاى آن، پايان  باشد كه عمل او به حيات خويش ادامه مى

ناپذير خواهند شد، با در كار آوردن زور، نه استعدادهاى خويش را از 

 معاد، ،دارد، نه آزادى خود را از دست مى دهد و نه تا رشد باز مى

حتى وقتى ). 304( شود گرفتار پى آمدهاى عمل ناصواب خويش مى

زورگو چاره ديگرى جز توسل به زور براى خنثى كردن زورگوئى بر جا 

. گذارد، مالك تشخيص رفتار حق طلبانه از غير آن، زمان عمل است نمى

خشونت ه صفر نزديك كردن اندازه آن عملى حق است و كار را ب

يعنى عالوه بر مشخصه ها كه بر . نهايت باشد رساند كه زمان آن بى مى

شمردم، مشخصه علم را نيز داشته باشد، همواره معتبر باشد و زمان جز 

 رچرا كه دروغ، به محض معرفت بر دروغ بودنش، مه. تكميل آن نكند

پس در مقابله با . ئمى استاما راست، دا. خورد و ديگر نيست باطل مى

اين روش . قهر نيز روشى را بكار بايد برد كه دائم راست يا حق باشد

 :كدام است؟

حق همواره عريان و آشكار است و باطل، بدون كتمان، لباس  - 6/3 

 زبان عامه پسند و از اين رو، . پوشاند شود و آن را از چشمها نمى حق نمى

اما بدون پوشاندن . تجربه زبان حق استعامه فريب، زبان باطل و زبان 

حق لباس باطل بر توان  هائى از چشم عموم، نمى واقعيت يا واقعيت

. پس حق را بايد تمام و كمال در منظر انسانها نمايان گرداند. پوشاند

 تا .هاى خويش است مانها، كتمان استعدادها يا فضلتعمومى ترين ك

 كه ييو استعدادها كه دارد ييها  كه در خود دارد، فضلييآدمى، آزاد
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شود و نه زورپذير و نه گرفتار جهل و  كتمان نكند، نه زورگو مىدارد را 

 .)305( گردد فقر مى

يابد اما  هدفى كه حق در بر دارد از عناصر واقعى تركيب مى - 7/3 

. ان يافتتو كند، از واقعيت هيچ در آن نمى هدفى كه باطل اظهار مى

 كردارى حق است كه از آغاز تا پايان،  وتارىپس وقتى پندارى، گف

اى خودجوش و بدون دخالتى از بيرون و بكار  ميان عناصر واقعى، رابطه

كند و، به  اما وقتى عاملى بيرونى دخالت مى. شود بردن زور، برقرار مى

ها نه ميان عناصر واقعى و نه  ، رابطهمي پوشاندحق لباس باطل بر زور، 

ا كه عناصر واقعى، همواره، روابطى را ميان چر. شوند خودجوش مى

براى مثال، اگر . توان تغييرشان داد كنند، كه به زور، نمى خود بر قرار مى

اى برقرار  كسى بخواهد دانشمند شود، ميان او و وسيله و دانش، رابطه

حال اگر از بيرون، . ها و خودجوش است شود كه رابطه ميان واقعيت مى

 در كار آيد، از آنجا كه تعطيل كننده استعداد زور به عنوان وسيله

را و وسيله با علم به عنوان هدف داشجوآموختن و انديشيدن است، رابطه 

 سازگار است، علم  بمثابه وسيلههدفى كه با زورزيرا . برد از ميان مى

 دو حكم، يكى، ترك مطلق قهر در برابر ازقرار، تناقض  بدين. نيست

 قهر زيادت طلب زورمداران است و ديگرى، زورگو كه تسليم شدن به

حاكميت خشونت آورد و به زور و  بكار بردن قهر كه روابط قوا پديد مى

هيچيك بكار رها كردن انسان از بندگي قدرت نمي بخشد،  دائمى مى

قواعدي را كه در خشونت . روش بايسته خشونت زدائي مي شود . يند آ

زاد و آ چند، از جمله در كتاب عقل زدائي بكار مي روند، در مطالعه هائي

 ،در اين جا، از ديد عدالت. ورده ام آدر تحقيق پيرامون كرامت انسان ، 

، وقتي زورگويان انسانها را در مدار بسته نآدر خشونت زدائي و قواعد 

 :بنگريم  خشونت زنداني كرده اند، 

 .هاى ديگر را بسته باشد زورگو تمامى راه چاره - 1 
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اى كه  امت كنندگان در برابر حكم زور، در بيرون محدودهاستق - 2 

 .اند، فضاى عملى نيابند زورگويان ايجاد كرده

 تلقى نشود، بلكه در شمار  » تنها راه رهائى « به خصوص، قهر نه فقط  - 3

 شد،  » تنها راه رهائى« چرا كه اگر . ها، فرعى ترين آنها باشد وسيله

ن آاز . اد و از جنس زورگويان مى شوند استقامت كنندگان به زور معت

 زورگوها ممكن است جاى خود را به استقامت كنندگان بدهند، پس، 

شوند، به سخن ديگر حاكميت زور برجا  اما اينان زورگويان جديد مى

  از اين رو، .ماند مى

 در برابر زور زورگو واكنش نشدن و به حق عمل كردن و از حق ، از – 4

ورگو دفاع كردن و فطرت حق جوي او را به يادش جمله،  از حق ز

 . وردن ، بنا بر تجربه ، موفق ترين روش خشونت زدائي است آ

بايد متوقف هدف قهر گذارد،   وقتى زورگو چاره ديگرى بر جا نمى - 5

در لذا، .  به صفر باشد خشونتكردن جريان زور زورگويان و رساندن 

زورگويان مدار بسته ايجاد مي  وقتي :خشونت زدائي ، قاعده اينست 

بكار رود بايد در حدى  كنند و روش ديگري بكار بردني نمي شود، قهر

 را بدو زورو گرنه، . كه اگر ممكن شد، زور زورگو را خنثى كند

 .بازگرداند

 جهاد همين است .يدآترك گفته خشونت ن زور زورگويان، زدودبا  - 6

ورد، خشونت زدائي آ اعتياد مي اما چون اشتغال به اعمال خشونت، بسا. 

بدين . جهاد اكبر اين خشونت زدائي است . در خود، ضرور مي شود 

دمي با سه جهاد، بر ميزان عدالت قرار مي آقرار، پندار و گفتار و كردار 

 :گيرد 

وقتى قهر از ميان برخاست و زورگو از زورگوئى آزاد شد، در  - 7 

جهاد افضل :  اكبر فرا مي رسد  دوران جهاد افضل و جهادفضاى آزاد،

گفتن كلمه حق مي شود در برابر كس يا كساني كه قدرت مداري پيشه 
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زادي و ديگر حقوق و آمي كنند و جهاد اكبر روش تذكار دائمي 

 .مي شود نيروها در سازندگى استعدادها خويش و سمت دادن به 

لم جوئي ي و ظن زدائي به ع بدين سان، جهادها همواره ابهام زدائ– 8

، هم خود در ابهام هستند و هم نجا قدرت مداران ستم گسترآاز . است

ظن خويش را علم اليقين مي انگارند، ابهام و ظن زدائي ، هم بلحاظ 

مد ترين آرشد و هم بخاطر همگاني كردن كاربرد ميزان عدالت ، كار

 . خشونت زدائي ها است 

از عوامل اصلي گرايش به نجا كه كمبودها و نيازهاي برنيامده آ از – 9

خشونت هستند ، رشد انسان و عمران طبيعت ، هدف هر جامعه در وطن 

حتي اگر يك جامعه .  خود و در وطن هاي جامعه هاي ديگر مي شوند 

ورده هاي ويرانگر و از پيش خور كردن و از پيش آنيز ، از توليد فر

 شود براي ينده را متعين كردن باز ايستد، الگوي خشونت زدائي ميآ

ن رو كه ويران گرترين و بنا بر اين آدادگستر مي شود از . جامعه جهاني 

ورده هاي ويران گري آستم گرانه ترين خشونت ها توليد و مصرف فر

 .است كه حيات طبيعت و همه جانداران را تهديد مي كنند 

ن  جا كه در جهان امروز، همان سان كه آاما از .   صلح حق است - 10

ان هاي ديروزها و پريروزها، هر دولتي جدولي از دولتهائي كه ، در جه

نها در صلح زندگي كند و دولتهائي كه با آدر دراز مدت، مي تواند   با 

نها يا آنها ، بنا بر مصلحت، در صلح موقت است و باالخره دولتهائي كه با آ

بايد وارد جنگ شود و يا وارد جنگ شده است، ترتيب مي دهد، 

 –كه الف زدائي در سطح يك جامعه و در سطح جهان به اينست خشونت 

رابطه با جامعه ها وقتي ترجمان حق صلح مي شود كه بر اصل موازنه 

. عدمي يعني رعايت حقوق انسان و حقوق ملي هر جامعه ، برقرار شود 

مردمي كه بر . ورند آ  زور را زور گوها و زور پذيرها در كار مي -ب 

شكستن ناموس صلح « زادي رشد مي كنند، نه نياز به   آميزان عدالت، در
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پيشگيرانه » خشونت زدائي « ن را مي شكنند، بنا بر اين، آدارند و نه » 

تحقق پيدا مي كند به گشودن جبهه صلح و بكار بستن قواعد خشونت 

نكه سلطه آ براي –بدين قرار، ج . زدائي در روابط خويش با جهانيان

گاه كردن جهانيان از حقوق ذاتي آنكنند، افزون بر طلبان جنگ را رويه 

  بخصوص حق -كه هر انسان دارد و حقوق جمعي  كه هر جامعه دارد 

خويشتن را مي بايد  سلطه ناپذير گرداند  و در سلطه ناپذير -بر صلح 

 در رشد علمي و فني بايد پيشي –د . كردن جامعه هاي ديگر كوشيد 

ن دانش و فن، زندگي جهانيان در صلح ميسر به ترتيبي كه  به يم.  گرفت

ه . ورندآزورگويان دريابند كه به  زورگوئي  خود را از پا در مي . شود 

  هم در جامعه خود و هم در جامعه جهاني ، نيروهاي محركه را در –

رشد  بكار اندازد و ،  در سياست جهاني، از اين اصل پيروي كند كه در 

ه  مي بايد در رشد انسان و عمران طبيعت مقياس جهان، نيروهاي محرك

زاد آ  موافق اداره جهان بر اصل موازنه عدمي  يعني -و . بكار افتند 

 زير سلطه، بنا بر اين مشاركت جامعه ها –شدن جامعه ها از روابط  مسلط 

نجا كه ناخدائي آ  از -و ز . در اداره امور جهان ، بر ميزان عدالت باشد 

و بيشتر از همه، در عصر ما، خدائي مي كند، باورهاي كه در همه عصر ها 

هستند وقتي وسيله توجيه قدرت مي » علم « ديني  و ايدئولوژيها و 

باورتو، تو را باد و « شوند، در سطح هر جامعه و در سطح جهان، از اصل 

 .  پي روي كند » باور من، مرا باد 

زگردان زور به نيرو و قرار، در هر زمان، روشهائى كه براى با بدين     

شوند كه   بر ميزان عدل مىروند، وقتى بكارانداختن آن در رشد بكار مى

 . پيروى كنند قاعده 10اين از 

رعايت » باور تو تورا باد و باور من مرا باد «  العين كردن        نصب

زاد دانش ها، آشدني نيست مگر با بكار بردن ميزان عدالت كه جريان 

زاد، دين ها و مرامها آزيرا بدون اين جريان . اطالع ها است انديشه ها و 
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و علم ها و فن ها ، وسيله توجيه قدرت مداري و ايجاد مرزهاي جدائي و 

واقعيت  و فن  علم افزون بر اين ، دين و مرام و. دشمني مي شوند 

 از سئوئي ، بخاطر . دنده  از دست مىانمتعلممعلمان و خويش را براى 

 قد، در ظن ها فرو كاسته مي شوند و از سوي ديگرحجاب هائي گريز از ن

 غفلت از حقوق و استعدادها و در ويران گري بكار د كه جهل ونشو مى

 . پوشاند  مىنساناز نظر ابردنشان را 

  -و انسان زادي آ رشد در – دانش - آموختن -بدينقرار، انسان     

 وقتي .  دو واقعى هستند، دو نوع رابطه و هر قدرت – علم  - موختن آ

 برقرار مي شوند،  در – كه بدترين خشونت ها هستند –انواع سانسورها 

هدف را قدرت .   مي كنند  جانشين رابطه اول، قدرت مدارها  هدف را  

همانطور كه در حال حاضر، در همه جاي جهان، هدف . مي كنند 

نخواهد نسان و هرگاه ا.  موختن علم، دست يابي به قدرت گشته است آ

ماند تا وقتى كه ديگر كار از  چشم بر واقعيت بگشايد، بسا در فريب مى

  :يندآميزان هاي ديگر بكار خشونت زدائي نيز مي  . گذرد كارش مى

بنابراين وقتى . همانطور كه ديديم، زمان حق، بى نهايت است - 8/3

نهاى ديگر، با انسان با خدا، با خويشتن، با انسا ( اى باورى، مرامى، رابطه

، پندارى، گفتارى، كردارى حق است كه در طول  )جانداران، با اشياء

زمان، تبعيض ميان افراد با يكديگر، ميان اقوام و ملتها با يكديگر، ميان 

پس آن . نژادها با يكديگر، ميان انسانها و جانداران و طبيعت، پديد نياورد

همواره حق باشد، روشى روشى كه در برابر متجاوز بايد بكار برد كه 

طه در پى نياورد ليان بدهد و ميان دو خصم، رابطه ساست كه به تجاوز پا

توان  ، تجاوز سلطه جو را نمىپس. و متجاوز را از زورگوئى، آزاد كند

وقتى جنگ ضرورت پيدا كند، . مجوز ادامه جنگ تا سلطه بر متجاوز كرد

 .بايد با دفع متجاوز پايان بپذيرد
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قرار، مرامى كه انسانها، از هر قوم و ملت و از هر جنس و نژاد  نبدي      

خواند، بايد هيچگونه تبعيضى را به رسميت نشناسد  را آزادانه به خود مى

ها، نه مانع رشد بگردد و نه تبعيض  و در جريان تحول عمومى جامعه

از ها هستند كه نه تنها انسانها،  حقوق انسان، وقتى براستى حق. پديد آورد

 برخوردار شوند، بلكه رعايت آنها، سبب تبعيض نشود و مانع رشد هاآن

 .نگردد و عمران طبيعت انسانها 

بستر زمان را كه پيوسته بدانى، حال تاريخ را كه سانسور نكني يعني اما     

بنابراين، زمان . يابى كه از گذشته آغاز گرفته است را بيانگر جريانى مى

به عمل درآمده و زمان حال ديني اگر مرامى، . حال آئينه گذشته است

. استبد بوده  خوب و يا دين بد كرده است، آن مرام و آن خوب يا را 

به اجرا گذاشته شده و در ديني از اينجا، اگر در گذشته، مرامى، آئينى، 

اش تلخ گشته است،  يك دوره حاصل نيكو ببار آورده و از آن پس، ميوه

از خود بيگانه دين ، مرام، آئين، مدهآ پديد  ادفساز زمانى كه در حاصل 

ها و  از خود بيگانگى در اصل راهنما و در پى آن در روش. گشته است

گاه مي كند كه ميزان آ اين از خود بيگانگي ما را .آيد  بعمل مى هدف

زاد انديشه ها و دانش ها و اطالع ها، به سانسورها ، قطع آعدالت، جريان 

 .شده است 

سا ممكن است نه تمامى حقوق با هم، كه برخى از حقوق رعايت ب - 9/3

. شوند شوند، مايه تبعيض مى اگر چنين شود، حقوقى كه رعايت مى. شوند

كنند،  ها را تصديق و تعدادى را كتمان مى اگر زورمندان شمارى از حق

دليلى جز اين ندارد كه وقتى تمام حقوق و بدون تبعيض رعايت نشوند، 

 .ران و به زيان مستضعفان، بكار خواهند رفتبسود مستكب

توانند  وقتى همگان مىموزش، آبراى مثال، از حق برخوردارى از     

كه به آنها  را داشته باشند و بكار برند برخودار شوند كه بتوانند حقوقى

وگرنه، از اين حق بسيارى . دهند  را مىموزشآامكان بهره جستن از 
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شوند، علم را مايه سلطه بر  كه برخوردار مىبهره نخواهند جست و آنها 

 .پردازم به اين مهم، دورتر، از نو مى. كنند ها از علم مى بهره نجسته

ها از پى  آيا اگر حقوق در جامعيت و تمامشان به عمل در آمدند، نسل    

يكديگر، بدون تبعيض، از اين حقوق برخوردار خواهند شد؟ بدين شرط 

  گيريعهدهبر ود و با آن همراه شود، و در كه وظيفه از حق ناشى ش

ها تبعيض در كار نيايد، يعنى وظيفه حمايت از حقوق در عهده  وظيفه

گروهى از انسانها و يا بنيادى قرار داده نشود و در عهده تمامى انسانها 

باشد و فردى، گروهى، قومى، ملتى، نژادى از اين مسئوليت معاف نگردد 

 .شود، پاسخ آرى استو يا به زور بازداشته ن

باورانند  خواهند تبعيض در كار آورند، اينطور مى در واقع، وقتى مى    

كه اگر از آن  -وقتى حق ووظيفه را. كه وظيفه حق نيست بلكه بار است

 از يكديگر جدا كردند، -شود ناشى و با آن همراه نباشد، حق ناحق مى

 ( تقيم از حقوق خويشها، هم بطور مس انسانها با عمل نكردن به وظيفه

اند و به جاى موجودهائى مسئول وفعال،   محروم شده )ها وظيفه

خاطر عمل  اند گريزان از مسئوليت و كار پذير و هم، به موجودهائى شده

ها، بطور غير مستقيم، از حقوق انسانى خويش محروم  نكردن به وظيفه

 براى« اليت قرار، همانطور كه لحظه جايگزين كردن فع بدين. اند گشته

ساالرى به   ، لحظه بيرون رفتن از آزادى و مردم »برضد« ، با فعاليت »

زورمدارى و استبداد است، لحظه در كار آوردن تبعيض، لحظه بيرون 

اند و  ها و مرامهائى كه به تمامى انسانها ابالغ شده اين. رفتن از حق است

اند و اگر  ا را الغاء كردهه خوانند، ناچار تبعيض  به خود، فرا مى،انسانها را

ها و رهنمودها و  اند همواره حق بمانند، در اصول راهنما و روش خواسته

ها پديدار  بنابراين، اگر در آنها تبعيض. اند  بودهخالصها حق  هدف

 . آنها لباس باطل پوشانده استراند قدرت ب شده
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يف صحيح و ها، بخاطر غفلت از آن، از يافتن تعر آن واقعيت كه نحله     

اين و آن مورد، ناتوان زمون آدر ميزان جاى عدالت و بكار بردن اين 

توان حق را تعريف كرد؟ بر اصل  آيا بر اصل ثنويت مى: اند، اينست شده

ثنويت، بر دوگانگى كه خود به معناى ترجيح و تبعيض بر يكديگر است، 

 تبعيض توان حق را چنان تعريف كرد كه نه بيانگر ترجيح و چگونه مى

 يك بار ديگر به اهميت تشخيص باشد و نه، در اجرا، تبعيض پديد آورد؟

در اينجا، با فريب از . رسيم زبان تجربه از زبان عامه پسند و عامه فريب مى

. سر و كار داريم) 306 ( »كلمه خبيثه «  به  »كلمه طيبه« راه تبديل 

كلمه را نگاه  ):307( همان فريب كه پوپر مدعى است افالطون باب كرد

داشتن و بر اصل راهنماى ديگرى بدان معنى دادن، طيبه را خبيثه كردن 

پوپر بر آنست كه افالطون، عدالت را بسى نيز ستود، اما بر . همين است

انسانيت زمان ما، گرفتار معانى . پايه نابرابرى، معناى آن را واژگونه كرد

ندگى فردى و هائى است كه تنظيم كننده اساس ز قلب شده كلمه

آزادى، استقالل، رشد، عدالت، حق، مصلحت، اصالح، : اجتماعى هستند

 ميزان ... ساالرى و انقالب، توحيد، امامت، واليت وحاكميت، مردم

ميزاني تشخيص معني واقعي از معني است كه قدرت مدارها عدالت 

را ها  دهد كلمهمي  به اين انسانيت امكان اين ميزان. جانشين مي كند 

 . بگردانندطيبه 

ذاتى  حقوق انسان. خاصه دهم حق اينست كه ذاتى هستى است - 10/3

 هستند و داشتن آنها نه نياز به بكار بردن زور دارد و نه حتى نياز حيات او

دين حق، انسان غفلت زده را از حقوق . به باور به دين و يا مرامى

گويد، انسان   مىاى جهانى نه چون دينى يا اعالميه. كند خويش آگاه مى

يا اعالميه جهانى آن را  چون انسان حقوق دارد، دين . حقوق دارد

بنابراين، حقوق مقدم بر هر دين ومرامى  .كند شناسد و اعالم مى مى

هر دين . تواند آنها را از كسى سلب كند هستند و هيچ دين و مرامى نمى
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ز حقوق، و مرامى ميان باورمندان به خود وديگران، در برخوردارى ا

از اينجا، هر طرز فكرى كه . تبعيض قائل شد، دين و مرام حق نيست

حق ذاتى . ها را دادنى يا ستاندنى بخواند، باطل است آزادى و ديگر حق

تواند از حقوق  و هر انسان، و تنها خود او، مى. هستى و داشتنى است

ذير و اى ميان زورپ ، رابطه »تجاوز به حق« در واقع، . خويش، غافل شود

آورد و زورگو و زورپذير با تسليم شدن به زور، از  زورگو و زور پديد مى

قرار، داشتن  بدين. شوند ، غافل مىخويشستعدادها و حقوق ا  وها فضل

 . حقوق نيازمند هيچ زورى نيست، نيازمند نبود زور است

  به يمن  خاصه هاي پيشين در مي يابيم حقوق هر موجود ذاتي - 11/3

پس زور تنها كاري كه مي تواند و مي . يند و قابل سلب نيستند حيات او

كند، غافل كردن انسان از حقوق خويش و تا حدودي سلب امكان عمل 

اين حق را نمي توان . زادي حق است آبراي مثال، . به حق از او است 

اما مي توان بي كران الاكراه  را محدوده اكراه كرد تا . از انسان ستاند 

چنانكه استبدادها ، با محدود كردن فضاي . زاد بزيد آن نتواند كه انسا

، » زادي منفي « آعقل ها و ميدان عمل، يعني محدود كردن 

زبان فريب بسا بدتر از اين . زادي را محدود كرد آبرخورداري انسانها از 

لت قدرت آزادي خويش عافل و، بدين غفلت ، آدميان را از آ: مي كند 

 ديگر سخن، تنها زور ، در اشكال گوناگوني كه به خود به. مي گرداند 

زادي و سالب امكان برخورداري از اين آمي گيرد، غافل كننده انسان از 

 . حق و حقوق ديگر است 

از اين رو، برخورداري .     بنا بر فطرت، زندگي بكار بردن حقوق است 

 حقوق كسي از  حقي از حقوق خويش، بهيچرو مزاحم برخورداري او از

هرگاه برخورداري . ديگر و برخورداري ديگران از حقوق خويش نيست 

از حقي مانع از برخورداري از حقوق ديگر و يا  برخورداري ديگران از 

بدين سان، عدالت . ن حق ، جز حكم زور نيست آحقوق خويش شود، 
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يعني حقوقي كه بيانگر چگونگي . ميزاني مي شود براي حقوق موضوعه

بنا بر اين ميزان، .  انسانها از حقوق ذاتي خويش هستند برخورداري

حقوق موضوعه وقتي عادالنه هستند كه ترجمان بي كم و كاست حقوق 

هراندازه حقوق موضوعه از حقوق ذاتي بيگانه تر، . طبيعي يا ذاتي باشند 

  . ستمگرانه تر مي شوند

ي كه سالب هر عمل:      بدين سان، خاصه يازدهم حق عبارت مي شود از 

 كه سلب حق از ديگري –امكان برخورداري از حق خود يا ديگري شود 

ورد ، خالف حق و آ و ويراني ببار –با سلب حق از خود شروع مي شود 

خالف تكليف بمثابه عمل به حق و خالف مصلحت بمثابه بهترين روش 

چرا كه اگر عمل به تكليف و مصلحتي  نياز به .  عمل به حق است 

ل زور نيابد، موجب تخريب استعداد عامل و سبب غفلت ديگري استعما

از . از حقوق خويش و سلب امكان برخورداريش از حقوقش نمي شود 

اين جا، دانسته مي شود هر تكليف و هر مصلحتي كه بيرون از حق وضع 

كه برخورداري از » حقي « پس، هر  .  شود، حكم زور و ظالمانه است 

نچه با روش خشونت آو هر . شته باشد، حق نيست ن نياز به  خشونت داآ

چرا كه حق همه زماني و همه مكاني . زدائي از ميان برود، ناحق است 

از اين رو، وسيله كردن حق در تخريب امكاني از امكانها و تبديل .  است 

  . محيط اجتماعي دوستي به محيط اجتماعي دشمني، جرم است

 حقوق موضوعه كه در جامعه ها مقرر  در مي بيم كه،      بدين ميزان

گشته اند ، اغلب با حقوق طبيعي ناسازگار و بيانگر روابط قوا ميان گروه 

مثال مالكيت عمومي ترين . بندي هاي جامعه و جامعه ها با يكديگرند 

با استفاده از منطق صوري، . انسان مالك سعي خويش است : مثال است 

وضوعه است، حق طبيعي را از يادها نيز مالكيت انسان بر اشياء كه حقي م

چرا كه بنام مالكيت شخصي يا دولتي اشياء و زمين و منابع و .  برده است 

سرمايه و ديگر نيروهاي محركه ، اكثريتي عظيم از انسانها از حق طبيعي 
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خويش محروم گشته و اگر بيكار نباشند، عمر خويش را پيش فروش كرده 

 .رده وار كار مي كنند و بنا بر نظام مزدوري ، ب

 

  :ستمگران و بيراهه ستمگري 
كند و بنا بر  ، آزاد زندگى مى مي زيد فطرت   انسان وقتي بر 

پس، . كند  عمل، رشد مىخود افزائياستعدادهايش و بنا بر خاصيت بر 

اين غافل كردن انسان از استعدادها و حقوق خويش است كه زور 

 استعدادهاى انسانها، بر فرض كه سبب پسى  از اينجا، نابرابريهاى.طلبد مى

وپيشى در درآمد و بيشى و كمى در ثروت شوند، كار را به تخريب از 

هاى كنونى،  ستم. روى قرار و قاعده انسان و طبيعت نمى كشانند

محصول نابرابرى استعدادها و كمى وبيشى كار انسانها نيستند، فرآورده 

در . ) 308( هاى اين روابط هستند زير سلطه و پويائى -گر  روابط سلطه

هاى خبيثه و حق ناحق  هاى طيبه، كلمه اين روابط است كه كلمه

بر  توانند ها وقتى ضابطه عدالت را مى يك جامعه و همه جامعه. شوند مى

پندارها و گفتارها و كردارها حاكم كنند كه حساسيت عمومى نسبت به 

. نند، روزافزون گرددك زبان فريب و به كسانى كه حق را ناحق مى

 :)309( ها عبارتند از ستمكارترين

ها، حقوق و استعدادهايش غافل  هر باورى كه انسان را از فضل - 1 

كنند و يا از راه دل  ها را كتمان مى كند و كسانى كه اين فضل مى

برند و به حكم زور  سپردن به يأس، جهان تا جهان را جاى زور گمان مى

هاى  مبارزه با باور و عادتى كه انسان را از فضل  رو،  اين .نهند گردن مى

 .كند، جهاد اكبر همين است خويش غافل مى

جويند و در همان حال كه آلت  همانى مى آنها كه با قدرت اين - 2 

برند و، بدين از  شوند، خود را محور آن گمان مى قدرت مى

و استكبار برند، فرعونيت  خودبيگانگى، انسانيت خويش را از ياد مى
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هاى خويش غافلند، با حاكم  حال كه از فضل جويند و در همان مى

كردن روزافزون زور، انسانها را از آزادى و ديگر حقوقشان، غافل 

 .كنند مى

هاى قومى، نژادى، جنسى،  ها، از جمله تبعيض باورى كه تبعيض - 3 

ين كند و كسانى كه ا  را تصديق مى )نخبه گرائى ( طبقاتى و گروهى

 .كنند ها را مبناى پندار و گفتار و كردار خويش مى تبعيض

گيرند و تسليم  كسانى كه در نزاع حق با باطل، جانب باطل را مى - 4 

استقامت در برابر فرعونيان و مستكبران  .كنند شدن به ستمگر را ترويج مى

و نيز باطل كردن . و ستمگران و كذابان، جهاد افضل همين است

 .جهاد افضل است... سحرهاى 

سازى و فقر گسترى و ديگر  ها و كسانى كه جنگ و ويران مرام - 5 

 .آورند كنند و به عمل در مى ها و فسادها را تبليغ مى فتنه

تبليغ اسطوره سازى و اسطوره پرستى بخصوص اسطوره شخصيت  - 6 

ساختن و پرستيدن كه پر فسادترين آنها است، و ترويج زشتكاريها و 

ابسامانيهاى اجتماعى و رواج گفتار و كردار ناسازگار با عدالت، گسترش ن

چون دروغ و بهتان و سخن چينى و حسادت و بخل و غيبت و دست 

نها كه به ستمها مشغولند، ستم آ ستم است و ...انداختن و تحقير انسانها و

 . گرند 

زيادت طلبى در مال و خور و خواب و شهوت گرائى و زن بارگى و  - 7 

 .ها هستند و آنها كه در بند اين تدنى... د بارگى ومر

شكستن ميثاق و عهد و وفا و آنها كه ميثاق و عهد و وفا را تابعى از نياز  - 8

آورند وقتى قدرت بدان نياز دارد و  عهد در كار مى. شناسند قدرت مى

 .كند شكنند وقتى نياز قدرت ايجاب مى آن را مى

حق، كتمان حق و كسانى كه در بندگى تكذيب دعوت كنندگان به  - 9 

 ها و جرمها  كنند و ارتكاب انواع جنايت قدرت، با اهل حق دشمنى مى
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كنند و آنها كه بر اصل ثنويت تك محورى، نفاق را  آنها توجيه مىبر ضد 

 .كنند رويه مى

ترويج مرام سلطه بر طبيعت و كسانى كه  تخريب طبيعت و  - 10

 .سان بر طبيعت مى باورانندجانداران را دليل سلطه ان

نها كه از ديگران بهره كشي مي كنند و به نيروهاي محركه در  آ-11

 .ورده ها ويران گر سمت مي دهند آتوليد و مصرف فر

نها دين و علم و نظر و ظن را وسيله قدرت مداري مي كنند و   آ- 12

ي بنام ساخته هاي ذهن و حتي بنام دين حق ، قدرت مداري را توجيه م

 .كنند 

  ... و 

تمامى اين موارد، ترجمان اصل ثنويت و روابط قوا را قانون عمومى     

شود و مرگ  بر اين اصل، نابرابرى عين عدالت مى. هستى باوراندن است

شود كه  اى مى يكديگر و تخريب طبيعت را مايه زندگى كردن، قاعده

هاى  رصهاگر اين قاعده بر تمامى ع. كنند همگان از آن پيروى مى

 زندگى بر يا زمانآ :  و جمعى حاكم شود، از خود بپرسيمزندگى فردى

قرار، عدالت به  شود؟ بدين روى زمين، از طول عمر يك نسل بيشتر مى

 است كه آدميان جهت يابيكند و خود  ترك اين قاعده تحقق پيدا مى

كوششى كه در بسط . كند را از اين گمراهى به صراط مستقيم هدايت مى

 ميزانآورى و دعوتى كه از ديگران به بكاربردن  الت بعمل مىعد

عدالت و بنا بر اين نشاندن توحيد به جاى ثنويت، به مثابه اصل راهنما 

 .مى كنى، جهاد همين است

اگر : گاه مي كنند آ  خاصه هاي پيشين ما را از اين خاصه نيز - 12/3

. ورد آسخن بميان نها  آحقوق ذاتي حيات نبودند، دين نمي توانست از 

هستند، هيچ دين يا مرامي كه خود را » خود هست «و نيز چون حقوق 

بدين قرار، چون حق . نها نباشد آدين حق بخواند، نمي تواند بيانگر 
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ورد و نه چون دين از حقوق سخن آن سخن بميان مي آهست دين از 

لذا، دليل حق در حق و رهبري حق در . ورد، حق هست آبميان مي 

بنا بر اين خاصه، خواه انسان خود استعداد رهبري خويش را .   است حق

تابع رهبري در بيرون از خود كند و خواه از بيرون، و به زور، استعداد 

يد، انسان گرفتار ستم و بسا بزرگ ترين آرهبريش به استخدام ديگري در

هيچ كس در باره ديگري، « عدالت كامل است وقتي . ستم ها است 

ن استناد آ  خاصه زير كه در خاصه هاي پيشين به .»ميمي نباشد مالك تص

 :شده است، معيار عادالنه بودن رهبري هر فرد و رهبري هر جمع است 

  وقتي انسان خود رهبر خويش است و از راه عمل به حقوق، راه - 13/3

زادي، به پيش مي رود، فعاليت استعدادهاي او خود جوش آرشد را ، در 

بدين قرار، خودجوشي و همĤهنگي خاصه به عمل . ستند و همĤهنگ ه

 فعال شدن مجموع – مجموع حقوق انسان و ب –مدن الف آدر

 وجود فضاي الاكراه و يا برخورداري انسان از –استعدادهاي انسان و ج 

 در جريان –امكانهاي درخور فعاليت هاي همĤهنگ استعدادهاي او د 

ترجمان  خودجوشي ... و دوستي و شادي و اميد و انس –ه . رشد است 

در حقيقت ، انسان زماني در در بيراهه تخريب . حقوق در عمل هستند 

افتد كه در رهبري مستقل نيست و زندگي او عمل به حقوق نيست و در 

بنا بر اين، تحت امر قدرت، شادي و اميد را كه . محدوده اكراه است 

  .  ود نمي يابدترجمان فعاليتهاي همĤهنگ حياتي هستند، در خ

و ديگر خاصه، حق علم خالي از ظن است »  خود هستي «   بنا بر – 14/3

نجا كه علم انسان بسا در بي نهايت از ظن خالي مي شود، ميزان آاما از . 

يكي اين كه مانع از مطلق انگاري : يد آعدالت دست كم به دو كار مي 

گر اين كه علم و دي. ورد علمي و خودتراشي از علم مي شود آدست 

زادي بخواند، آانسان بر حق را نسبي و، بدان،  هر بياني كه خود را بيان 
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زاد انديشه ها و دانشها و اطالع آبدين دو كار، جريان . نسبي مي گرداند 

 . را برقرار مي گرداند  و، از جمله ، خشونت زدائي را ميسر مي كند

ى را دقيق كنيم كه توانيم روش  مىبه يمن خاصه هاي حق، اينك     

توان اندازه قهر را به صفر رساند، آزمايشى را كه انسانها در  بدان مى

توان  كنند، در يك آزمايشگاه فيزيك نيز مى جنگ و ديگر زورآزمائيها مى

 :تر كرد ها را بسيار دقيق انجام داد و اندازه

 از اگر نيروئى را به زور برگردانيم و در تخريب هدفى بكار بريم، يكى 

 :آيند هاى زير پديد مى حالت

شود، ويرانش   وارد مىنآبر  زورى كه :هدف تخريب پذير است - 1 

تخريب هدف با از دست رفتن نيروئى كه آن را ويران ساخته و . سازد مى

گر آن بر بكار برنده، حاصل هاى بكار بردن زور  آمدهاى ويران پى

بكار برد، اندازه ويرانى و ، زور برابردر صورتى كه هدف نيز، در . هستند

 .شود مرگ بزرگتر مى

زورى كه وارد هرگاه ، در اين حالت :  هدف تأثير پذير نيست - 2

واكنش هدف، . گردد شود، گريزگاه ديگرى نيابد، به بكار برنده باز مى مى

در اين حالت، . تواند شدت بازگشت زور را كمتر و يا بيشتر كند مى

 هدف نيز نيروئى  اگرتواند كم يا زياد شود تخريب يك جانبه است و مى

 .د يا نبرد به زورگو، بكار بر زور براى بازگرداندن 

اندازه . وارد آمده بى اثر كندن آر تواند زورى را كه ب هدف مى - 3 

شود و پى آمدهاى  زور وارد آمده تباه مى. شود ويرانى باز هم كمتر مى

   . يا آزادساز باشديران ساز ووتواند  آن بر بكار برنده مى

شود به نيرو باز گرداند و  وارد مىن آر تواند زورى را كه ب هدف مى - 4 

آن را در سود خويش و يا سود مشترك بكار اندازد و ويران سازى را به 

 .بازيافتن آزادى: سازندگى برگرداند
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تواند با آزاد كردن بكار برنده زور از ساختن و بكار بردن  هدف مى - 5 

ترتيب آن . ، دو نيروى او و خويش را در رشد مشترك بكار اندازدزور

 :اينست

كسى كه زور گفت، با ترك زورگوئى و عفو ديگران : قاعده جبران    

است را جبران  ها كه كرده نهد اما تا بدى قدم در راه آزاد شدن مى

اقتضاى عدالت اينست كه ترك . شود نكند، از بندگى زور آزاد نمى

زيرا عفو كننده نه . گوئى يا زورپذيرى و عفو او را كافى ندانيمگفتن زور

چرا كه هركس خود خويشتن را  -تواند عفو شونده را آزاد كند  مى

 و نه به صرف عفو كردن، عفو شده آزادى خويش را  - كند رهبرى مى

بر فرض كه قربانيان زور : و است كه بايد جبران كندراين . يابد باز مى

او بايد . ورگو بايد، در خود آثار زورگوئى را از ميان ببردعفو كنند، ز

بداند تا خود را خراب نكرده نتوانسته است زور را در تخريب ديگرى 

 بر عهده ديگران، بخصوص عفو كنندگان است كه -1بنا بر اين . بكار برد

 بر عهده زورگو است كه به -2هيچ مجال زورگوئى به زورگو ندهند و 

 روش گذار از ناحق به حق آمد، بتدريج، اصل راهنما را و ترتيبى كه در

بر زورگو و زورپذير است كه با مراجعه به روشهاى   .روشها را تغيير دهد

از خفت ) نگاه كنيد به كتاب كيش شخصيت( قدرت مبارزه با كيش 

زادي باشد، خداوند آ در صورتي كه دين بيان .زورپرستى آزاد شود

 مي شود و با وضع قاعده جبران، ميزان 5 تا 3اي جبار و قهار در حالته

فريده ها در گذار از تاريكي ويران گري به آعدالت را سمت ياب 

فريدگار، با آفريده با آدر حقيقت،  در رابطه . روشنائي رشد مي كند 

فريده بكار مي برد،  مكري را كه در آ، زوري كه ... هستي دانا و توانا و

خدا  قهار و ( كه مي سازد، بدو باز مي گردد ورد، جبري را آكار مي 

مي توان تصور . اما عمل  از زمان انجام، برخود مي افزايد).  جبار و مكار 

كرد كه  يك عمل ويران ساز، در بي نهايت، چه اندازه اي پيدا خواهد 
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 را 5 تا 3حالتهاي ... اين بار، هستي هوشمند و رحمن و رحيم و. كرد 

عدالت ميزاني است كه در بي اثر كردن زور   پس ،. ميسر مي كند

زاد كردن زورگو از زور آويرانگر و بازگرداندنش به نيروي سازنده  و 

يد و  فعاليتهاي او را در جبران  آباوري و زورمداري، بكار مي 

  .زورگونيهايش ،  اندازه مي گيرد

اى را  هسان، هر بار كه يك انديشه راهنما عملى و روشى و رابط بدين     

پيشنهاد كرد كه در آن، جهت از تنگنا به فراخنا و از زور به عدم زور و از 

بدى به خوبى و از خوبى به خوبى بيشتر است، عادالنه و آزاد كننده 

 ي است كه ميزان جهت نهند، وارونه  و اگر جهتى كه پيش پا مى. است

 به زور و از بد از فراخنا به تنگنا، از عدم زور نشان مي دهد، يعني عدالت

بسا، به زبان فريب، آدميان را . شود ، ظالمانه و اسارت آور مىباشدبه بدتر 

متقاعد مى كنند كه وقتى ميان بد و بدتر، گرفتار آمديد، چاره جز 

اين فريب، فريب بزرگ است و وقتى آدميان بدان . انتخاب بد نمى ماند

د و توان رهائى را از شون برند كه گرفتار بد و بدتر، هر دو، مى پى مى

آموزش بزرگ آن اينست . عدل يك جهت بيشتر ندارد. دهند دست مى

 دروغ است و آدمى را گرفتار بد و بدتر، هردو، » بد و بدتر« كه جبر 

خداوند جبار بدين معني است كه با خنثي كردن جبر جباران ، . كند مى

 :سانبدين . انسان را از مدار بسته بد و بدتر رها  مي كند 

 رها شدن از جبر قدرت به فراخناي الاكراه جهتعدل راهنماي    

از نيكى به بدى را گزيدن، سبب سقوط انسان در دركات بديها .  است

ها در  شود و با تغيير جهت از بدى به خوبى، انسان به افق باز نيكى مى

آنها كه بدى را به نيكى بر «   :)310( جويد آيد و دو بار پاداش مى مى

خواهد   روش كار كسى كه مى.  »گيرند گردانند، دو بار پاداش مى مى

نيكى را با بدى برابر «  ) :  113(بدى را به نيكى بر گرداند، بايد اين باشد
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 » بدى را به بهترين روش، دفع كن تا دشمن نيز با تو دوست بگردد. مساز

 . 

 كرد، گرفتار  » تربد و بد« جبر ار، نه تنها نبايد خود را در بدين قر     

بلكه بايد در فراخناى نيكى ماند و دشمن را نيز از تنگناى بدى به 

شود اين  زيرا در محدوده بدى، بد، خوب نمى. فراخناى نيكى خواند

برد بلكه  چرا كه بدى بدى را از ميان نمى. شود خوب است كه بد مى

اه آن براى آنكه بدى از ميان برخيزد، ر). 312( آورد بدى، بدى مى

نيست كه آدمى به محدوده بدى درآيد و تن به جبر گزينش ميان بد و 

نه تنها به اين دليل كه جايگاه زور همواره در بدترين است و . بدتر بدهد

به جبر آدمى را به بدترين مى كشاند، بلكه نفسى كه به بدى خو كرد، 

يراهه و ب) 313( كند كششى مقاومت نا پذير به بدتر و بدترين پيدا مى

 . »تا آخر مى رود « تبهكارى را 

ي  به فراخناي اكراه گذار از بيراهه بدى به راست راه نيكى و از تنگنا     

توانند آن را بشنوند  ، عالمتى چنان گويا دارد كه همگان مىال اكراه

 در عين حال، شنيدنى، ديدنى و  است، زيرا عالمتى . ببينند و لمس كنند

تواند ببيند و هر  تواند بشنود و هر چشمى مى  مىهر گوشى. لمس كردنى

آنگاه كه جهت از نيكى به بدى و از : تواند لمس كند المسه اى مى

گزيند، از  شود، آن كس كه اين جهت را بر مى آزادى به استبداد مى

و وقتى جهت از بدى . شود برد و با بدان همدم مى نيكان و آزادگان مى

گزيند، با آزادگان همگنى  ن جهت را بر مىشود، كسى كه اي به نيكى مى

 براى كمتر ي و براى آنكه جا). 314( شود يابد و با ابرار همدم مى مى

 :)315(ابهام و ترديدى نماند

اى ايمان آورندگان دشمنان من و خود را اولياء خود  «

 به دست و ،كنند و هرگاه بر شما راه يابند، با شما دشمنى مى...نگردانيد

 ... »كشانند ما را به بديها مىزبان، ش
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بدين قرار، به محدوده دشمنان آزادى درآمدن، دشمن را بر خود      

واليت بخشيدن و به دست و زبان او، در سراشيب از بد به بدتر و از آن 

چرا كه وقتى افق باز نيكى را گذاشتى و به . به بدترين، افتادن است

اى  ندانسته. اى ز دست دادهتنگناى بدى درآمدى، آزادى انتخاب را ا

دارد و  نيكى وقتى بدى را از ميان بر مى. شود كه بدى با بدى درمان نمى

خيزد كه جهت پندار و گفتار و كردار از بدى به  زور آنگاه از ميان بر مى

دليل آن اينست كه زور نيروئى است . خوبى و از استبداد به آزادى باشد

مان جهت آن را از تخريب به هر ز. كه جهت ويرانگر يافته است

 .يابى سازندگى تغيير بدهى، طبيعت خويش را كه نيرو است، باز مى

 فراخناى  در نيكى وراست راهدگان، بر  بدين قرار، اگر نيكان و آزا    

ها را  ها بدى نيكى« آزادى بمانند، پيروزى حق بر باطل قطعى مى شود و 

  ) .316( » از ميان مى برند

پيشه،  ان، درآمدن به محدوده استبداد خيانت و جنايت و فسادس بدين    

براى . گوهر آزادگى از دست دادن و همدم استبداديان شدن است

پيروزى آزادى و شكست استبداد و استبداديان، نه تنها بايد در فضاى باز 

آزادى ماند، بلكه بايد از راه رشد، آزاد و آزادتر شد، الگوى آزادى و 

نسانهاى در تاريكى استبداد مانده را به فضاى روشن رشد گشت و ا

 .آزادى خواند

يافته  رابطه مصلحت با حقيقت را ،  » زبان فريب«  در مطالعه ،با آنكه     

، از آنجا كه  در خاصه هاي حق، ربط مصلحت با حق معلوم  شد،مد وآ

ا شود، در اينجا، رابطه مصلحت ب بيشترين بى عدالتى ها بنام عدالت مى

 :كنيم حقيقت را، با تفصيل، مطالعه مى
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تقدم تقدير بر تدبير مصلحت گرائي است و : بند سوم 

زاد كردن عقل و حق گرائي آتقدم تدبير بر تقدير 

 :است 
 

 . افالطون و ارسطو  به واليت مطلقه فيلسوف و قانونگزار قائل شدند       

زده شدند، اقتضاي ن زمان تا امروز، دين ها كه افالطون و ارسطو آاز 

عدالت را واليت مطلقه مقام ديني اول گرداندند و دين را بيان قدرت 

واليت فقيه حكمي از احكام الهي ، مقدم و : تا بدانجا كه گفتند. ساختند 

  نه تنها ناقض بديهي است كه اين ساخته. حاكم بر احكام ديگر است 

د، بلكه ناقض ن تصريح مي كنآن بر آواليت جمهور مردم است كه قر

و فرزندان او ، تا ) ع ( زيرا كه بنا بر قول شيعه، علي . اصل عدالت است 

نان تقدير آبه سخن ديگر، امامت .  نسل، به امامت ، برگزيده شده اند 12

ن حاكم است ؟  نه  آيا اين تقدير بر تدبير انسانها مقدم و بر آ. الهي است 

 بنا بر اصل تقدم تقدير بر تدبير، و نه هيچيك از جانشينان او،) ع ( علي 

سپاه پاسداران تشكيل ندادند و، به زور ،  واليت خويش را بر مردم 

چرا ؟ زيرا مي دانستند اگر چنين كنند، اصول دين، از . تحميل نكردند 

مي دانستند بر وفق عدالت است . جمله اصل عدالت را نقض كرده اند 

را مسئول هدايت و يا ضاللت فريد و او آزاد آكه خداوند انسان را 

هرگاه جز اين مي .  يعني تدبير را بر تقدير مقدم فرمود . خويش گرداند 

زيرا خود . فرينش خويش را بي معني مي گرداند آفرمود،  خدائي  و 

فريده ها گرفتار جبر آخود و .  فريده ها بازيچه مي شدند آبازيگر و 

فريده هاي مجبور نيز  نه آخداي مجبور خدا نبود و . مطلق مي گشتند 

حقوق مي جستند و نه مكلف به عمل به حقوق مي شدند و مسئول پندار 

  .و گفتار و كردار خويش مي گشتند
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نها ، با استناد به نصب الهي و تقدم تقدير آ     پس اگر هيچيك از 

 و تسمه از گرده مردم قشون تشكيل ندادند خداوندي بر تدبير انسانها، 

نها شوند،  ممكن نبود به فقيهان اجازه دهند كاري آ مطيع امر نكشيدند تا

 . نها خود نكرده اند آرا كنند كه 

 و ي و مسيحياسالم و دينهاي زردشت(      اما مهدي موعود  اديان 

در ظهور خويش، باز از قاعده تقدم تدبير بر تقدير پيروي مي ) ييهود

موختن پديد نيايد، آ دانش چرا كه بنا بر قاعده، تا وقتي اراده. كنند 

بنا بر اين قاعده است كه تا وقتي .  موزگار محل عمل پيدا نمي كند آ

 سياسي مي –تصميم نگيرند در چه نظام اجتماعي تغييير نكنند و  يمردم

نه خود زندگي را عمل به حقوق ذاتي خويش خواهند زندگي كنند،  

د را بكار مي اندازند مي كنند و استعدادها، از جمله استعداد رهبري خو

و نه در قلمرو حقوق موضوعه كه خود نخواهند عمل كنند،  مي  توانند 

 .مديران درخور را ببينند و برگزينند

اما تنها دين ها نبودند كه در جريان از خود بيگانه شدن در بيان      

: قدرت، با عدالت همان كار را كردند كه افالطون و ارسطو كرده بودند 

ن گذاشتند كه آن را تغيير دادند و بنا را بر آا نگاه داشتند و معني كلمه ر

) قول افالطون ( » نست كه هر چيز در جاي خود قرار بگيرد آعدالت « 

). قول ارسطو ( » عدالت برابري برابرها و نابرابري نابرابرها است « و يا 

نها به آز مرامها كه انسانها ابداع كردند نيز نخبه گرا شدند و يك چند ا

غافل .  واليت مطلقه نخبه و يا سازمان رهبري كننده بر مردم قائل شدند

از اين كه تقدم تقدير قدرت بر تدبير انسانها ، استبداد فراگير مي شود 

وقتي مطلق مي شود و بر فعاليتهاي انسان در ابعاد سياسي و اقتصادي و 

 انسانت بر تدبير ، امر قدر  چرا كه .اجتماعي و فرهنگي حاكم مي شود 

زاد او را بمثابه مجموعه آفعاليت حاكم مي شود  و رابطه انسان با قدرت، 

مدعي واليت مطلق و .   اي استعدادها و حقوق نا ممكن مي سازد 
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بازيچه تقدير قدرت مي ) اوامر و نواهي ( انسانهاي تحت حكم  تقدير او 

 :با اين خاصه هاشوند 

داراي » رهبر « براي مثال، امري كه . است   تقدير در بيرون انسان - 1

انسانها از رهگذر جريان واليت مطلقه صادر مي كند ، تدبيري نيست كه 

، ما فوق نهاآمقامي در بيرون . د ن سنجيده باشزاد انديشه و اطالع هاآ

تشخيص درستي و نادرستي امريه نيز با . ،  امريه را صادر كرده است نهاآ

. يد آزمودن صحت دستور نيز نمي آ، حتي بكار نهاآتدبير .  نيست نهاآ

ن را به آد ننمي توان. د نن را  بي چون و چرا اجرا كنآزيرا مي بايد 

نيازمند تقدم بكار بردن اين روش زيرا . د نروش تجربي به اجرا بگذار

نگاه آد و ن مي بايد در دستور تأمل كنانسانها كه چرا. تدبير بر تقدير است 

د  و اگر اصالح پذير نبود، بالاجرايش نه تجربه بگذارن را بآصحت 

» رهبر «  اگر چنين كنند، تدبير بر تقدير مقدم و واليت مطلقه .د نبگردان

 . بي معني و بي محل مي شود 

زمودني آ    بدين سان، تقدير نه از تقدير ساز جدا كردني است ، نه 

نياز به اعمال زور ، زيرا اگر امر به حق بود. و نه واجد حق است است،

صدور امر از سوي . چرا كه اجرايش نياز به زور نمي داشت . نداشت

زيرا امر او ، امر . استعدادهاي او را نيز تعطيل مي كند مقام تقدير ساز، 

قدرت است و خود او نيز نمي تواند درستي و نادرستي امر خويش را 

 .بيازمايد 

دبير ساز همراه است و با خلقت  تقدير با تعطيل استعدادهاي انسان ت- 2

 استعدادهاي تدبير ساز كس يا كساني را  زيرا امريه. دمي سازگار نيست آ

 را امريهلت را بازي كنند و، به زور ،  آتعطيل مي كند كه مي بايد نقش 

تقديري كه قدرت  ميان غير از گرفتار كردن عقل ها به نزاع . اجرا كنند 

چند دادها مي سازند،  واجد تناقضهايي ساخته است و تدبيري كه استع

زاد و بر آزندگي  اصول راهنما از جمله تناقض تقدير با . نيز مي باشد 
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ن آاگر بكار در حقيقت، اصول راهنما و روشها . وفق حقوق ذاتي انسان 

  اگرزادي ،  استعدادهاي خود را بكار اندازد  وآنيايند كه انسان، در 

، رابطه تكليف با  بگردد،استعدادهاي انسانتقدير جانشين حقوق و نيز 

تكليفها نه تنها ديگر : يد آحق قطع مي شود و تناقض دومي پديد مي 

عمل به حقوق نمي شوند ، بلكه اطاعت از تقدير و مقدم بر حقوق و 

 در درون انسان اين سان بازيچه تقدير قدرت و. ن مي گردند آحاكم بر 

ن اصول راهنمائي بيانگر آبدين قرار، .  خويش گرفتار انحطاط  مي شود 

 زاد مي شوند  كهآحق و راهنماي عقل 

 د و ن صحت و سقمشان تجربه كردني باش– الف 

 .يعني اصالح و كمال پذير باشند .  بتوانند نتايج تجربه ها را بپذيرند –ب 

  تقدم تقدير بر تدبير اعتياد به اطالعت كوركورانه از امر زور  را مي - 3

 زيرا  . و انسان را با خود، در تضاد قرار مي دهد ورد آ

دمي به خود مي گويد مأمورم و معذور، تا با خود آ حتي وقتي –الف 

 و. زور بكار نبرد ، نمي تواند با ديگران زور بكار برد 

  حتي در مواردي كه دستور را خالف حق ، به جاي خود، مشكل - ب 

من نمي فهمم  و : ه خود بگويد ساز ارزيابي مي كند، ناگزير مي شود ب

ن عضو آانسان حالت . مافوق من مي فهمد و دستور مشكل ساز نمي دهد 

ن نوع را پيدا مي كند، آاز  قدرت محوري حزب كمونيست و سازمان

كه، هر بار،  خود در باره امري مي انديشد و نظري پيدا مي كند ، اما  

 تضاد تدبير خود با چون دستور رهبري را مي خواند و يا مي شنود،

تدبير من غلط و دستور : تقدير رهبري را، بسود رهبري حل مي كند

زاد آزماني نيز مي رسد كه در مي يابد جز از راه .  رهبري صحيح است 

كردن استعدادهاي خويش و قائل شدن به تقدم تدبير بر تقدير، تضاد 

ه شدن ن زمان، زمان ناچيز شدن  سازمان و پراكندآ. حل نمي شود 

  .مهره ها  است
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  احكام تقدير كه بكار بردنشان نياز به زور پيدا كند، بدون استثناء ، - 4

« و يا  » جنگ جنگ تا رفع فتنه از جهان « براي مثال، . مبهم هستند 

 8طي . تقديرهاي مبهمي هستند »  مؤمن  مأمور  به جنگ دائمي است 

 هدف جنگ چه بوده سال جنگ با قواي صدام،  سرانجام معلوم نشد

است ؟ بهتر است بگوئيم هدفهاي واقعي را هدفهاي صوري پوشانده 

زيرا  چرا تقدير همواره مبهم است ؟ . بودند و تقدير را مبهم كرده بودند 

يك ن را آ يعني عقل بتواند نشود،اگر تقدير قالب فكر و عمل انسان 

بدين .  باشدشفاف  بايدهضم كند و به تجربه بگذارد ، الجرم تدبير تلقي و

 رابطه انساني كه تدبير مي امري كه نه تقدير كه تدبير تلقي شود،  قرار،

زاد و تجربه گر مي آانسان . كند را  با مدعي واليت مطلقه قطع مي كند 

چنانكه اگر جنگ موضوع . همان مي شود كه بنا بر فطرت هست . شود 

اخالقي ، سياسي،  ، با پيروزي معنوي، 60تدبير مي شد، در خرداد 

 نيز 60اقتصادي و نظامي ايران پايان مي پذيرفت و كودتاي خرداد 

 ...ايران راه رشد در پيش مي گرفت و. انجام نمي شد

بسود نمايندگان تقدير ساز و  به زيان انسانهائي  تقدم تدبير بر تقدير،   - 5

نسانها در واقع،  ا. ورد آكه محكوم حكم تقدير هستند، تبعيض بوجود مي 

يا نمي آ.  ورد آدر مي ) زور ( = لت،   به مالكيت قدرت آرا، همچون 

در بر جان و مال و ناموس مردم بسط يد دارد ؟  » ولي فقيه « گويند 

بر تدبير انسانهاي تحت » رهبر « نظام اجتماعي كه بر اصل تقدم تقدير 

 در ابعاد نجا كه تقدير بر فعاليت انسانهاآرهبري او ساخت بجويد ،  از 

لت زور ، هويتي در اين آ جز بمثابه نها، آگوناگو حاكم است، 

 پيدا نمي كنيد، بلكه مدعي واليت فقيه و دستياران او نيز جز سازماندهي 

اگر از خود .  هويتي نمي يابند ) زور ( = بمثابه خدمتگزاران قدرت 

هن ما چه كساني بودند ، هويتي كه به ذ... بپرسيم هيتلر و استالين و

هويتي كه مردم ايران، .  متبادر مي شود، خودكامه هاي خون ريز است 
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در دوران انقالب ، به خميني مي دادند ، غير از هويتي است كه پس از 

 . اين هماني جستن او با قدرت به او مي دهند 

  تقدير دست ساز قدرت ، غير از اين كه تدبير را تعطيل و - 6

 با خود، بمثابه ، ويرانگري ناگزير مي كند و او رااستعدادهاي انسان را  به

زاديهاي خويش نيز آتدبير ساز، در تضاد قرار مي دهد،  از حقوق  و 

و از اين هماني جستن با هستي هوشمند و در انديشيدن و عمل غافل 

كردن، زمان را بي نهايت و مكان را فراخناي هستي انگاشتن، ناتوان مي 

تي انسان بر فطرت خويش است و بر اصل موازنه  وقدر حقيقت،  . سازد 

 عدمي تدبير مي سازد و عمل مي كند، 

ورده آزاد است و انديشه و تدبيري كه مي سازد، فرآ عقل او – الف 

 زادي است وآدانش و 

هماني مي جويد،  در   چون با خدا است و با هستي هوشمند اين-  ب 

زادي منفي كه آ فرق ميان  تامنيك تأمل كني.  بي كران الاكراه است 

زادي انسان وقتي با خدا است را آ و بدان قائل شده اندمتفكران غرب  

زادي فردها از يكديگر،  بنا آزادي از دولت ، آزادي منفي ، آ : مدريابي

زادي بمعناي بي كران الاكراه آاما . بر اين ، محدوده اي تنگ است 

ن رو فرمود در دين اكراه از اي.  محدود كننده ها است  همهرهائي از

،  بنا بر اين، از خدا غافل مي كند،زادي وآنيست كه اكراه انسان را از 

را ) اصل راهنماي قدرتمداري ( قدرت را مدار عقل و تنگناي ثنويت 

  . عرصه او مي گرداند

  تقدم تقدير بر تدبير، رابطه انسان را با  خود و با انسانها و با طبيعت - 7

چرا كه  عقل از ديدگاه تقدير است كه در واقعيت .  مي كند غير مستقيم

جامعه هاي تقدير : از اين رو است كه گفته اند و مي گويند . مي نگرد 

در حقيقت،  تقدم تقدير بر تدبير . گرا، جامعه هاي ناتوان از رشد هستند 

ورده تقدير آهرچه بر او مي رود را فراو  و  . انسان را فعل پذير مي كند
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چون تدبير نمي كند و فعال نيست، با واقعيتها نيز رابطه .  گمان مي برد 

باز چون فعال نيست و تدبير نمي كند و با . مستقيم بر قرار نمي كند 

واقعيتها رابطه مستقيم بر قرار نمي كند، از تقدير ، جز قدرت مطلقه اي 

مه ها است كه خودكابدين خاطر .  چون و چرا ناپذير، اندر نمي يابد 

حتي بگاه شكست، به كسي اجازه . چون و چرا كردن را ممنوع مي كنند 

چون و چرا ، ورده استآنها و بالئي كه بر سر مردم آنمي دهند در كار 

 .كند 

زادي اجتهاد در تناقض آ ادعاي تقدم و حاكميت تقدير بر تدبير با – 8 

لمي كه در ع. نست آخاصه دانش  همه زماني و همه مكاني بودن .  است 

يك جا صدق كند و در جاي ديگر صدق نكند، در زماني صدق كند و در 

همگاني و همه زماني و نيز حق . زمان ديگري صدق نكند، علم نيست 

ن حق كه يكي داشته باشد و ديگري نداشته باشد و آ. همه مكاني است 

در جائي كساني داشته باشند و در جاي ديگري كساني نداشته باشند، حق 

بدين قرار ، هرگاه تقدير همه جا و همه وقت صدق كند، همان .  نيست 

فرينش آسنتي چنين همان . سنت خداوندي است كه حق و دانش است 

حقوق از فريده را صاحب استعدادها و مجموعه اي آبر فطرت است كه 

 . گردانده تا كه از راه تدبير، راه رشد را بجويد و به پيش رود 

 هر تقدير ديگري ساخته قدرت و زمان و مكانش هم       بدين سان،

اكنون و همين جا   ضد حق و دانش و محروم كننده انسان دانش پژوه و 

 او را از حقوق خويش غافل و مأمور تخريب . اجتهاد است مانع 

 .استعدادهايش مي كند 

  تقدم تقدير بر تدبير ، انسانها را از استعداد انس و توان همكاري با - 9

انسانها كه در همه جامعه ها . يكديگر ناتوان و منفرد و منزوي مي كند 

تنها مي شوند و فرد ها در برابر قدرت تقدير ساز مي گردند ، اين روزگار 

در جامعه ها، بنيادها همه   .را جز از قدرت تقدير ساز پيدا نكرده اند 
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عقل را خود « غرب گمان مي برد  . تقدير ساز و انسانها بازيچه گشته اند 

و از تقدير رها و تقدير را وهمي مي گرداند محكوم به » محور مي كند 

غافل از اين كه قدرت محور عقل مي شود و تقدير مي سازد و . زوال 

بدين قرار ، عدالت ميزاني  . تدبير را وهمي محكوم به زوال مي گرداند 

زاد مي آهي و زادي عقل را مي سنجد و تدبير را را از تقدير تآاست كه 

 .كند 

زاد مقايسه آزاد در جامعه آ را با وضعيت انسان انسان      هر گاه وضعيت 

 را به ذهن مي فرد تنها ، در جا، انسانكه اگر كلمه م ، در مي يابيمكني

زاد، هم بمثابه فرد و آ، انسان از قدرت هويت كسب مي كند كهورد  آ

د كه از رشد و همبستگي و زاد ، هويتي را دارآهم بمثابه عضو جامعه 

 بدين .همكاري با اعضاي جامعه خويش در جريان رشد، حاصل مي كند 

يد كه آقرار، عدالت ميزاني است كه  بكار انسان و هر جامعه انساني  مي 

  .  زادي خويش را بازيابدآبخواهد 

يش را زادي فكر كردن و سخن گفتن و عمل كردن خوآ  و اگر - 10

 محدوده انديشيدن و   باشمند اين هماني مي جوئيم ، وقتي با هستي هو

 مگاه مي شويآ،  از واقعيت ديگري ممقايسه كنيعمل كردن انسان امروز ، 

: 

  تنگ و تنگ انسان نه تنها تقدم تقدير بر تدبير ، عرصه فكر و عمل را بر 

 اوزاديها گردانده است ، بلكه آ را عامل تحديد اوتر كرده است، نه تنها 

 ، انسانزيرا در فضاي باز.   است ساخته از فضاي باز ترسان و گريزان را

  :بر مي گزيند را روشيكي از دو 

اما اگر اين روش را . زاد كردن خويش در پندار و گفتار و كردار آ•

القيد نيز نمي . ، به وحشت مي افتد شمدهايآبرگزيند ، در جا، از پي 

  .مي افتد عقل او از كار زيرا . تواند بماند 
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ن را به آالجرم، تقدير ساز مي شود و امر به بستن فضا مي كند و خود  •

 .اجرا مي گذارد 

ن زمان كه تقدير قدرت بر پندار و گفتار و كردار انسان ، آبدين قرار،      

در بعدهاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و رابطه انسان با 

 تحت حاكميت استبداد فراگير طبيعت، حاكميت مطلق بجويد، انسان

بدين قرار، عدالت ميزاني .  مده و گرفتار ستم مطلق گشته است آدر

زادي انسان در پندار و گفتار و كردار و خلوص تدبير آاست كه اندازه 

 .را از  تقدير قدرت، معين مي كند 

 از اين كه در جامعه هاي مختلف انقالبها  رد پس نبايد تعجب ك– 11

رار عدالت روي مي دهند اما  با استقرار بر سرير قدرت، بقصد استق

انقالبي هاي پاك باز ، بر دولت و قلمروهاي سياسي و اقتصادي و 

نها آ  انسانهائي كه حرفه زيرا،. اجتماعي و فرهنگي بسط يد مي جويند 

. بكار بردن زور بگردد،  بنا بر طبيعت زور، ضد رشد و ويرانگر مي شوند 

، بجاي از ميان بردن فرصتهاي رانت هاي جديدخودكامه دولت 

 بر ،زمان به زمان.  بر اين فرصتها  مي افزايد ،خواري، زمان به زمان

عامل گريز سرمايه ها و استعدادها از كشور مي . ميزان رانتها مي افزايد 

با قبضه كردن دولت، سه قوه و دستگاههاي لشگري و كشوري و . شود 

 -را تابع تقديري مي كند كه مافياهاي نظامي بخش دولتي و غير دولتي 

 ن صفتآدولتي كه تدبير نساخت و تقدير ساخت و  به . مالي مي سازند 

 بخشيد،  دولت ضد رشد، ... و يا » حزب فرموده « و يا  »  خدا خواسته«

مسئله و بحران ساز و عامل گسترش جنايت ها و فسادها و خيانتها، در يك 

 بدين قرار، جبر تقدم تقدير بر تدبير و .ود كالم، ستم گستر مي ش

روي نهادن اين جبر . ن بر تدبير، جبر تخريب عمومي است آحاكميت 

در عصر ما، غير از استبدادها كه . به  مطلق، ويرانگري مطلق است 

ويرانگرند، سرمايه داري جهاني نيز با حكم كردن تقدير سرمايه بر تدبير 
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ينده را از پيش متعين مي كند، بلكه آيشخور و انسان ، نه تنها منابع را پ

عدالت . ينده اي را كه از پيش متعين مي كند، مرگ طبيعت است آ

. زاد مي كند آيرانگري ،  بدان، انسان خود را از جبر و،ميزاني است كه

 .اين ميزان شاخص رشد از ويرانگري است 

بر اين از حق ن حاكم و بنا آ  و تقديري كه بر تدبير مقدم و بر -  12

. تهي است ، الجرم نه از حقوق كه از مصلحتها كسب مشروعيت مي كند 

  از حقوق  شدن انسانها بخاطر برخوردارها اگر انقالبردپس نبايد تعجب ك

حقوق . مي شود ولي بتدريج، مصلحت جانشين حق . روي مي دهند

بر نها، بنا آهدفهاي دور و دير رس مي شوند كه براي برخورداري از 

 ! مصلحت روز ، مي بايد عمل كرد 

نه تنها مصلحتها بيرون از حق ها هستند بلكه ضد حق ها      طرفه اين كه 

 چرا از اينهمه مصلحتها كه ميا هيچگاه از خود پرسيده ايآ. نيز هستند 

در هيچ كجا، ، بكار بردن زور در اشكال گوناگونش مي شوندتوجيه گر 

در  از حقي از حقوقشان نبوده است ؟ نهاانساحتي يكي برخوردار كردن 

 بر حقوق انسان و حقوق ملي تقدم دارد دولت چرا  مصلحت جامعه ها، 

ن حاكم است ؟  چرا هر بار كه مصلحتي سنجيده مي شود، براي آو بر 

نست كه بكار بردن زور را توجيه كند و يا خورد و برد ثروتي را  موجه آ

 چرا م،  در مي يافتيمز خود كرده بوديبگرداند ؟  اگر اين پرسشها را ا

واره هم،ند حقوقي كه مي بايد پاس بدارومأموران قدرت حقوق حتي 

 . د ، تبيين شده نيستند نچرا تكليفهايي كه مي بايد انجام ده. نامعلوم است

 كه بعنوان واحدهاي اندازه محال اگر در اين خاصه ها  بيانديشي    

 كه تقدم تقدير مار مي گيرند، در مي يابيگيري عدالت در اختيار ما  قر

  .بر تدبير حتي تشخيص و تعيين پيشاپيش تكليفها را غير ممكن مي كند 

تقديرها نيز مي بايد . چرا كه نيازهاي قدرت ، روز به روز، تغيير مي كنند 
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يا » رهبر « در نتيجه، تكليف هر كس را واپسين موضع گيري . تغيير كنند 

  . وردن نياز قدرت، مي سازدآكند كه او در مقام برتقديري معين مي 

  ديديم تقدم تقدير بر تدبير چرا و چگونه انسان را  فعل پذير و در - 13

 11ن خاصه تقدير گرائي و آاينك با توجه به .  لت ناچيز مي كند آ

خاصه ديگر، مي توانيم بدانيم  چرا و چگونه تقدم تقدير خودجوشي را 

نشاط طبيعي انسان را كه ترجمان فعاليت خود جوش . د مي ستانانساناز 

هنگ استعدادهاي او است، با حالت غم و افسردگي و عصبانيت كه Ĥو هم

 يا آ. بيانگر اطاعت از تقدير قدرت زبر دست است، جانشين مي كند 

د چرا نشاط طبيعي را از ناز خود مي پرسانسانها تابع حكم تقدير قدرت 

 ؟د ندست داده ا

 كه جامعه در بند تقدير بندد، در مي يانرا از خود بكن   اگر اين پرسش     

در  چنين جامعه اي نشاط و . ، جامعه افسرده ها و كز كرده ها  است 

بدين . ور است آينده پيش رو، تاريك و اضطراب آشادي و اميد نيست و 

  نشاط و شادي و اميد، حقوق، بدان،قرار، ميزان عدالت، ميزاني است كه

 .، سنجيده مي شود معنوي انسان با كرامت و خودجوشي او

. ، ضد رشد و ضد علم است  بر تدبير  و باز ديديم كه تقدم تقدير- 14

جاي خالي علم را چه چيز پر مي  : منست كه از خود بپرسيآاينك وقت 

جاي مسئله ها كه ساخته و بر هم افزوده مي شوند، كند ؟ براي مثال، در 

 در ارزيابي موقعيتها و تشخيص بايد كردها و نبايد كردها، خالي دانش را

ن آچه چيز پر كرده است ؟ اگر بر بنا بر اين ، پديد نياوردن مسئله ها، 

 كه م از اين ، در شگفت مي شويمرا  بجوئي  پاسخ اين پرسشمشوي

خداوند خود هر كار را به دانش و اسباب مي كند اما كساني كه مدعيند 

 مقدر فرموده است، ...  و يا طبيعت و يار مردم را خداوندنها بآواليت 

« و يا » امداد غيبي « و  يا » دست غيبي « بدون دانش و اسباب و با 

در مي  ! و مسئله مي سازند انجام مي دهند كار ... و يا » دستور سازماني 
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جاي خالي علم را با ظن و گمان و زور پر مي تقدير سازان  كه ميابي

ن در آكه اگر خاصه تدبير اينست كه دليل صحت م در مي يابي. كنند 

. نيست ش در خودن  آدليل صحتخاصه تقدير اينست كه نست، آخود 

ن باشد زيرا اگر چنين باشد، آممكن نيست دليل صحت تقدير در خود 

كه قول از اين رو است .  نه با تقدير كه با تدبير است  ماديگر سر و كار

 چون و چرا بردار نيست و دليل صحت  مدارها  مرامقدرتمدارها و

انسانها يا آ !  يدآنها بيرون مي آاز زبان قولهاشان جز اين نيست كه 

نه چون خدا مي فرمايد حق است بلكه چون حق است ،  « اند نشنيده 

 دليل پس چرا نمي داند و يا غافل مي شود كهخدا مي فرمايد ؟  چرا ؟ 

  ؟  نآر گوينده حقانيت حق در حق است و نه د

نست ، بلكه تدبير داراي آ      نه تنها دليل صحت و سقم هر تدبير در خود 

ن را بكار  آ، زوراستفاده از بدون ،اين خاصه است كه همگان مي توانند

مري كه خود آنكه تقدير را آحال . مر و مأمور ندارد آنياز به تدبير .  برند

مور يا مأموراني مي بايد اجرا را مدار قدرت مي انگارد مي سازد و مأ

  .چنين تقديري ممكن نيست بدون زور اجرا كردني باشد. كنند 

بدين قرار، عدالت نه هم ميزاني است براي سنجيدن شخص به حق      

  .كه ميزاني است  كه وجود دليل را در تدبير  به ما نشان مي دهد
 

 از نابرابرى به برابرى؟  -م چهاربند 

  

تعريف عدالت بر اصل برابرى با : كه راه حل نيافته ، اينستمشكلى     

اين مانع روبرو است كه در روابط قوا، لحظه برابرى، لحظه سكون و بى 

و در نابرابرى، . توان آن را بر قرار كرد حركتى است و در گورستان مى

ها و امكانها را از آن قوى  عدالت را بر اصل برابرى تعريف كردن، فرصت

هائى تعريف  ها و روش معيارا اگر عدالت را مجموعه ي آ.ردن استترها ك
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نابرابريها عامل برخي از شوند،  كنيم كه مانع از استقرار قوا ميان انسانها مى

 : ؟شوند بسط قلمرو آزادى و رشد همه، از انسان و جانداران و طبيعت مى

 

 :پويائيهاي رابطه سلطه گر زير سلطه  - 1

 از رهگذر يك چند از زير سلطه را، -گر  روابط سلطهتوان جريان مى    

 كه در اين روابط، نه مشاهده كرد پى گرفت و پويائي هاي اين روابط

توان  توان برابرى را با آزادى سازگار كرد، بلكه نه به برابرى مى تنها نمى

زيرا وقتى از موقعيتى به راه بيفتيم كه در آن، يكى . زادىآرسيد و نه به 

ستاند و در خود   ديگرى زيرسلطه است، مسلط از زير سلطه مىمسلط و

و . سلطه گر، پويائى ادغام استاقتصاد  پويائى -1پس . كند جذب مى

دهد، زير فشار  چون زيرسلطه نيروهاى محركه خويش را از دست مى

 اقتصاد زير سلطه،  پويائى-2: شود ها، گرفتار بند از بندگسستگى مى سلطه

و بديهى است نابرابرى ميان اين دو .  است تالشى تجزيه وپويائي

 زير سلطه ، پويائي –رابطه سلطه گر  پويائى -3: شود روزافزون مى

به ترتيبى كه مطالعه كرديم، سلطه گر ناگزير است زور .  استنابرابرى

 -4: آورد  نيز، در مقابله با آن، قهر در كار مى- بيشتر بكار ببرد و زير سلطه

 بدين چهار پويائي، . ورده سه پويائي اول است آ فرپويائي خشونت

شود و ايجاد و رشد و انحالل  مىو حاكم بر او قدرت جايگزين انسان 

 اما قدرتي كه انسان را .  پويائى قدرت-5: شود قدرت محور رابطه ها مى

همانطور كه از اين رو، . لت خود مي كند، نسبت به او خارجي است آ

هاى خويش،   نيز قدرتهاى اقتصادى نسبت به جامعهها و  دولت،بينيم مى

 در اشكال سياسي و  پويائى خارجى شدن قدرت-6: شوند خارجى مى

 !اقتصادي و فرهنگي و بسا اجتماعي كه بدان جهاني شدن نام نهاده اند 

شود و قدرت در  در نتيجه، انسان براى قدرت مسلط و در خدمت آن مى

كند  ابع متعلق به آينده را پيش خور مىشود، من همان حال كه جهانى مى
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 پويائى جهانى شدن قدرت مسلط -7 :كند و پيشاپيش آينده را متعين مى

خور كردن،  بر اثر پيش . خور كردن، و از پيش متعين كردن آينده و پيش

بيكارى شكلى از اشكال ( تخريب منابع طبيعت و استعدادهاى انسانى 

 . پويائى تخريب و ندرت-8: شود روزافزون مى ) تخريب است

كوشند عمل خويش را  دانيم كه مسلط و زيرسلطه، هر دو مى و مى    

بر فرض كه تنها عمل زير سلطه را در جهت بيرون رفتن . مشروع بباورانند

 زير سلطه از بند سلطه گر بدر  هرگاهگر مشروع بدانيم،    سلطه از سلطه 

شود و جريان  ماعى پديدار نمىآيد، اما در روابط قوا بماند، عدالت اجت

اگر فرض كنيم برابرى در روابط قوا ممكن باشد . گردد سلطه متوقف نمى

دموكراسى « و آزادى در معنائى كه آلن تورن، صاحب كتاب 

دهد، را قربانى برابرى كنيم، به سكون عمومى  ، بدان مى»"چيست؟

و زور كافيست خواننده روابط قوائى را ميان د. رسيم گورستان مى

بعد نيروهائى را . سعى كند آن دو را در برابرى نگاه دارد. آزمايش كند

اگر او . كه دو طرف بايد بكار برند تا اين برابرى حفظ شود، محاسبه كند

چنين كند، به اين نتيجه خواهد رسيد كه وقتى روابط قوا در نقطه 

 .رسد برابرى تثبيت شود، ميزان تخريب به حد اكثر مى

راين، در روابط قوا ماندن و از راه مبارزه با قدرت مسلط، امتياز بناب    

چرا كه وقتى جريان . ماند بدست آوردن، به دنبال سراب دويدن مى

زير سلطه، به پويائى تخريب و ندرت رسيد، تعادل،  -روابط سلطه گر

اگر وجدان جمعى به خطر پديد نيايد، جريان . تعادل ضعف ها مى شود

 . پويائى ضعف و مرگ-9: انجامد  زير سلطه به مرگ مى-رابطه سلطه گر

قرار، ادامه حيات در گرو آنست كه پويائى تخريب و ندرت،  بدين    

 - 10: وجدان جهانيان را به وجوب بيرون رفتن از روابط قوا، بر انگيزد

و اگر اين پويائى انقالب عمومى پديد آورد، . پويائى وجدان جمعى

 در انسان، به مثابه يك بنياد و در بنيادهاى اجتماعى، يعنى اصل راهنما را
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موازنه عدمى بگرداند، گذار دائمى از نابرابرى به برابرى و سازگارى 

اما  پويائي وجدان .  پويائي انقالب – 11 :شود برابرى با آزادى ممكن مى

ورده پويائي انديشه راهنما ، از آجمعي و پويائي انقالب ، از جمله ، فر

زاد انديشه ها و دانشها و آزادي از رهگذر جريانهاي آقدرت به بيان بيان 

 پويائي اول كار انسان 9و ميزاني كه بدان نياز است تا كه . اطالعها هست 

 . و طبيعت را نسازند، ميزان عدالت است 

براى اينكه بيرون رفتن از روابط قوا ممكن شود، نخست بايد      پس، 

. آورند ن برداشت كه نابرابريهاى ديگر را در پى مىنابرابريهائى را از ميا

اين نابرابرايها، هنوز كه هنوز است، مشروعيت خويش را از دست 

 :اند نداده

  

نابرابريهائى كه ساخته انسان هستند و بايد از ميان  - 2 

 :برداشت

يك رشته از نابرابريها ناشى از نابرابرى انسانها در استعداد و  - 1/2  

به سخن ديگر، حتى اگر نابرابريهاى .  كار و پيرى و جوانى نيستندتوانائى

 را بتوان دليل نابرابرى دست آوردها دانست، اين نابرابريها  »طبيعى« 

در لباس اصالت دادن و مدار كردن خدا، انسان، نژاد، . حاصل كار نيستند

و دهند  به زور است كه اصالت مى... ملت، قوم، طبقه، فرد دين، مرام و

بنابراين، هر اصالت دادن و مدار كردنى كه . شود زور است كه مدار مى

ترجمان اصل ثنويت تك محورى باشد و انسان را به تابعيت زور در 

براى مثال، در دين مدارى، در مرام مدارى، . آورد، خالف عدالت است

در علم مدارى، فداكارى و جانبازى براى دين، براى مرام، براى علم، را 

ها براى جهان شمول كردن فرهنگ و  قرن ما، جنگ. گردانند ش مىارز

حاصل . است ها و يا براى دين را فراوان به خود ديده علم و يا براى مرام

. است ها، استعمار و استقرار استبدادهاى مرامى و دينى گشته اين جنگ
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حال آنكه حقى از حقوق انسان، پذيرفتن يا نپذيرفتن دينى، مرامى و يا 

شود، او حق  تنها وقتى اين حق و آزادى او تهديد مى. رى علمى استنظ

ها و مدارها كه  اصالت. و وظيفه دارد از آزادى و حق خويش دفاع كند

  )ع ( آورند، و به قول زيباى على در بيرون انسان، واقعيت بدست نمى

، از عوامل اصلى مدار شدن زور )317( اى بر كاغذ بيش نيستند نوشته

بنابراين، بر ميزان عدل، در . افزايند و نابرابرى بر نابرابرى مىهستند 

بيرون انسان، نبايد مدار شوند و رابطه انسان با آنها، رابطه با بيرون خود 

دهند و انسان را مدار  حتى وقتى اين اصالت را به انسان مى. بگردد

يش گردانند، رابطه انسانها با انسان مدارى، رابطه با خارج از خو مى

از ) 318( همه انواع اصالت انسانهاى ليبرال، مذهبى، ماركسيست. شود مى

بنام اصالتى تصورى، ميان انسانها و حتى ميان انسان با . اين نوع هستند

قرار هر آنچه در بيرون پندار و  بدين. شود خود، رابطه قوا بر قرار مى

 كاغذ است، اى بر گفتار و كردار انسان، واقعيت پيدا نمى كند و نوشته

نبايد مدار شود و اختيار آن از انسان سلب و در بيرون او، به بنيادى 

 .سپرده شود

در حقيقت، هر نوع ساالرى كه انسان انتخاب كننده را به انسان     

و بديهى است بدون القاى . انتخاب شونده، بدل كند، زورساالرى است

 دين ساالرى، مرام توان او را به تن دادن به ناتوانى در انسان، نمى

و بخش بزرگى . راضى كرد... ساالرى، سازمان ساالرى، سرمايه ساالرى و

براى .  هستند »ساالري« از نابرابريها و نابسامانيها و فسادها، ساخته اين 

اما دين چيست كه . شود مثال، در دين ساالرى، انسان براى دين مى

پس . داند م دينى مىانسان در خدمت آنست؟ معناى آن را بنياد و مقا

اما چون رابطه . كند دين ساالرى به واليت مقام دينى تحقق پيدا مى

شود،   رابطه با مقام و بنياد دينى مى يا انسان با دين رابطه با بيرون 

مي بايد رابطه ما دون با مافوق را چرا كه . تواند رابطه با زور نباشد نمى
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اى   دين در بيرون از انسان، نوشتهاگرافزون بر اين، . تبيين و تشريع كند 

 روش نيك يد وآنكه بكار او آبراي . يد آبكار او نمي بر كاغذ باشد، 

ن را بياموزد و آانسان مي بايد شود،  پنداشتن و نيك گفتن و نيك كردن 

پس انتقال آن از يكى به ديگرى، نياز به الگو و امام پيدا  .تجربه كند

اگر زور در كار آمد، دين . كند پيدا نمىنياز به قدرت و زور . كند مى

كند، زور است كه در پوشش دين انتقال پيدا  نيست كه انتقال پيدا مى

سان  انسانها بدين. شود كند و موجب فساد پندار و گفتار و كردار مى مى

شوند و از اين راه است كه فساد بر و بحر را فرا  از خود بيگانه مى

شوند وقتى در اين ظرف،  يها فاسد مى مردم ساالر. )319( گيرد مى

ساالريهاى بسيارى، از سرمايه و فرد و دين و مرام و الئيسيته و ملت و طبقه 

و سازمان سياسى و حتى حقوق انسان، تا سازمانهاى جنايتكارى بساط 

 :گسترند پرور خويش را مى استبداد فساد

كنيم تا اگر تعريف ليبراليسم را از آزادى از اساس تصحيح  - 2/2 

آزادى، بجاى آنكه قلمرو فرد را در روابط قوا معين كند، عبارت باشد از 

پندار و گفتار و كردارى كه ميان آدميان و ميان هر انسان با خويشتن و 

ميان انسانها با طبيعت، رابطه قوا پديد نياورد، در بيرون انسان، قدرت، در 

از جمله . شود نمىگيرد و بر انسان مسلط  اشكال گوناگون، شكل نمى

 :آيند نابرابريهاى فساد آور پديد نمى

در حال حاضر، آموزش و پرورش دستگاهى است كه افراد را براى    

. كند تربيت مى... ساالري وو سرمايه ، ديوان ساالري ها ه قدرتخدمت ب

پس مالك نابرابرى استعدادها، اندازه انطباق پذيرى آدميان با توقعات 

دستگاهي بگردد كه ، در اگر دستگاه آموزش و پرورش . اين قدرتها است

در خور بارورى خويش را بيابد، به موزش و پرورش آن، هر استعدادي آ

ترتيبى كه دورتر خواهيم ديد، نايكسانى استعدادها، خود از اسباب رشد 

شود و ميزان  عمومى و بهتر شدن محيط اجتماعى زيست در جهان  مى
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و از آنجا كه ميان انسان و محيط طبيعى نيز . كند كارى به صفر ميل مى بى

بهزيستى . يابد آورد، كيفيت زندگى بهبود مى  آزاد پديد مى ايرابطه

 بهزيستى  گرفتن شود و عدالت ميزان وسعت و شتاب مىارزش 

 .گردد مى

قرار، علم و دين و مرام و هنر و فن وقتى جريان پيدا  بدين – 3/2 

. ها، رابطه قوا نباشند شوند كه رابطه گر منتقل مىكنند و از يكى به دي مى

روند، نابرابريها، نابرابريهائى   در تركيب قدرت بكار مى...فن ووقتى علم و 

 بستگي ...جريان رشد علمى و . آورد پديد مى شوند كه قدرت مسلط  مى

مستقيم پيدا مي كند با وسعت قلمرو زندگي فردي و جمعي كه در محاط 

 استقرار عدالت و،  ... فن و بنابراين، نه تنها رشد علم و. ست روابط قوا ا

در معناى گذار از نابرابرى به برابرى كه حيات انسان و طبيعت ايجاب 

آيا . كند علم و دين و مرام و هنر و فن از بند قدرت آزاد شوند مى

توان علم و دين و مرام و هنر و فن را از تركيب قدرت بيرون برد و  مى

  اين پرسش ، پرسشي است ؟ آزادشان را ميان انسانها بر قرار كردجريان

ن روبرو بوده است و همچنان پرسش آزادي با آور پيام آكه  هر پيام 

 .روز ، بخصوص از لحاظ عدالت اجتماعي است 

تكرار كنيم كه هر معرفتى، در انتقال از يكى به ديگرى، نيازمند زور     

كند كه  وقتى معرفت جريان پيدا نمى. نيست، نيازمند نبود زور است

 انسان  قدرت به  از از انسان به قدرت وبه  آن از انسان به انسان، گذرگاه

در . شود ، منحرف مى) بمثابه وسيله نگاه داشتن انسان در بندگي قدرت ( 

نابرابرى ميان . جريان آزاد، نياز به ساالرى يكى بر ديگرى نيست

 كند،  يى بر يكديگر را از راه قدرت ايجاب نمهاى معرفتها ساالر دارنده

هاى گوناگون بنا   اين نابرابرى بر برابرى انسانهاى داراى معرفتچون

يك گذار . شود  مىهمگانها، موجب رشد  ، مبادله آزاد معرفت گيردمى

اما وقتى معرفتى از راه قدرت . آيد دائمى از نابرابرى به برابرى پديد مى
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گر در رابطه قرار داد، از عوامل افزايش توليد و مصرف انسانها را با يكدي

 نابرابريهاى روز افزون، فساد معرفت و تباهى انسان و طبيعت زور و مايه 

دينى،  ( قرار، نه تنها هر واليت و ساالرى كه بنام معرفتى بدين. شود مى

واقع زور ساالرى است، بلكه  شود، در  بر قرار مى)  ، فني مرامى، علمى

ها آزادانه  در صورتى كه معرفت. ل بزرگ فساد آن معرفت استعام

گيرد، قلمرو واليت  مبادله شوند، به تدريج كه جريان معرفتها وسعت مى

اين واقعيت را هر دانش آموز، هر دانشجو، در . شود قدرت محدودتر مى

داند كه در  كند و مى محيط هاى مدرسه و دانشگاه، روزمره، تجربه مى

در .  از معلم به شاگرد، محلى براى ايجاد و اعمال زور نيستانتقال علم

حال اگر انسانها از راه مبادله . بكار بردن معرفت نيز، نياز به زور نيست

دامنه   معرفتها، زندگى خويش و طبيعت را سازمان و سامان ببخشند، 

از اين رو است كه رشد از . شود  زور محدود و محدودتر مىنكاربردب

ساالرى است بخصوص وقتى بر اصل موازنه عدمى   نماى مردماصول راه

 .يابد سازمان مى

شكلى معرفت ندارد، زور بكار مو با آنكه هر انسانى وقتى بر راه حل  

آيا بدون معرفت، : برد، اما كمتر انسانى است كه از خود بپرسد مى

ورى، تواند نيرو را به زور بدل كند و بكار برد؟ در واقع، ايجاد هر ز مى

به حداقل معرفت و بكار بردن آن نيز، به آن اندازه از معرفت نياز دارد 

نيرو  را مي  نه بدون اين معرفت .  طلب مي كند كه بكار بردن مؤثر زور

اگر معرفت را  سان، بدين. برد نه بكار توان در زور از خود بيگانه كرد و 

معرفتى در و هر . شود از تركيب قدرت بيرون ببريم، قرت نيست مى

رود و كاربرد مخرب پيدا  تركيب قدرتى بكار رفت، از راه آن بكار مى

ها و  معرفتوردن آخود در پس اگر هر قدرتى جوياى انحصار . كند مى

شود، از دو رو  ها مى ها و معرفت سانسور كننده و مانع جريان آزاد اطالع

 :است
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. كند نياز مى بىها عموم را از قدرت  ها و معرفت جريان اطالع -الف  

اين راه يافتن كند و  اى راه حل علمى خويش را پيدا مى زيرا هر مسئله

حل نياز به نبود زور دارد و برابرى عموم در اطالع و علم امكان بكار 

. برد بردن آن را در ساختن قدرتى براى مسلط شدن بر مردم، از ميان مى

 و

دارد كه  را از ميان بر مىنابرابرى ن آها،  ها و معرفت  جريان اطالع-ب 

 .برد سازد و بكار مى جوينده قدرت بر مبناى آن، قدرت را مى

تواند آن را  قرار، قدرت ساخته انسان است و انسان نيز مى بدين     

وجود  اگر معرفت را در تركيب قدرت بكار نبرد، قدرت به. منحل كند

كه ثروت و قهر ) 320(توفلر، از اين واقعيت نيز غافل شده است. آيد نمى

قهر نيروى از خود بيگانه ايست كه آدمى . آيند نيز به معرفت پديد مى

رود، تا وقتى از خود  ثروتى هم كه در تركيب قدرت بكار مى. سازد مى

تواند   نمى قدرت بيگانه نشود و در بكار بردن زور بكار نيايد، در تركيب

رود، به  ىمرت بكار تبديل توليد به ثروتى كه در تركيب قد. وارد شود

راست بخواهى تكيه گاه هر قدرتى نبود معرفت و . معرفت نياز دارد

اما نه تنها ايجاد آن نياز به معرفت دارد بلكه بكاربردن . زيادت طلبى است

اى بكار رود،  اگر قدرتى بخواهد در جامعه. آن، نيز نياز به معرفت دارد

د از سطح معرفت عمومى رود، باي سطح معرفتى كه در ايجادش بكار مى

ها   نيز، هر قدرتى مخالف جريان آزاد اطالععلت به اين . باالتر نيز باشد

عالمى كه علم خود را «  :به اين داليل است كه فرمود. ها است معرفت و

در واقع، علمى كه اظهار .  » اظهار نكند، بر او لعنت خدا باد تا رستاخيز

زير سلطه بكار  - كردن رابطه مسلطشود، در ايجاد قدرت و برقرار  نمى

كند كه اظهار  چرا كه هر علمى وقتى واقعيت خارجى پيدا مى. رود مى

كند،  تواند بكند و مى قدرت تنها كارى كه مى. بشود و كاربرد پيدا كند

ها، مرامها،  اگر در جريان تاريخ، دين. منحرف كردن جريان علم است
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اند،  يه ايجاد قدرتهاى ويرانگر شدهها و در زمان ما علم و فن، ما معرفت

آيد، اگر در جريان  است كه علم وقتى در وجود مى به اين دليل بوده

شود و به بندگى آن در  آزاد، اظهار نشود، از راه قدرت اظهار مى

بنا بر اين، بر قرار كردن آزاد جريان علم و معرفت، عدل همين . آيد مى

 .است

، بر )321( اى ديگر د الغاء شوند، در مطالعهانواع سانسورها را كه باي     

در آن كه بسا با الغاى آن سانسورها و سانسورهاى ديگرى . ام شمرده

 و  » هاى اوليه خواسته« برخردار كردن انسانها از  اند، راه  فهرست نيامده

با وجود اين، پرسيدنى است آيا . سودمند كردن نابرابرى استعدادها است

در پاسخ گوئيم انها را با انحالل قدرت موافق گرداند؟ توان عموم انس مى

ها و فنون را از  كه بپذيريم بايد موانع جريان آزاد معرفت در صورتي: 

هاى جديد، اين ضابطه را  ها و سازماندهى ميان برداشت، در تغيير ساخت

 :شوند از ترين كارها عبارت مى مهم. بايد بكار برد

يادهاى اجتماعى از ثنويت به توحيد در غيير اصل راهنماى بن ت- 4/2

در اينجا بر اين . ام در فصل دوم به اين مهم پرداخته. معناى موازنه عدمى

ثابه مفرد به . امر تأكيد روا است كه تغيير بزرگ از انسان بايد آغاز شود

 آزادى« كند، ديگر حد  يك بنياد وقتى اصل راهنما را موازنه عدمى مى

 در ، اگر،به همين ترتيب. و آزادى ديگرى است ديگرى نيست، قلمر»

 اصل موازنه عدمى بگردد، جامعه وسيع ترين قلمرو ،بنيادهاى اجتماعى

 كه از ازدواج  )بنياد ( اى تفاوت خانواده. شود آزادى اعضاى خويش مى

كه اى  آيد، با خانواده دو انسان با اصل راهنماى موازنه عدمى پديد مى

 تشكيل مي ى يا بر اصل ثنويت دو محورىبر اصل ثنويت تك محور

خانواده بر اصل ( ، تفاوت محيط آزاد رشد ياب، با محيط استبدادى شود

خانواده بر اصل ثنويت (  و يا با محيط روابط قوا  )ثنويت تك محورى

در دو محيط دوم و سوم، عدالت بر اصل نابرابرى . است) دو محوري 
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ر اصل نابرابرى قوا، همان تعريف ب. شود قوا و برابرى قوا، تعريف مى

 :)322(كند افالطون را پيدا مى

اى عمل كند  يست كه در آن، هر كس به وظيفها جامعه عادل، جامعه    

مافوق امر كند و مادون به طيب خاطر : كه با طبيعت او سازگار است

 به دلخواه و اراده، به وفق عدالت عمل هانساناو چون ! اطاعت كند

ا اعمال زور، بايد هر كس را بر آن داشت تا به وظيفه خويش كنند، ب نمى

كند كه  هائى را پيدا مى تعريفعدالت و يا بر اصل برابرى قوا، ! عمل كند

بر اين دو اصل، زور .  ارزيابى و نقد شدند،پيش از اين، يك به يك

بر اصل موازنه عدمى، . نشيند يابد و به كرسى آمريت مى اصالت مى

بريهائى كه در درون و در روابط بنيادها با يكديگر پديد تمامى نا برا

نا يكسانى استعدادها سبب مى شود كه . شوند آيند، از ميان برداشته مى مى

مردم ساالرى بر اصل  ( ها بنيادها، در همكارى و شركت در مسئوليت

 . اداره شوند و شركت كنندگان به رشد يكديگر كمك رسانند) مشاركت

، وارونه راه و رسمى را بايد در پيش گرفت كه در قرار بدين    

كار دستگاه قضائى آنست كه : هاى ديروز و امروز، به رواج است جامعه

هر بار بنيادها از اصل موازنه عدمى پيروى نكردند و در آنها و ميان آنها 

روابط قوا پيدار شدند و جريان آزاد انديشه و معرفت تهديد و تحديد 

 : آن بنياد را فراهم آوردشد، اسباب اصالح

نه تنها نابرابرى در برابر دستگاه قضائى، از هر نظر، بايد از ميان بر  - 5/2

خيزد، بلكه دستگاه قضائى عامل سالمت نظام اجتماعى بر اصل توحيد 

 :بگردد

نابرابرى از لحاظ : در حال حاضر، آشكار ترين نابرابريها عبارتند از • 

از لحاظ مراجعه به  . ا مالى مراجعه به قاضىتوان بدنى يا عقالنى و ي

نابرابرى در گزينش وكيل مدافع، :  اين نا برابريها عمومى هستندقاضي، 

شود،  نابرابرى از لحاظ قدرت كه سبب بى طرف نشدن قضاوت مى
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نابرابرى از نظر زمان، به اين بيان كه يكى مى تواند طول مدت دادرسى 

نابرابرى از . آورد دت از پا در مىرا تحمل كند و ديگرى را طول م

براى مثال، اثر مراجعه به قاضى بر زنى . جهت اثرهاى مراجعه به قاضى

است،  است، با اثر قضاوت بر مردى كه تجاوز كرده كه به او تجاوز شده

 و نادان و بي سفيه و صغير ( نابرابرى از لحاظ قوه عقالنى. يكسان نيست

ناتوانى از نظر .  )پيرى، بيمارى ( توان بدنىو نابرابرى از لحاظ ) اطالع  

اين نابرابريها و نابرابريهاى ديگرى كه ... دسترسى به اطالعات و قانون و 

اصل ثنويت تك محورى، به سود قدرتمندان به بر احتماال  وجود دارند، 

اند و برابرى صورى در برابر قانون و قاضى، در واقع اين  وجود آمده

 .ي پوشاند  را منابرابريها 

هنوز در هيچ كشورى، . استقالل دستگاه قضائى نيز صورى است • 

استقالل تنها از نظر قوه . است دستگاه قضائى استقالل كامل را پيدا نكرده

حال آنكه . شود و آن نيز به دست نيامده است مجريه، موضوع بحث مى

شى است نيازمند نظام ارز. استقالل قوه قضائى نيازمند قاضى مستقل است

 نيازمند اسباب مالى و غير مالى. كه قاضى را به قدرت دلبسته نسازد

و .  استقالل است)...ادارى و انتظامى و بخصوص امنيت قاضى و(

بخصوص نيازمند تنظيم رابطه قوه قضائى با قواى ديگر و با جامعه، به 

براى اينكه . ترتيبى است كه قوه قضائى خود استبداد بر پا نگرداند

تبد و عامل بى عدالتى نشود، اين سگاه قضائى مستقل شود، و خود مدست

اصول حاكم بر «  اصلى پيروى كنند كه در 18دستگاه و قضاوت بايد از 

ام و در اينجا  شرح كرده) 323( » قضاوت اسالمى و حقوق بشر در اسالم

  :كنم شماره مى

 اصلى كه دستگاه قضائى و قضاوت بايد از آنها پيروى 18 - 3

 : ، عبارتند ازكنند
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كند، رفع خصومت   اصل اولى كه قضاوت اسالمى از آن پيروى مى- 1

از راه دادن حق به حق دار و تبديل روابط خصمانه به روابط دوستانه 

به سخن رساتر، كاستن از جو قهر در جامعه و ايجاد محيط تفاهم . است

كه در صدور در آن، موضوع قانونگذارى اسالمى و در نتيجه اصلى است 

  .حكم بايد از آن پيروى شود

آيد كه مقام قضاوت، مقام   از اصل باال، اين نتيجه بدست مى-2

قاضي بر وفق قانون . قانونگذارى نيست و قاضى حق قانونگذارى ندارد

هرگاه قانون ترجمان حقوق باشد، قضاوت عادالنه . مي بايد قضاوت كند 

 بنا بر اين، .مي شود

 .قاب بال بيان و عطف به ما سبق ، باطل هستند از جمله ع - 3

به سخن ديگر، در قضاوت،  . از قاعده لطف پيروى كند  قاضي بايد  - 4

) بهترين روش عمل به حقوق ( =  انتقام كور و بدون توجه به مصلحت  

 .حال و آينده جامعه را اساس كار قرا ندهد

 دستگاه قضائي خود به  قضاوت عادالنه است وقتي از شقاوتها بكاهد و- 5 

، ...يك دستگاه شقاوت بدل نگردد و با بيدار كردن حس كينه و انتقام و

تخلف ها و جرم ( سيب هاى اجتماعى آزمينه گسترش انواع نابسامانيها و 

 .را فراهم نكند ) ها و جنايتها 

    ظالمانه ترين قضاوت، پيروى از دلخواه مستكبران در مقام تشخيص - 6

از اين رو،   نه تنها قوه قضائى نبايد در . حق و صدور حكم است حق از نا

اختيار زمامدار و ابزار دست او بشود، بلكه بايد از تمايل زمامدار به قدرت 

 .مطلقه يافتن و فرعونيت جلوگيرى كند 

از . ورده است، مي بايد رفع شود آاى كه  ارتكاب جرم  ببار    ضايعه- 7

 باشد و به شكلى اجرا بگردد كه مجرم مهلت اين رو،  بايد حكم چنان

 . اصالح شدن و جبران كردن را  پيدا كند
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چرا كه .  احقاق يك حق به قيمت تباه كردن حقي ديگر انجام نگيرد - 8

حقوق يك مجموعه را تشكيل مي دهند و نقض حقي از حقوق، نقض 

 . تمامي حقوق است

 بيرون از حق و مقدم  قاضي حق ندارد  از  اين  دروغ كه  مصلحت- 9

بر او است كه مصلحت بيرون از حق  را .  بر حق است ، پيروي كند

 .مفسدت بشمارد 

به سخن ديگر قاضى حق .  در قضاوت ، بايد اصل بر برائت باشد– 10

هر . را مجوز قضاوت و حكم قرار بدهد... ندارد رويه جارى و سابقه امر و

دفاع كند، اما  در اين دفاع چند قاضى بايد از ضعيف در برابر قوى 

اصل اينست كه هر كس تا . تواند اصل را بر مجرميت قوى بگذارد نمى

 .وقتى بزهكاريش ثابت نشده است، بيگناه است 

 از آنجا كه انسان امانت مسئوليت را پذيرفته است و عضو عضو او -11

ن و چون بدون اختيار، مسئوليت انسا. مسئولند ، پس  مختار و آزاد است

گردد، بايد از لحاظ هر چهار وجه واقعيت اجتماعى از  از معنى تهى مى

 بنا بر اين،   . هر گونه اكراه و اجبارى در امان باشد

 قاضي نبايد در خدمت هيچ مقام و شخصى براى تحميل نظر و عقيده و •

بر او است كه  بداند پيامبران  نيز حق تحميل دين را . باورى قرار بگيرد 

 .نيافتند  به كسى 

اى كه   ايجاد روابط اجتماعى از راه زور مثل رابطه زوجيت و هر رابطه•

به اكراه ميان افراد و گروهها بر قرار شود، صلح اجتماعى را بر هم 

دهد و فضاى آزادى را  زند و ميزان قهر را در جامعه افزايش مى مى

وان دستگاه قضائي مستقل و عادل است هرگاه ت. گرداند  محدود مى

 .انحالل اين گونه رابطه ها را داشته باشد
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  دستگاه قضائي ، در حدود صالحيتهايش، با جلوگيرى از تضييع حقوق •

انسان، تمايل به تمركز منابع قدرت سياسى مالى و فرهنگى و نيز تمايل به 

 .سلطه گرى را سدكند

عي لذا، اصل بر قط.   قضاوت بر علم، و نه به ظن ،  عادالنه است - 12

بودن وقوع جرم و علم خالي از شبهه بر هويتهاي جرم كرده و جرم 

 .ديده است 

تشديد .   بر ميزان حق،  اصل بر برابري مجازات با جرم است - 13

اما هرگاه عمل به اصول راهنماي قضاوت . مجازات تجاوز از حق است 

ايجاب كرد  قاضي در مسئوليت  مجرم و  بنا بر اين در مجازات او 

زيرا  . فيف قائل شود، اين تخفيف  مي بايد با خشونت زدائي توأم باشدتخ

پس اگر با خشونت زدائي همراه نشود، . اصل بر خشونت زدائي است 

تشويق به زورگوئي و مايه رونق كار زورگويان مي شود و اثر معكوس 

از اين رو، تخفيف مجازاتها را با صلح بر ميزان عدل و . وردآببار مي 

 .راه بايد كرد قسط هم

بنا بر اين ، قضاوت بر ميزان عدل، مي .   حق مبين و شفاف است - 14

علني بودن دادگاه ، به تنهائي، قضاوت را شفاف نمي . بايد شفاف باشد

قانونها كه جنايتها و جرمها و خطاهاي قابل تعقيب را تعريف مي . كند

نان آاستقالل ئين دادرسي و هويت قاضي يا قاضيان و اندازه آكنند و 

 .مي بايد شفاف باشند

زادي مراجعه به قاضي آ دستگاه قضائي  مي بايد از اصل رفع موانع – 15

زادي انتخاب آزادي مراجعه به قاضي و حتي المقدور آ: پيروي كند 

زادي دو جريان اطالعات و انديشه ها آالغاي سانسورها و تأمين . قاضي 

ا تأمين امكان برابر رشد براي به قصد بر قرار كردن قسط اجتماعي ي

، نه تنها  » احساسات عمومي « نه تنها  تأثير نپذيرفتن  از تب . همگان 

زاد كردن و باز گشتن به ميزان آايجاد فرصت  براي جامعه براي ارزيابي 
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عدالت ، بلكه مراقبت از اين كه حكومت و هيچ مقامي تحريك 

يعني تصدي وارونه رويه . داحساسات را مجوز بر قرار كردن سانسور نكن

 .اي كه جهان شمول است 

بنا بر اين اصل ، قاضي نمي )  . 324(  اصل  تقدم تدبير بر تقدير – 16

بنا بر اين . توسل جويد» خواست تقدير « تواند در توجيه  حكم خطا ، به 

نجا كه قاضي علم قطعي نمي تواند آاز . ، حكم او قابل تجديد نظر است 

 .كم او نمي بايد ، خطايش را غير قابل جبران كند صادر كند، ح

نه تنها قاضي نبايد ميان طرفين دعوا ، تبعيض قائل .   عدم تبعيض - 17

شود بلكه دستگاه قضائي در خور اين عنوان مي بايد  مجري قانوني باشد 

ن آدر ... كه هيچگونه تبعيض ديني و مرامي و ملي و قومي و جنسي و

 .راه نيافته باشد 

 اصول پيشين، هدف قوه قضائى را از لحاظ آينده نيز معين - 18

اصل راهنما از لحاظ آينده تحول برهم افزائي  قهر به برهم :  گرداند مى

افزائي  آشتى و تبديل فعاليتهاى تخريبى به فعاليتهاى سازنده و باالخره 

متحقق گرداندن حقوق انسان در جامعه آزاد و پيشروئى است كه در آن 

حاصل سخن اينكه دستگاه . شود جال شكوفايى انسان روزافزون مىم

قضايى بنوبه خود بايد عرصه اجتماعى ابتكار و عمل و در نتيجه رشد 

تر گرداند و اين از راه تحويل تقابل و تضاد قوا به تفاهم  انسان را گسترده

 .گردد پذير مى و همكارى و مشاركت استعدادها صورت

 

 :ر تدبير و يا الغاي شش ساالري الغاي تقدم تقدير ب
مالكيت هائى كه آدميان نسبت به يكديگر دارند، روابط جبرى را     

آن آرمان كه كسى . آورند  كه نابرابريهاى فراوان ببار مىايجاد مي كنند

باوجود ). 325( نسبت به ديگر مالك تصميمى نباشد، در معاد متصور است

  بنابراين، .ن استاين، عدالت نزديك شدن به اين آرما
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با تغيير اصل راهنماى بنيادهاى اجتماعى، شمار بزرگى از تقديرها  - 1 

براى مثال در بنياد خانواد، خواه . سپارند جاى خود را به تدبيرها مى

وقتى اصل بر ثنويت تك محورى است و چه زمانى كه اصل بر ثنويت 

امر و نهى بر دومحورى است، مشاركت در اداره امور خانواده جاى به 

از . سپارد كه پندارى ساخته تقدير هستند هاى نا برابر مى مبناى موقعيت

 رو، اين

كه پيش از اين بدانها پرداختم، در واقع، الغاى  » ساالريها« الغاى  - 2 

 و. يك رشته ديگر از جبرها و نابرابريها است

براى . دشون مىصادر ها تقدير  الغاى احكامى كه از سوى نمايندگى - 3 

اما وقتى . كنند هائى را پيشنهاد مى ها برنامه مثال، در انتخابات، حزب

 را تصويب و به  ) قوانين و احكام حكومت( شوند، احكامى انتخاب مى

رأى نها آبه هائى كه مردم، به استنادشان،  گذارند مغاير وعده اجرا مى

 .اند داده

معه حق برابر، مسئوليت براصل تقدم تدبير بر تقدير، اعضاى يك جا     

پس مردم . برابر و مشاركت برابر در اداره جامعه خود بايد داشته باشند

بر فرض كه مردم . ساالرى بر اصل مشاركت است ساالرى بايسته، مردم

 را بايد به ن آساالري بر اصل انتخاب ناگزير باشد، عالوه بر اين كه 

سنجيد كه نيز بايد رى  تدابي،ساالرى بر اصل مشاركت نزديك كرد مردم

 بر تدبير ن آ و تقدم  قدرتعامل جانشين كردن تقديران مردم نمايندگ

ها بايد در روشنى كامل انجام  هاى تمامى مقام از جمله، انتخاب. دننشو

گيرند و انتخاب شدگان ناگزير شوند همان پيشنهادها را تصويب و اجرا 

: آيد اينست ه پيش مىپرسشى ك. اند  انتخاب شدهانكنند كه به خاطرش

 در عمل، بر اكثريت منتخب مبرهن شد، در پيشنهادش به ، در صورتيكه

. است، آيا نبايد خطاى خويش را تصحيح كند؟ چرا مردم، بر خطا بوده

 بايد هجامع. كند مىفضولي ماند كه وكالت  اما كار او به كار كسى مى
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. زل بكند يا نكندوكيل را ع. حق داشته باشد، درجا، بپذيرد يا نپذيرد

توان هم مانع تقدم تقدير بر  اما از چه راه مى. اقتضاى عدالت اينست

 را گرفتار بى ثباتى نگرداند؟ بنا بر  ) سه قوه( = تدبير شد و هم دولت

قابل اعتماد نيستند و ) 326( » كنند گويند آنچه را نمى آنها كه مى « اصل

كسانى كه وقتى در دولت نيستند، اما هستند . بايد از آنها سلب اعتماد كرد

هائى را به مردم پيشنهاد  كنند و بر اساس آنها، راه حل ها مى ارزيابى

ها،  گيرند، زير فشار واقعيت اما وقتى دولت را در دست مى. كنند مى

هاى  هائى را به عمل در آورند كه غير از راه شوند، راه حل ناگزير مى

 ن چه بايد كرد؟با اينا. پيشنهادى به جامعه هستند

ساالرى يك فرهنگ است، پس آموزش زبان تجربه و تميز  اگر مردم• 

. ها در مدارس و در جامعه باشد آن از زبان فريب بايد مهم ترين درس

. كار مطبوعات اين آموزش و تشخيص اين دو زبان از يكديگر بايد باشد

از . خيص بدهدبه ترتيبى كه جامعه بتواند عامه و عوام فريبان را در جا تش

آيند كه عموم  آنجا كه تدابير پيشنهادى، وقتى به زبان تجربه بعمل مى

پس . دمردم بتوانند خود آنها را تجربه كنند و در انجامشان شركت كنن

جامعه را . هر پيشنهادى كه به زبان تجربه ارائه نشود، فريب و دروغ است

 در اعضاى خويش جامعه در جمع و. نبايد معصوم و مظلوم دائمى خواند

اين حق او است كه . مسئول است و نبايد بگذارد او را فريب بدهند

 .بخواهد هر پيشنهادى، به زبان تجربه، با او در ميان گذاشته شود

دولت بايد اطالعات الزم را، بى كم و كاست، در اختيار سازمانهاى • 

 دهد خواهند در انتخابات شركت كنند و عموم مردم قرار سياسى كه مى

تا هر گروه سياسى، بر اساس اطالعات واقعى پيشنهادهاى خود را تنظيم 

ها اطالع كافى  ها و چونى  بر حكومت نبودن و از چندىكند و بهانه 

  ها و چونى مردم نيز با اطالع از چندى. نداشتن، از ميان بر خيزد

 .پيشنهادها را ارزيابى كنند



460 

ى آزاد، به معناى درست ها وسائل ارتباط جمعى موظف شوند بحث• 

ها، پيشنهادها بر مردم شناخته  كلمه، ترتيب بدهند و از راه اين بحث

وسايل ارتباط جمعى دولتى، به حكم قانون، بايد موظف شوند . شوند

وسايل ارتباط جمعى . ها را ترتيب بدهند بطور مرتب، اين بحث

 به رسانه  مردم   هرگاه. كار برانگيزند غيردولتى را مردم خود بايد به اين

شود به  كه به وظيفه خويش عمل نمى كند، ناگزير مىبى اعتنا شدند اي 

كه سانسورها از ميان  است  ترتيبدين ب. مسئوليت خويش عمل كند

تمام و كمال بر مردم شناخته مي گردند و ها،  شوند و قولمي برداشته 

عمل ول ها مردم نيز  مي توانند به مسئوليت خويش در گزينش بهترين ق

و اگر مردمى بدون آنكه اندريافته باشند، رأى بدهند و يا ). 327( كنند

يابند، از رأى دادن خوددارى  چون فهميدن را مشكل ووقت گير مى

گويند آنچه را در دل  شوند كه مى كنند، گرفتار حكومت كسانى مى

م بينيم خالف آنچه را به مرد ، و همانطور كه ديدند و مى)328( ندارند

 .كنند ند و مىه اكرد وعده داده بودند، 

نهند و به عهد خود عمل  كسانى كه با مردم عهدى را در ميان مى• 

 عهد، و بر مردم است كه شكنندگان )329(كنند بد ترين مردم هستند نمى

اصل اينست كه هر كس پيشنهادى به جامعه . را به هيچ مسئوليتى نگمارند

دهند،  اى كه رأى مى د و اعضاى جامعهگوي دهد بايد بداند چه مى مى

به وفاي بنا بر اين، هر دو طرف مسئول . دهند بايد بدانند به چه رأى مى

مردم مسئولند در اجراى پيشنهاد منتخب خود، . هستندعهد خويش 

. شركت كنند و منتخب مردم متعهد است و بايد به عهد خويش وفا كند

معه به زمامداران خويش بى دهد كه جا بى ثباتى واقعى وقتى روى مى

 .استميسر حفظ اعتماد به وفاى به عهد،  و. اعتماد شود
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است، ولو،  پس آيا بايد پيشنهادى را كه جامعه به آن رأى داده     

 كه تمامى مالحظات در ،اما كمترين كار. نادرست، به اجراگذاشت؟ نه

 : اينست،آن رعايت شده باشد

 ماهه به اكثريت داده شود و در آن پس از انتخابات، يك فرصت سه • 

فرصت، طرز اجرا و پى آمدهاى اجراى پيشنهادهاى خويش را مطالعه 

در صورتى كه تغيير آنها را ضرور يافت، با جامعه در ميان بگذارد و . كند

 .انتخابات مجلس تكرار شود

ست كه اصالحات به تدريج و  ني نيز تنها به اين » مهندسى اجتماعى «  

داوم به عمل آيند، بلكه اين پندار و گفتار و كردار سياسى است بطور م

تا كه اهل سياست به مردم جز . كه نيازمند به مهندسى اجتماعى است

واين ... هاى انجام نيافتنى ندهند و  حق نگويند و براى كسب رأى، وعده

ر مهندسى، گاه نياز به جراحى پيدا مى كند و آن وقتى است كه حزبى ب

 پيشنهادهاى خويش را اجرا اما كند  يشنهادهائى اكثريت پيدا مى پساس ا

دهند و يا نمى دانند و  فريب مىدانسته دانند و  اينان يا مى. كند نمى

و اما ). 330(در هر حال ، قابل اعتماد نيستند . ندانسته پيشنهاد مي كنند 

 :بخصوص كه. مردم رفع شود راه ، از  كرده انداشتباه در ازريابى

بكار بردن زبان عامه پسند و عامه فريب و مسابقه در آن، يكى از عوامل  • 

انتخاب واقعى وجود : است ساالريها وضعيت سياسى كنونى در مردم

. كند رو، بخش بزرگى از جامعه، در انتخاب شركت نمى از اين. ندارد

اند، بازيچه  ها را بيش از آنچه شده ماندن در دور باطل، جامعه

كند كه  هاى گوناگون سياسى و اقتصادى و سازمانهائى مىبندي گروه

براى بيرون رفتن . اند جنايت و فسادكارى را فعاليت اصلى خويش كرده

در حد ، دست كم، از دور، راه حل بايسته، استقرار واليت جمهور مردم 

 .مهار منتخبان است
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 براى اينكه واليت جمهور مردم مستقر شود، از ارزيابى و نقد     

دانشگاهيان، مدافعان حقوق بشر،  (  توسط مقامهائى مي تواند پيشنهادها 

 استبدادهاى بنداز شدن كه با رها يد آبه عمل   )...مدافعان طبيعت و

ها و قدرت مدارى، توانائى سنجيدن شخص را به حق  فراگير ماوراء ملى

دن كر همگانافزون بر قابل فهم جريان نقد، پيشنهادها را . كنندمي پيدا 

به شناسائي صداقت و ، وردن امكان شركت همگان در نقدآو فراهم 

آيا بايد مقامى باشد و صالحيت .   مي انجامد قت پيشنهاد كنندگان الي

نامزدها را تشخيص بدهد؟ آيا بايد نامزدها آزمايش لياقت و كفايت و 

ت صداقت را داده باشند؟ آيا مسئوليت را بايد از آن سازمان سياسى دانس

كند و يا از آن كسانى شمرد كه مردم به  كه نامزدهاى خود را پيشنهاد مى

 ...آنها رأى مى دهند؟ و

هاى گوناگون براى آنكه استعدادها و  هاى مختلف، شيوه در جامعه 

هاى گوناگون،  ها شناخته شوند و در يك جريان طوالنى، در مقام لياقت

در . اند ند، تجربه شدهلياقت و كارآئى خويش را بر جامعه آشكار كن

اصول از كتاب و در فصل امامت كتاب حزب و رهبري در مردم ساالري 

، شوند ها گمارده مى راهنما، صفات كسانى كه از سوى جامعه، به مسئوليت

. شده استپيش از انتخاب است تأكيد نامزدها  احراز لياقت بر و توضيح 

از انتخاب،  تباه بعداگر پيش از انتخاب، لياقت احراز شد، تصحيح اش

هاى  در حال حاضر، بحكم كم شدن اعتماد به گزيده. شود آسان مى

هاى داراى  ها را در جامعه هاى گزينش استعدادها و لياقت سياسى، شيوه

علت نيز . توان رضايت بخش دانست مردم ساالرى بر اصل انتخاب، نمى

براى هاى كافى و امكانات وافى  آنست كه انتخاب كنندگان فرصت

شناختن استعدادها در اختيار ندارند و استعدادها نيز ميدان آزادى براى 

بهترين  به لحاظ آنكه. كنند فعاليت و شناساندن خويش پيدا نمى

توانند در مسابقه  كنند، پس نمى استعدادها تنها در آزادى رشد مى
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كارگزارى قدرت گوى سبقت از كسانى بربايند كه خدمتگزارى قدرت 

و اگر بخواهند در اين مسابقه شركت كنند، هدف رشد در . اند فتهرا پذير

 رشد ،رها كنند، به سخن ديگرمداري آزادى را بايد به سود قدرت 

ها، در آن،  بست عمومى است كه استعدادهاى جامعه اين همان بن. نكنند

كنند  شوند و يا قلمرو سياست را رها مى ا به خدمتگزاران قدرت بدل مىي

 .شوند ال مىو يا پام

قرار، داشتن لياقت و صفات بايسته و نيز بكارگردانى شناخته  بدين     

بر سلطه اى است كه  جامعه عادل جامعه. شدن، نياز به جامعه عادل دارد

بنيادهاي ششگانه بر انسان پاين دهد و اين بنيادها را خدمتگزار انسانهاي 

اداره نيروهاى محركه  در حقيقت ستاندن . زاد در جريان رشد بگرداند آ

هاى سياسى و اقتصادى و به استخدام رشد اعضاى  از دست قدرت

ر اصل بنيادهاى جامعه را بواقعيت مي يابد وقتي  وردنشان، آدر خويش 

 و  اجتماعى را بطور كامل باز نظام ، راهنماى توحيد بازسازى كند

رد تا آنها از  و امكانات را در اختيار استعدادهاى بگذاتحول پذير گرداند

  و در خدمت رشد پرورش جويند راه مسابقه در علم و عدالت و تقوا، 

بخشى بزرگ از نيروهاى محركه در . بكار گيرندهاشان و جامعه انسان ها 

بخشى بزرگ از . هستند) 331( ها ار استبدادهاى فراگير ماوراء ملىهم

توانند   نمىها نيز جز اين دولت. توليدها مخرب انسان و طبيعت هستند

هاى  هاى اين استبدادها، سياست يابى ها و جهت كرد كه با سياست

شوند  بنابراين، اليق ترين استعدادها، آنهائى مى. خويش را سازگار كنند

در . سازگارترين سياستها را بسنجند و به اجرا در آورند كه بتوانند

توانند  مىكند كه بعد از انتخاب، ن حقيقت، جامعه كسانى را انتخاب مى

. ها، به اجرا بگذارند سياستى جز سياست در خور با سياست ماوراء ملى

جوئيم كه تا موافقت كردن ملتهاى  دورتر، براى اين پرسش پاسخ مى

ار نيروهاى محركه و پايان هروى زمين با سياست جهانى توانا به م
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تى توان سياس ها، مى بخشيدن به استبدادهاى فراگير، آيا در سطح جامعه

 ها، اتخاذ كرد يا نه؟ مستقل از اراده استبداد فراگير ماوراء ملى

قرار، استقرار عدالت به استقرار واقعى واليت جمهور مردم  بدين        

و استقرار واليت جمهور مردم، هنوز نياز به پايان دادن چند تقدير . است

 :دار

ر دستگاه دينى تقدير آموزش و پرورش و تقدير دستگاه قضائى و تقدي     

اما از آنجا . ها  و در واقع استبداد فراگير ماوراء ملى »سرمايه« و تقدير 

كه از ميان برداشتن اين تقديرها و حاكم كردن تدبير بر تقدير، نيازمند 

است كه توانائى به انجام رساندن اين مهم را داشته باشد، ناگزير  امامتى

دهد، استعدادهاى در  مكان مىآزمايشهائى را بجوئيم كه به هرجامعه ا

 :هاى خويش بر گزيند خور را براى هدف

  

 :گذار از نابرابرى به برابرى -بند پنجم 
 
 :شناسانند ابتالهائى كه سره را از ناسره مى     

هاى پيشين به رهبرانى نياز دارند كه  هاى امروز، بيشتر از جامعه جامعه     

 انسانها از لحاظ مقاومت در برابر آزمايش. به استخدام قدرت در نيايند

توانند بكار ببرند، ميسر  وسوسه قدرت، به چند ضابطه كه همگان مى

آدمى وقتى از قدرت آزاد است كه حاصل : ضابطه او اينست. شود مى

براى مثال، كسى كه علم . كند رشد خويش را جانشين خويش نمى

اجتماعى يا كسى كه مقام سياسى يا . كند خويش را جانشين خود مى

تواند  كند، در برابر وسوسه قدرت نمى دينى خويش را جانشين خود مى

انسانهاى آزاده و : توان آسانتر كرد آزمايش را هنوز مى. مقاومت كند

انسانهاى . كنند رشد ياب با اعضاى جامعه رابطه مستقيم بر قرار مى

فزون بر ا. كنند طلب، رابطه غير مستقيم از راه قدرت بر قرار مى قدرت
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آورد خويش را از علم و مال و مقام و موقع، به استخدام  اين، هر دست

جانشين خود كردن علم ومال و مقام و موقع، همين . آورند قدرت در مى

گزيند از  انسانى كه رشد در آزادى را بر مى توضيح اينكه فرق. است

ولى آورد، اينست كه ا آدمى كه خرد و علم را به استخدام قدرت در مى

كند و دومى دست آورد  قل مىمنتدست آورد خويش را به ديگران 

كسانى كه . كند خويش را وسيله رابطه قواى نابرابر با ديگران مى

خواهند از سوى جامعه به رهبرى بر گزيده شوند، بايد با جامعه رابطه  مى

. يعنى دست آوردهاى خويش را به جامعه بذل كنند.مستقيم داشته باشند 

 مستقيم با ديگران را به رابطه غير مستقيم بدل نكنند و در پى مقام و رابطه

بنابراين، . كند، نگردد موقعى كه ميان آنها و ديگران رابطه قوا بر قرار مى

خواه آفريده خدا  (تمامى كسانى كه ساالرى را از آن علم، سرمايه، نخبه

ا مالك انتخاب دانند و يا حتى آنها ر  مى) يا پرورده طبيعت خوانده شود

چرا كه علم بعد از . شمارند، خدمتگزار قدرت هستند شدن به رهبرى مى

با . است شود و عالمى كه آن را اظهار كرده اظهار از آن عموم مى

ضابطه نه علم كه رشد استعدادهاى خالق انسان . شود ديگران برابر مى

م را تواند اين استعدادها را در خود رشد بدهد كه عل كسى مى. است

 .فاصل خويش با ديگرى نداند و نكند

اما آيا پرورش استعدادهاى خويش يا رشد را ضابطه كردن، همان      

نخبه گرائى نيست؟ و آيا با قائل شدن به اين ضابطه، تصديق نمى كنيم 

ها را  شود كه ما نخبه ها است؟ آيا تنها فرق اين نمى رهبرى از آن نخبه

توان گفت در اين   دائمى هستند؟ مىشماريم كه در رشد كسانى مى

كه زبان عامه پسند و عامه فريب به آسانى  بينيد ي پرسشها كه دقت كنيد م

در . تواند آدمى را فريب بدهد، چنان كه نتواند ضابطه را بكار برد مى

قدرت « گرائى، به قدرت اصالت دادن و بر قدرت شدن و  حقيقت، نخبه

حق ). 332(ها دانستن است  را حق نخبه »را در اداره جامعه بكار بردن
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وقتي تحقق مي يابد كه همه اعضاي واليت با جمهور مردم اينست كه 

زاد و آجامعه رشد كنند ، رابطه ها رابطه هاي قوا نباشند و انسانها 

ساالرى ناقص كه مردم  در مردمن زمان،  آتا .  مسئوليت شناس باشند 

هاى  مشكلى را حل كنيم كه جامعهمي بايد ساالرى بر اصل انتخاب است، 

. كنند  انتخاب را مردم مى: ساالر نيز بدان گرفتار هستند داراى نظام مردم

مسابقه دهندگان در رشد، دست آوردهاى خويش را در اختيار پس اگر 

مسابقه و هرگاه  . ، جامعه توانائي انتخاب بيشتري مي يابدجامعه گذارند

 در تقوا و عدالت نيز مسابقه بدهند،  در علم، در انتخابات، دهندگان

گزيند تا  ها را بر مى جامعه عالم ترين و عادل ترين و با تقوا ترين

كنند  آنها با جامعه است كه رابطه مستقيم پيدا مى. خدمتگزار مردم شوند

 .و نه با قدرت

آيا اين همان : خوانندگان ايرانى و غير ايرانى حق دارند بپرسند     

كند،   سر باز مى » واليت فقيه« رجع نيست و وقتى به روش گزينش م

؟ آيا مده استآپديد  كه در ايران امروز وردآپديد نمي همان وضعيت 

اين م نمى كنند كه لسابقه تاريخى مرجعيت و تجربه اخير واليت فقيه، مس

 كارآئى نداشته و نتوانسته است جامعه را از گزند ،  به زبان تجربه،ميزان

 حفظ كند؟ نقص در روش است و يا در به كار نرفتن روش؟ رهبران بد

بدون گفتگو، نقص در بكار نرفتن روش و دليل آن غير مستقيم شدن 

توضيح اينكه، در تجربه مرجعيت و واليت فقيه، نه . رابطه با مردم است

آيد و  شود، بلكه به انحصار بنياد دينى در مى  اظهار نمى )دين ( تنها علم

بايد  علم كه مى. جامعه و عالم دينى، رابطه جاهل با عالم استرابطه ميان 

گرداند، وسيله  شد و نابرابرى در علم را به برابرى بر مى اظهار مى

همين رابطه كه مغاير پيامبرى . است حاكميت عالم بر جاهل گشته

آورد و قدرت فاصل  خدمت قدرت در مى ، علم و عالم را به)333(است

 .شود ه فساد دين و عالم دينى مىانسان و دين و ماي
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 هستند دو مجهولى ميزان كه يبر اثر اين فساد، عدالت و تقو     

براى اطمينان از درستى اين . شود شوند كه جامعه از آنها آگاه نمى مى

هاى قرآن عدالت و تقوا را با مالكها كه در  تواند مالك نظر، خواننده مى

دهد  اين مقايسه به او امكان مى.  كنداند، مقايسه رساله هاى عمليه آمده

روش ارسطوئى جانشين شد، فاسد  دريابد روش تجربى قرآن وقتى با

 .گشت

ايد، هر روشى  در حقيقت، به شرحى كه در اين تحقيق خوانده     

نگاهداشتن شكل و تغيير محتوا بدون تغيير . تترجمان اصل راهنمائى اس

ب از راه غافل كردن از اصل بنابراين، فري. اصل راهنما محال است

گيرد كه روش بيانگر آن و سازگار كننده هدف با آن  راهنمائى انجام مى

برابري برابرها و « عدالت را ارسطو روش را با تغيير اصل راهنما، . است

ها و در  وسيله حاكميت نخبهكرد و اين تعريف را » نابرابري نابرابرها 

سان است كه  بدين. گرداند واقع به بندگى قدرت در آوردن آنها

ترين آزمايش را باز  ترين آزمايش و ساده مهمترين آزمايش، عمومى

مسابقه دهندگان در علم و تقوا و عدالت، وقتى بندگان قدرت : يابيم مى

 .نيستند كه اصل راهنماى آنها موازنه عدمى باشد

 شوند  نمى داناترها با ديگران برابر-رقابتبنا بر و نه  -بنابر سابقه     

، اما در صورتيكه اصل راهنماى آنها توحيد باشد و نخواهند علم را )334(

وسيله ساالرى بر جامعه كنند، با تعليم علم به ديگران، نابرابرى را به 

 بكار جامعه عادلكه در  عمومى ميزاناز اينجا، . گردانند برابرى بر مى

 ،در جريان رشد در آزادى ،، گذار دائمى از نابرابريها به برابريهامي برد

  برابري به نابرابري و از  جامعه ظالم، گذار دائمى ازميزان و .است

 قابل بكار بردن ميزاناين . نابرابريهاى كمتر به نابرابريهاى بيشتر است

در جامعه عادل، از آنجا :  ديگرىياري جستن از ميزانشود مگر به  نمى

 رفتن ميزان رشد خودشان، دانند كه شرط باال كه مسابقه دهندگان مى
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آوردها به عموم انسانها است چرا كه سبب باال رفتن سطح  انتقال دست

شود، در  عمومى معرفت و مساعدتر شدن محيط اجتماعى براى رشد مى

قاعده عمومى كه . دهند انتقال علم به ديگران نيز با يكديگر مسابقه مى

گزارش   در جامعهميزان عدالت و تقوا رااستقرار آيد و  بدست مى

هر اندازه ميزان رشد باالتر و آهنگ رشد : شود از  كند، عبارت مى مى

انتقال گيرتر،   شتاب)...ونه قدرت استبداد فراگير ماوراء مليها و  ( انسانها

و هر اندازه بزرگ شدن قدرت بيشتر و . علم و فن به جامعه وسيع تر 

زان رشد جامعه انسانى ميزان تخريب طبيعت باالتر و ميشتاب گيرتر، 

آورد و به  در حقيقت كسى كه علم را به استخدام قدرت در نمى. كندتر

اما وقتى . دهد كند، امكانات رشد خويش را افزايش مى ديگرى منتقل مى

يزرگ خود، قدرت را رشد آورد، بجاى  علم را به خدمت قدرت در مى

 .و متكاثر و متمركز مي كند 

انباشت سرمايه و نكه وقتى از دليل تمركز درآمدها ها يكى اي از شگفتى    

آيا . رشد اقتصادى به سرمايه گذارى نياز دارد: شنوى پرسى، پاسخ مى مى

رشد علمى به سرمايه گذارى علمى نياز ندارد؟ و سرمايه گذارى علمى 

كارى جز انتقال دانشها به تمامى جامعه انسانى است؟ به خالف دروغى 

ست، انتشار علم موجب افتادن آن بدست نا اهالن و كه قدرت باورانده ا

اين بيشتر شدن بار زور در روابط است . شود وسعت يافتن قلمرو قهر نمى

با كاستن . شود هاى قهر آميز مى كه سبب استفاده از علم و فن در فعاليت

تر  ها، قلمرو قهر كوچك و كوچك از بار زور و عادالنه شدن رابطه

در حال حاضر، اصل بر زور و . شود  ميسر مى »اهالننا « شود و مهار مى

بر اين اصل و در اين روابط، اين قلمرو . هاى قوا هستند ها رابطه رابطه

شود و قلمرو حيات است كه كوچك  ويرانى و مرگ است كه بزرگ مى

ها را كه از زور خالى  اصل را كه بر عدم زور بگذاريم و رابطه. شود مى

دانش و فن در همان حال كه گذار دائمى از انتشار و بسط  كنيم،
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نابرابرى به برابرى و باال رفتن سطح زندگى و بزرگ شدن ميزان و شدت 

ها و از  كند، به كاسته شدن از بار زور در رابطه گرفتن رشد را تأمين مى

 قلمرو زندگى در آزادى و رشد، اين. كند اصالت افتادن زور كمك مى

 .كند سان بسط پيدا مى

وقتى هر جامعه علم و فن را در دسترس خويش يافت و شرائط انجام     

ها را شناخت، آزمايش نتيجه مطلوب را ببار مى  مسابقه را دانست و ضابطه

با وجود اين، براى آنكه آزمايش . شود ها ممكن مى انتخاب بهترين. آورد

بطور كامل موفق شود، ضرور است كه با آزمايشهاى كفايت و صداقت و 

چرا كه تقواى اجتماعى به كفايت و مسئوليت شناسى . انت همراه شودام

نه خود كه حق را مالك شناختن، و و صداقت و امانت و وفاى به عهد 

 .كند تحقق پيدا مى

مردم چگونه بتوانند امانت و كفايت و مسئوليت شناسى و صداقت و     

با آنكه وفاى به عهد و حق مالك گردانى نامزدها را آزمايش كنند؟ 

كيش شخصيت و اصول راهنما يافته و كتابهاي پاسخ اين پرسش را در 

هائى بيابم كه همگان ميزان ام كه  ام، از آن پس، بر آن شده شناسانده

كه  در صورتى. بتوانند، به يمن آنها، امين را از غير امين تشخيص بدهند

 هائى كهميزان اعضاى جامعه در تشخيص، شخص را به حق بسنجند، 

 :كنند شوند، كار شناسائى را بسيار آسان مى پيشنهاد مى

در حقيقت امانت . روش بايسته شناسائى ميزان امانت دانى است - 1 

امانت شناس انسان در رشد، با كفايت و . شود شناس عهد شناس نيز مى

 پندار در جريان رشد،  ،شود و از آنجا كه  صادق نيز مى ومسئوليت شناس

( = ، بجاى آنكه خويشتن نقد مي كندهمواره را  در خوو گفتار و كردا

و رابطه با ديگرى د محور بگرداند، حق را مالك ارزيابى خورا ) قدرت 

همگان بتوانند ، بدان ها، هائى كه  يا محك  محك اما . دهد قرار مى

 ؟ يا كدامها هستندامانت شناس را به آسانى تشخيص بدهند، كدام است
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حتى . جويد  است كه در بكار بردن زور تقدم نمىامانت شناس كسى - 2

شود، روى آوردن به  و وقتى با زور گو روبرو مى. به بهانه پيشگيرى خطر

 تنها وقتى زورپرست راه حل . شناسد  مىنقهر را آخرين و تنها عالج 

 بدان توسل  در حد خنثي كردن زور متجاوز، گذارد، ديگرى بر جا نمى

 .جويد مى

ا كه امانت نشناس، اصل راهنماى پندار و گفتار و كردارش و از آنج    

گويد و عمل  انديشد و سخن مى زنه عدمى نيست و بر اصل ثنويت مىامو

هنور . كند، روش عمومى او، از راه تخريب به هدف رسيدن است مى

به شرط آنكه همچنان بنا . سازند تر مى هاى ديگر، ارزيابى را آسان محك 

اما چه وقت مرد را به حق مى سنجيم؟ . سنجيدن باشدبر مرد را به حق 

وقتى پندار و گفتار و كردار او را از او جدا مى كنيم و حقانيت پندار و 

ها براى  ميزان آسانترين . سنجيم گفتار و كردار او را مستقل از او، مى

 :ندستها هاين سنجش، اين

م كه هر كس همانند زبان عل. زبان امانت شناس، زبان تجربه است - 3

هر پندار و گفتار و كردارى وقتى از انسان . تواند بكار برد بياموزد، مى

. عموم بتوانند بكار برندن روش را آبيانگر روشي باشد و امين است كه 

، كتابهاى زبان فريب را در همين  هاى زبان تجربه و نيز خاصه مشخصه

صه و ضابطه را در اينجا آسان ترين مشخ. ام با دقت و آسان، برشمرده

انسانهاى امين در پندار و گفتار و كردار نيك شتاب  :دهم بدست مى

و پندار و گفتار و كردار ) 335( جويند كنند و بر يكديگر سبقت مى مى

تواند  شود و بخصوص مخاطب مى نيك، خالى از زور و پر از علم مى

ل از زبانى كه شنونده نتواند درستى آن را مستق .درستى آن را بسنجد

سنجد و بيانى كه حقانيت آن را در خود آن، نتوان جست، زبان بگوينده 

 .فريب است
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اند، در بكار بردن زور  اما بسا كس يا كسانى تا وقتى به قدرت نرسيده     

با قهرى مقابله . روند جويند و از راه تخريب بسوى هدف نمى تقدم نمى

اما . خنثي نمي شود ت، ناتوان شدن بكار برنده خشونكنند كه جز با  مى

و اگر از آغاز قصد . دهند  مى »قلب ماهيت« بعد از رسيدن به هدف، 

دهند و ماهيت واقعى   را از دست مى» صوري ماهيت « اند،  فريب داشته

بتوان ، بدان،  وجود دارد كه كي محآيا . كنند خويش را عيان مى

وجود محك  پيشاپيش امانت شناس را از امانت نشناس تشخيص داد؟ 

 اما از بخت بد، در جريان انقالب ايران، از آنجا كه ما . داردداشت و 

 :سنجيديم، آن را نشناختيم و بكار نبرديم حق را به مرد مى

پيش از اين روشن كرديم كه حتى وقتى ناگزير از بكاربردن قهر بر  - 4 

 است، قهر شويم كه هيچ راه حل ديگرى بر جا نگذاشته ضد زورگوئى مى

و ) خشونت زدائي ( = را حتى المقدور، در خنثى كردن قهر زورگو 

ا بر بن. ايجاد فضاى الزم براى بكار بردن راه حل عقالنى بايد بكار برد

اندازد تا زورگو  نا نيز، انديشه را بكار مىگاين، امين كسى است كه در تن

 .را تخريب نكند، بلكه او را از اسارت زور رها سازد

گرداند،   را هدف مى »دشمن« نت نشناس، نه تنها نابود كردن اما اما    

يگانه يك و تواند با تخريب نيك انديشان و نيك كرداران، در  بلكه نمى

هاى با نظام  بينيد در جامعه قرار، اگر مى بدين.  نكوشددكردن خو

دانند، يكى به دليل  ساالرى، مردم سياستمداران را امين خويش نمى مردم

،  رو از راه تخريب يكديگر ها رقيب:  در انتخابات استى آنروش عموم

اما پيش از آن، براى آنكه نامزد شوند، به . شوند  انتخاب مىيند وآمي 

ها سست  ها ناپايدار و خانواده و اگر عشق. پردازند تخريب دوستان مى

، يك دليل آن اينست كه عاشقان امين نيستند و از )336( اند بنياد گشته

 خويش به هدف كه زوج  )همسر و يا معشوق( ربانى كردن زوج، راه ق

 ...و اگر. شدن با ديگرى است مى رسند
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اگر اين خطا را نيز نكند و بداند كه تا رسيدن به هدف، بايد خود را     

پيش بدان،  ، دارد كهد وجومحكي سخت بپوشاند، آيا يدر حجاب تقو

ري آپاسخ پرسش خت؟ از فريب خوردن، بتوان امانت نشناس را شنا

 :است 

، در پنج قلمرو، امانت شناس را از امانت نشناس محكپنج  - 5 

 :شناساند مى

 نشدن براي تصدي نامزد به   يدر قلمرو سياست، مسئوليت شناس - 1/5

 .كه توان انجام آن را ندارداست مسئوليتى 

 . استهل بذل بودنا اسراف و تبذير نكردن و ،در قلمرو اقتصاد - 2/5

در قلمرو رابطه اجتماعى، ديگرى را وسيله رسيدن به قدرتى و يا  - 3/5

 . استفرونشاندن هوسى نكردن

در قلمرو فرهنگ، پندار و گفتار و كردار خالى از زور را روش  - 4/5

 . است در آنها، پيشى گرفتن،كردن و

 و جانداران و گياهان و سالمت هاانسان ( ها در قلمرو هستى پديده - 5/5

 . است  رشد كردن و رشد دادن و در عمران كوشيدن)محيط زيست

 : عمومى در تمامى قلمروها ميزان و محك و  

انسانى كه با ديگرى عهدى بست و در ). 337(وفاى به عهد است - 6 

عمومى است كه محك اين همان . شكستن عهد پيشقدم شد، امين نيست

چرا كه امانت نشناس، پيش . شناساند امانت شناس را از امانت ناشناس مى

اگر با يكى . تواند عهد نشكند و در جريان و بعد از رسيدن به هدف، نمى

 .شكند بندد، با ديگرى عهد مى عهد مى

دانند هركس  آيا ممكن است امانت نشناس بداند كه ديگران مى     

 تا رسيدن به ، پيشقدم در شكستن عهدى شد، امين نيست و بنا بر اين

خواننده كنجكاو . نشكند و پس از آن چنين كند؟ هرگزهدف، عهد 

افالطون خاطر نشان نكرد كه رهبران تا به قدرت تواند بپرسد آيا  مى
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نرسيده اند، در امانت شناسي گوي سبقت مي ربايند و چون به قدرت 

يا جامعه ها ، در جريان آمي رسند، عهد شكن و امانت نشناس مي شوند ؟ 

يا نديده اند رهبرها پيش آ جز اين را ديده اند ؟ تاريخ، از رهبران خود

گفته  و بعد از رسيدن به قدرت، ه اند  عهدها سپرداز رسيدن به قدرت،

 خالف آن مصلحت ايجاب كرد، زنم و فردا اگر  امروز حرفى را مى: اند

شوند، بگاه شكستن عهد وفا و دل  نها كه عاشق مىآ همه يا آگويم؟  را مى

 كنند؟ ز اين مىبستن به ديگرى ج

اند و فريب   آيا فريبكاران پيش از رسيدن به هدف، عهدى شكسته     و

اند و پس از رسيدن به قدرت عهد  اند و يا عهد نشكسته خوردگان نديده

اينگونه رهبران پيش از رسيدن به قدرت : پاسخ راست اينستاند؟  شكسته

آنجا كه حق را به اما از . اند فريب خوردگان نيز ديده واند عهد شكسته

اند و يا اهميت بايسته را  اند، عهد شكنيها را توجيه كرده  سنجيدهشخص

. اند دانسته... ويا حتى عالمت تحول و ترقى و عالقه و. اند بدان نداده

چنانكه، بر اصل ثنويت تك محورى، وقتى كسى با دوستى، معشوقى، 

 چه بسا قطع كند تا با ديگرى وصل كند، فريب خورده همسرى قطع مى

اش به را دليل شدت عالقه او را با دوست ، معشوق ، همسرش ، كردن 

وگرنه، غير ممكن است امانت ! گرداند  مىيش با خود  عهد شناسخود و

زيرا هدف خوب نياز به . نشناس، پيش از رسيدن به هدف، عهد نشكند

عهد شكنى وقتى . عهد شكنى ندارد، نه پيش و نه پس از رسيدن به آن

است كه هدف واقعى عهد شكن، غير از هدفى است كه بدان ديگرى را 

دوگانه شدن هدف است كه وفاى به عهد را غير ممكن . دهد فريب مى

اگر كس : رو است كه آزمايش اهميت تعيين كننده دارد  از اين.كند مى

يا گروهى مدعى مبارزه براى رسيدن به هدفى شدند و آن هدف نيكو 

 ميثاق در كار آوردن، مدعى ،ستقالل و آزادى بودبود، براى مثال ا

  وكند با متحدان خود امانت ناشناس را هم در جريان مبارزه، ناگزير مى
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و وقتى نقض عهد كرد، ديگر امين و   ، نقض عهد كندي راهنماها با اصل

آيا اگر كسى با هدف مشترك نقض عهد كرد، اين . اليق اعتماد نيست

او بايد بر رفتن به . د در جدائى تقدم بجويد؟ نهامانت شناس است كه باي

سوى هدف بشتابد و اطمينان داشته باشد كه عهد شكن در قطع كردن نيز 

ها، بر همه مردم شناخته  ، در همه جامعهمحكاين . پيشقدم خواهد شد

قطع ، براي مثال، ها، در مواردى، نقض عهد  از اين رو، در قانون. است

 معني مي دهد ... از مقام و موقع وءت، استعفازوجيت، جداشدن از شرك

دهد شرط كنند نقض عهد يكى را ديگرى  به دو طرف اجازه مى  قانون . 

، حتى وقتى اما بر اصل موازنه عدمي . حق دارد قطع پيوند تلقى كند

كند، نبايد در قطع كردن  امانت نشناس با هدف مشترك نقض عهد مى

ب  هدف از ميان نرود و -الف شود  ىپيشقدم شد زيرا ايستادگى سبب م

 امانت شناس معتمد و محور -ج امانت نشناس عهد شكن شناخته شود و -

  و.همگرائى بگردد

شود كه امانت نشناس عهد شكن، با متهم كردن متحد خويش به  بسا مى    

روشى كه عموم . كند اين و آن جرم، عهد شكنى خود را با او توجيه مى

اما پيشگام شدن در عهد شكنى است كه دروغ . برند ىزورپرستان بكار م

زيرا اگر حق گفته بود، اين مجرم بود كه بايد از . كند او را آشكار مى

 طرف بر حق در حقيقت، در صورتى كه يك. اتحاد بيرون مى رفت

 به حق، پاى بفشرد، خطاى خطاكار آشكار شخصبماند و بر سنجيدن 

عهد با هدف و متحد خويش را شكسته شود و او كه با ارتكاب خطا،  مى

قرار، امانت نشناسى كه  بدين. گويد است، ناگزير اتحاد را ترك مى

كند و بهتان را مجوز  شريك، متحد، همسر، دوست خويش را متهم مى

 مى گرداند، ،نقض عهد و بيرون رفتن از شركت، اتحاد، همسرى، دوستى

رپرستى خويش را آشكار به نقض عهد، امانت نشناسى و به بهتان زدن زو

محك عدم خلوص عهد شكن امانت نشناس عيان مي دو : است كرده
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 تقدم جستن در زور گفتن و از راه تخريب به هدف رسيدن و نقض كند، 

 .  هستندعهد

جامعه منتقد و ارزياب براى اينكه بعد از انتخاب، قدرت منتخب امين      

ميزان ها و يافتن براي حقيق حاصل كوشش در ت   :را از خود بيگانه نكند

 و توضيح اين امر كه علم اگر وسيله قدرت نشود و در روابط محك ها 

قوا بكار گرفته نشود، گذار دائمى از نابرابرى در علم و عدالت و تقوا و 

شود، بلكه بر  سبقت گرفتن در اينها، نه تنها سبب رشد عموم انسانها مى

به سخن ديگر، آزادى و . فزايدا پهناى فراخناى آزادى آنها نيز مى

كنند بلكه لحظه گذار از نابرابرى به برابرى،  برابرى نه هم آشتى مى

 .فراخناى پر پهناتر آزادى استبه لحظه گذار 

ساالرى بر اصل انتخاب و خواه در  با وجود اين، چه در مردم    

اليت از انسانها به قدرت و ساالرى بر اصل مشاركت، براى آنكه مردم

نتقال پيدا نكند، تدابير زير كه در واقع بايد فرهنگ عمومى بگردند، ا

 :شوند پيشنهاد مى

دوران آرمانى آن دوران است كه هيچكس مالك تصميم نسبت  - 1/6 

با وجود اين، جهتى كه . اما تا رستاخيز از آن دور هستيم. به ديگرى نباشد

 نزديك شدن به گيرد بايد ساالرى در خور اين عنوان در پيش مى مردم

در زمان ما آن امكان فراهم است كه بتوان گفت واليت . آن آرمان باشد

ساالرى بر اصل  اما مردم. از آن جمهور مردم است و قابل انتقال نيست

اگر . مايندگان مردم استنانتخاب به معناى انتقال واليت از مردم به 

ساالرى را  ردمبگوئيم واليت قابل انتقال نيست، حكم ابطال اين نوع م

تخاب نيز، به ن بدانيم كه مردم ساالرى بر اصل انخست. ايم صادر كرده

جز اينكه . معناى الغاى هر نوع واليتى غير از واليت جمهور مردم است

ساالرى، منتخبان به نمايندگى مردم اعمال واليت و  در اين مردم

 انتخاب و اين نمايندگى را كه روسو، سلب واليت از. كنند حاكميت مى
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.  توصيف مى كنند » الزم بد« دانست، جانبداران آن ،  كنندگان مى

ها، در نظر و عمل، پذيرفته  حال كه واليت جمهور مردم، در همه جامعه

واليت : شود، زمان آنست كه قدم اساسى دوم برداشته شود شده و مى

اينك امكان آن بوجود آمده . جمهور مردم شامل تصميم و اجرا است

ان ى از جمهور مردم باشد و اجرا به نمايندگئكه تصميم با شورااست 

، )338(باز گزداندن واليت تصميم به جمهور مردم. مردم واگذار شود

اقتضاي عدالت اينست كه توضيح آنكه . كند مشكل كنونى را حل مى

و هدف يا تصميمي كه شوراي مردم مي رهبران سياسى ميان مردم و 

 : كنند، اين رابطه برقرار شود گيرد و رهبران اجرا مي

 ↔) مقام اجرا كننده (  منتخبان مردم ↔) مقام تصميم گيرنده ( مردم 

 ) . تصميم يا تصميمهاي مصوب مردم ( هدف 

      در حال حاضر، بنا بر تابعيت مردم از قدرت ، حتي در مردم ساالري 

، بنا بر اين ، رهبران هستند و وسيله اجرا مردم و« ها، مقام تصميم گيرنده 

گذار از ستم بزرگ به داد، گذار از . است » رهبران « تعيين هدف نيز با 

زادي آرابطه دوم به رابطه اول، يا رهاشدن از بندگي قدرت و باز يافتن 

 .است 

در مردم ساالريها بر اصل انتخاب كنوني نيز، تحولي      بنا بر رابطه اول، 

كند، مجلس   كه جامعه تصويب مىرابرنامه عملى : بنيادي روي ميدهد 

گذارى اين تحول . گذارد كند و حكومت به اجرا مى به قانون بدل مى

اساسى است از نابرابرى به برابرى كه مايه شركت عموم در تصميم گيرى 

و عامل نظارت آنها بر اجراى تصميم متخذ و موجب كاهش فساد 

ان حال كه واليت توان تدابير الزم را سنجيد تا در هم مى. شود مى

شود، كار اداره جامعه دچار مشكل نشود و  تصميم به مردم باز گردانده مى

پيش از اين برخى از اين تدبيرها، . اثربخشى دولت نيز افزايش پيدا كند

 .ام را آورده
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گيرد، در انتخابات شركت  وقتى جامعه ديد تصميم را او مى - 2/6 

ها نيز به خود مردم باز  ميماما وقتى نظارت بر اجراى تص. كند مى

. شود گردانده شد، مشاركت آنها در اداره امور خويش بازهم بيشتر مى

كند كه دورتر  اين دو انتقال، تغيير اساسى در ساخت كار را ايجاب مى

 .پردازم بدان مى

كوشيدند از راه تعادل قوا ميان سه قوه مقننه و مجريه  آن زمان كه مى    

ساالرى را استوار و پايدار كنند، براى مردم حقى  دمو قضائيه، نظام مر

. پس نه تصميم با آنها بود و نه نظارت. شدند بيشتر از رأى دادن قائل نمى

در زمان ما، از دو حق، حق تصميم و حق نظارت، بخشى به جامعه انتقال 

اما اگر دو حق يكسره از آن جامعه شوند و يا بنابر آن . پيدا كرده است

ه تدريج به جامعه بازپس داده شوند تا كه يكسره از آن مردم شود كه ب

موجب گسترش اين گذار و انجام شوند، گذار از نابرابرى به برابرى 

اين دو كار، از فسادها مى . دشو قلمرو آزادى هر فرد عضو جامعه مى

 :كاهند اگر

ها پديد  ساالريها، استبدادهاى فراگير ماوراء ملى اگر در مردم - 3/6

آيند و اگر  فراگير، پى در پى پديد مى اند و تمايلهاى استبداد مدهآ

شوند،  كارفرمائيهاى اقتصادى و غير آنها به شيوه استبدادى اداره مى

. ساالرى سازگار نيست دليلى جز اين ندارد كه نظام ارزشى با مردم

. ت سازگار نيس، به مثابه اصل راهنما و ارزش پايهحيد،ها، با تو واليت نخبه

وجود استعداد نكه آحال . زگار استامهور مردم سج امامت اتوحيد ب

آزادى . رهبرى در هر انسان و پرورش آن، نه پذيرفته است و نه ارزش

به اين دليل كه ليبراليسمى كه در . ارزش نيست، قدرت ارزش است

زادى همان تعريف را بدست آ  از، مرام راهنما استساالريها  مردم

حتى وقتى . شود عدالت بر نابرابرى تعريف مى. ت دارددهد كه قدر مى

و ارزشى كه هدف . شود، برابرى در نابرابرى است بر برابرى تعريف مى
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شود، نه رها شدن از بندگى زور و قدرت و آزادى در رشد و رشد در  مى

 .استآزادى كه رسيدن به قدرت 

هاى توجيه  عهساالرى را در جام خواهند فقدان مردم وقتى مى! شگفتا    

برند كه  اما از ياد مى. ساالرى هستند گويند فاقد فرهنگ مردم كنند، مى

: ساالرى غرب فرهنگ ندارد و گرفتار تناقضى حل ناشدنى است مردم

يت قعاين مردم ساالريها مو. ناقض استساالرى در ت نظام ارزشى با مردم

و مادرشهر مسلط دارند و به سلطه گرى و مركز تمركز ثروت جهان شدن 

از اهل دانش، كسى . ها گشتن، برپا هستند استبدادهاى فراگير ماوراء ملى

يا . مانند ساالريها بدون موقعيت مسلط برجا نمى نيست كه نداند اين مردم

شوند و يا ناگزير به حل تناقض از راه  گرفتار فاجعه نازيسم و فاشيسم مى

ها در  ند و ساخت جامعهشو ساالرى مى سازگار كردن نظام ارزشى با مردم

 .كند جهت استقرار واليت تمام و كمال جمهور مردم تغيير مى

 كه بكار پيشگيرى، و پيش از انتخاب، بكار ييها آزمايشها و ضابطه - 4/6

پيش و بعد از . آيند، بعد از انتخاب نيز همچنان بايد بكارشان برد مى

 :جلوگيرى كندانتخاب، واليت جمهور مردم بايد از دو فساد عمومى 

  »حقوقى«  و  »منزلت ها « بايدتوضيح اين كه . كيش شخصيت - 1/4/6 

بخشد، الغاء شوند، رهبران نه واليت  گزاران خويش مىكه قدرت به كار

دارند ... پدرى، نه واليتى اعطا شده از سوى خدا، تقدير، ملت، حزب، و

الك جان و و نه وكيل مردم در تصميم گرفتن بجاى آنها هستند و نه م

 .)339( ند هست و نه قيم و نصير مردمندناموس و مال و خير و شر مردم

در روابط قوا، روش عمومى رسيدن به هدف از راه تخريب  - 2/4/6 

بنا بر اين روش، براى از ميدان بدر كردن رقيب، او را خالف آنچه . است

تار و پندار و گفتار و كردارى وارونه پندار و گف. نمايانند هست مى

 با تكرار، دروغ را بجاى واقعيت ،دهند و كردارش را به او نسبت مى

 زدن بطالنساالر نيز، انتقاد اغلب در مهر  هاى مردم در جامعه. نشانند مى
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بنا بر اين، نفى كيش شخصيت را با ارزيابى و ارج . شود خالصه مى

). 340( گزارى و سپاسگزارى از ابداع و ابتكار و خدمت همراه بايد كرد

جدا كردن سره : انتقاد معنائى را بدهد كه دارد به و نظارت عمومى بايد 

 .غناي وجدان همگاني از ناسره، حق از ناحق و پذيرفتن حق و سره و 

گذارم  تكميل آنها را به اهل تحقيقى مى. و اينها همه پيشنهادها نيستند    

 .اند  را آزاد كردهعقل  ،كه بر اصل موازنه عدمى

توان سازگار  برابرى را با آزادى نمى« نوز، در قلمرو اقتصاد، اشكال و ه 

بايد حل كنيم و عدالتى بجوئيم كه جهان را از فقر و قهر و مي  را » كرد

 :تخريب برهد
 

آيا اجتماع برابرى اقتصادى و آزادى  -بند ششم 

  :ممكن است؟
 
عف ها به تعادل ضسرانجام در قلمرو اقتصاد، تعادل قوا كه       

پيش خور كردن و از پيش متعين : شود انجامد، آشكارتر ديده مى مى

كردن آينده و به پايان رساندن منابع طبيعت و آلودن محيط زيست و 

هاى ويرانگر و  نابرابرى و قهر روزافزون و بزرگ شدن ابعاد فعاليت

استبداد و صلى فعاليت اقتصادىتبديل شدن انواع قمارها به عرصه ا

 ماوراءمليها و ايجاد اختاپوسهاى فسادها و برهم افزودن نابسامانيهافراگير 

 .ى اجتماعىسيبهاآو 

توان بيرون رفت؟  بيرون رفتن از تعادل  ها چگونه مى از تعادل ضعف     

بر اين واقعيت گذاشتن را يكى بنا : ميسر مي شودضعفها، به دو كار اساسى 

ارد و ديگرى پايان بخشيدن كه در طبيعت از هر چيز به اندازه وجود د

اين انجام پس از . به بكار انداختن نيروهاى محركه در توليدهاى ويرانگر



480 

حركه در توليد مدو كار كه موجب جذب و فعال شدن نيروهاى 

، تدابير زير مي شود ها و خدمات مورد نياز انسان در رشد مى فرآورده

 : يند آبايد به عمل در

. هاى اقتصادى است ميان برداشتن انواع دزدىكار بايسته سوم، از  - 1/7

هاى  از عامل). 341( ام اين دزديها را در اقتصاد توحيدى شماره كرده

اصلى نا برابريها، يكى همين دزديها است كه چهل نوع آن را يافته و 

 .ام فهرست كرده

شود و انسانها مدار باز  هاى تخريبى پايان داده در صورتيكه به فعاليت    

 معنوى را بازيابند و دزديها نيز از ميان بروند، نابرابريهاى -ى ماد

با وجود اين، برابر كردن امكانها كه . پذيرند ستمگرانه سخت كاهش مى

تواند، در  جست، مى در همه نظرها موضوع بحث بود و راه حل نمى

 : استتدبيرآزادى، راه حل بجويد و اين چهارمين 

رى سرمايه از راه گرفتن مالكيت توليد از پايان بخشيدن به ساال - 2/7 

دارى پديد  آن زبان كه مدعى است سرمايه. سرمايه و سپردن آن به كار

 معين ارمالكيت بر توليد را باز. آمده بازار است، زبان فريب است

مثابه   دارى، سرمايه به در نظام سرمايه. كنند كند، انسانها معين مى نمى

كز و تكاثر و انباشت و شتاب گرفتن در پيش قدرت، نياز خود را به تمر

خور كردن و استبداد فراگير خويش را، استبدادى كه قلمرو آينده را نيز 

كند و انسان را به خدمت خويش در  گيرد، جانشين نياز انسان مى فرامى

به انتظار نشستنى كه اين . سازند اين نظام اجتماعى را انسانها مى. آورد مى

ن را نفى كند و يا از راه دولتى كردن به نفى آن نظام، خود خويشت

زيرا دولتى يا خصوصى . ايست كمربستن، تكرار تجربه شكست خورده

توان  اما مى. بودن مالكيت در چند و چون قدرت و نيازش، اثر ندارد

اين انقالب در رابطه . مالكيت را از سرمايه ستاند و به توليد كنندگان داد

اين مردم ساالرى . گرداند مائيها را مردم ساالر مىانسان با قدرت، كارفر
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شود زيرا صاحبان كار به اشتراك مالك توليد  بر اصل اشتراك مى

 .شوند و بناگزير، به اشتراك بايد توليد را سامان دهند مى

بر فرض كه در آغاز، : با اين انقالب، هنوز اين پرسش برجا است     

پديد مي ، نابرابريها پرهيز ناكردنى امكانها برابر شدند، در جريان كار

برابرى در  نابرابرى در آغاز و  « :گويند هستند ليبرالهائى كه مى. يندآ

 اما.  » پايان

تمام واقعيت اينست كه در پايان، . اين شعار نصف واقعيت است - 3/7 

در صورتيكه واقعيت . اند نابرابرها، از جامعه و طبيعت برابر برخوردار نشده

آيد و روشن و  ز زبان فريب، به زبان تجربه در مىا قولمل كنيم، را كا

برابرى در آغاز و نايرابرى در پايان به «  :شود ترجمان تمام واقعيت مى

 طبيعت و جامعه برخوردار ازاى كه  شرط آنكه هركس به اندازه

 .»باز بپردازدبه جامعه و طبيعت است،  شده

رابرى علمى زيانمند نيست اگر علم ، نابه شدهمانطور كه توضيح داد    

در گذار دائمى از . لطه دارا بر نادار نشودسوفن وسيله كار قدرت و 

برابري، لحظه هاي هاى  كنند و لحظه نابرابرى به برابرى، همه رشد مى

تواند  نابرابرى اقتصادى نيز مى. مي شوندگسترش بيشتر پهنه آزادى 

شود بپردازد  اى كه برخوردار مى زيانبخش نباشد، اگر هر كس به اندازه

بدل اى در خدمت عمران طبيعت  نيروى محركهبه ها  اگر پرداخت و

 هرگاهبديهى است .  سرمايه بگردند و بكار بيفتندبه سخن ديگر،. شوند

صاحبان مازادها، بابت بكار انداختن آنها، سود  ،توليد به كار تعلق بگيرد

داند  اينست كه هر انسان فعالى مىاما بديهى تر از آن . كنند مطالبه مى

تر  رود، امكانات او گسترده هر اندازه ميزان رشد عمومى باالتر مى

حال اگر نظام اجتماعى چنان شود كه انسان رشد كند و نه . شود مى

فرآورده كار او در مقام سرمايه، پس مازادها نيز نيروى محركه رشد 

تر  رى، پهنه آزادى انسانها گستردهر از نابرابرى به براباشوند و با هر گذ مى
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 جز اين ،است بست كرده آنچه انديشه را در غرب گرفتار بن. شود مى

را به  زير سلطه –گر توان رابطه سلطه  نيست كه بر اصل ثنويت، نمى

نست كه استعدادهاى سخت كوش، پس اينتيجه . رابطه ديگرى برگرداند

افتند و بسا در  رى مىاز آنكه پول را جانشين خود كردند، از بارو

حال آنكه وقتى مازادها رابطه . كنند هاى ويرانگر زياده روى مى فعاليت

كنند و امكانات را براى همگان فراهم  برقرار نمى زير سلطه –گر سلطه 

 را، با زندگى در رشد و آزادى و شادى، بهره معنويآورند، بيشترين  مى

 .برند استعدادهاى كوشا مى

در رابطه قوا نه برابرى . ي رابطه قوا استتعدال امل بىسان ع بدين    

 ( = و البته در روابط قوا، برابرى با آزادى. شود و نه آزادى ىمممكن 

زيرا در روابط قوا، لحظه برابرى، لحظه . شود جمع نمىنيز  ) قدرت فرد 

. زادي بمعناي قدرت فرد نيز نيست آدر بي حركتي، . بى حركتى است

آنهم  -ها در روابط قوا بكار نيفتند، نابرابريهاى اقتصادى پس اگر مازاد

بر  . روند اى باالتر نمى  از اندازه- حق طبيعت و جامعهناز پرداخت بعد

 در  - ولو كم اندازه – اصل موازنه عدمى، هنوز سود درآمدهاى بيشتر

 :بذل مازاد است

 جانبداران  از نظر مسيحيت و،پيش از اين، دو نوع انفاق و بذل  - 4/7 

ي، از نظر ديگررا ليبرتاريسم و انتقادهاى صاحبان هر يك از دو نظر 

 نابرابرى از حد تحمل ند كه نبايد هر دو نظر بر آن. موضوع بحث شدند

اما از اين واقعيت غافل هستند كه جامعه و نيز طبيعت، مزرعه . رودبيرون 

ر و طبيعت هراندازه جامعه بارور ت. پرورش استعدادهاى خوب هستند

بنا بر اين، در جهانى گرفتار فقر و طبيعت . آبادتر، رشد انسانها جامع تر

دربند مسموميت روزافزون، فردى و اختيارى گرداندن انفاق و يا بنيادى 

 نظر هر دو . كنند و اجبارى كردن آن، با يكديگر، تفاوتى اساسى پيدا نمى
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 تنها . پذيرند  يعت را مىنابرابرى رو به افزايش و تخريب استعدادها و طب

 .از اندازه بيرون نرود نابرابري خواهند، اگر ممكن شد  مى

حال آنكه بر اصل موازنه عدمى، اقتضاى رعايت عدالت در حق كسى     

كند، اينست كه امكانات  كه استعدادى بيشتر دارد و بيشتر درآمد پيدا مى

ينست كه جامعه رشد سود او در ا. رشد استعدادهاى او بيشتر فراهم آيند

ارزش او در نابرابرى يافتن با ديگران نيست . كند و طبيعت عمران بجويد

زيرا در آن نابرابرى و اين . و مسلط شدن او بر ديگران ضد ارزش است

سلطه، ارزش حاكم نه استعداد و رشد آن كه محصول استعداد است 

 نگون بخت مندداز اين زمان به بعد، استعدا. شود  مىوقتى تبديل به زور

درآمدى كه سرمايه شده و  ( زيرا بجاى استعداد او، اين زور. شود مى

 است  ) زيرسلطه پديد آورده - ميان دارنده و بى چيزان رابطه مسلط

در هر يك از  -ها را كه  مسير رشد استعدادهاى جامعه. شود كه فعال مى

 قاعده را مطالعه كنيم، به همين هاى تاريخى كه استعدادها دوره

رسيم كه منحنى رشد آنها، تا   مطالعه كنيم به اين نتيجه مى-رسيم مى

  يا اجتماعى ياسياسى يا اقتصادى هر يك از صور -وقتى قدرت را

از . اند، صعودى است جانشين خود نكرده  - را به خود بگيرد فرهنگى

طول عمر . گيرد شود و شتاب مى زمان اين جانشينى، نزولى مى

هر اندازه : پيروي مي كنداين قاعده عمومى نيز از ى حاكم ها خانواده

سپارد، طول عمر يك خانواده  استعداد بيشتر جاى خود را به قدرت مى

. ن اينست كه انسان شش دسته استعداد دارد آ دليل .شود تر مى كوتاه

زادي آبا غفلت از . زادي ، رشد همĤهنگ مي كنند آاين استعدادها، در 

. ي ال اكراه، در قدرت يابي از راه تخريب بكار مي افتند و نبود فراخنا

 . غاز مي شود آغافل از اين كه هر ديگر تخريب كردني با خود تخريبي 

تحول از راه حل .  استعدادها نيست »ملى كردن « بنابراين، راه حل      

. است باز و تحول پذير نظامى اجتماعى نظام اجتماعي قدرت محور به 
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 در آن، حاصل سعى انسان، جانشين استعداد ،كهظامي است تحول به ن

در اين نظام، انفاق و بذل سرمايه گذارى در رشد . خالق و سعى او نشود

مساعد كردن محيط اجتماعى و طبيعى براى مسابقه در از رهگذر عمومى 

ها كه  اگر رشد در شمار ارزشهاى اول بگردد، همان هزينه. رشد است

 .دنشو د، صرف رشد مىنشو  ديگران مىاينك صرف تمايز از

اى حق حيات آزاد و  توجه به اين امر اساسى است كه هر زينده    

ها، در حد حيات آزاد و  ، بر درآمدها، همه زيندهپس ،شايسته دارد

و نيز اغلب . گويند پرداخت اين حق را انفاق نمى. شايسته، حق دارند

كنند  ت جامعه و طبيعت استفاده مىاند كه آنها كه بيشتر از امكانا پذيرفته

بعد،   از آن به. آورند، بيشتر نيز بايد بپردازند و درآمد بيشتر بدست مى

وقتى بنا بر روابط قوا نباشد، انفاق و بذل براى فراهم آوردن اسباب رشد 

عمومى و باال بردن سطح معرفت جامعه و عمران طبيعت، مسيرى طبيعى 

 :دكنن است كه مازادها پيدا مى

. هاى صلح اجتماعى و بسط رزق و امكانات رشد است انفاق از ضابطه• 

بنابراين، نگاه دارنده جامعه از ورود به روابط قوا و در بر دارنده سود 

 :بنابراين). 342(براى انفاق كننده است

 كه خالى از هر زيان و هر قصد شخصى، يسخن. انفاق تنها مالى نيست• 

 ش انگيزنده دلها به الفت با يكديگر باشد، از بخشدر بر دارنده معرفت و بر

يكى انفاق و ديگر . بزرگى كه با منت و اذيت همراه باشد، بهتر است

 .)343(رفتن به راه شيطان است

انفاق روشى است كه از راه پاداش بدى به نيكى و يا تدارك تخريب • 

ماعى دهد در صلح اجت به سازندگى، به تمامى اعضاى جامعه امكالن مى

پس . و اين همان سود دائمى است) 344( بزيند و رشد هماهنگ كنند

انفاق، بر خالف پيش خوردن و از پيش متعين كردن آينده، استمرار 

 .حيات در صلح و رشد از نسلى به نسل ديگر است
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از اين رو، اندازه انفاق را ميزان اثر آن بر فعاليت و رشد انفاق كننده • 

آن انفاق . گر سخن، در انفاق، اندازه بايد نگاه داشتبه دي. كند معلوم مى

، اسراف است و آن اسراف،  محروم سازدكه آدمى را از امكان فعاليت 

 .)345( كه مال را در كار، جانشين انسان بگرداند، بخل است

انفاق به نيكى، بخشيدن آنچه بكار نيايد نيست، بخشيدن چيزى است كه • 

اگر . واهد آن را براى خود نگاه داردخ دارد و مى آدمى دوست مى

اى،  براى خدا باشد، يعنى اگر اصل راهنما، موازنه عدمى باشد، هر دانه

انسانها و ديگر زيندگان و ). 346( شود هفت سنبل، همه پر از دانه مى

و به عكس بخشيدنى كه بقصد حفظ نظام ظالمانه . شوند روز مىبه طبيعت 

ن كه تجربه قرن ما حاكى است، باد سردى زيرسلطه باشد، همانسا - مسلط

 ) .347( و آن را بيابان بگرداندستى سبز و خرم بوزدهشود كه بر مى

آنها كه . و انفاقى كه روحيه خفت و گدائى پديد آورد، شر است• 

د، سزاوار دريافت ي كنن و غرور انسانى دارند و سئوال نمندارند و شرم

كرامت قاعده اينست كه انفاق حافظ به سخن ديگر، .  )348 ( نفقه هستند

 بدان، روى ،انسان و موجب دستيابى او به امكانى بگردد كهو شخصيت 

 در رشد، رفيق راه و مددكار انفاق ،تقالل بجويد وسپاى خود بايستد، ا

 .كننده بگردد

 بدانها هائى كه انفاق هاى مالى و غير مالى بايد ميزان اينها هستند     

بكار  ميزان ها ، چون اين نظرسان، در آن دو ن يبد. سنجيده شوند

 بر وفق عدالت، انفاق گذار از نابرابريها به برابريها ،، بجاى آنكهنيامده اند

و افزودن بر امكانات رشد بگردد، گذار از نابرابريهاى كمتر به نابرابريهاى 

 :است بيشتر گشته

  انسانهاسيار بزرگاز مهمترين نابرابريها، يكى محروميت اكثريت ب - 5/7 

از دو نوع كار، يكى كار شركت در مسئوليت اداره جامعه يا كار سياسى و 

ممكن . ديگرى كار فرهنگى و دسترسى به آموزش و پرورش دائمى است
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بمثابه ها كه جز كار  نبود، در ساخت كنونى كار، اكثريت بزرگ جامعه

بسيار پرشتاب دانش زير رشد . كارى نشوند  ندارند، گرفتار بىوسيله توليد

با كاستن از ساعت كار، به . كاهد توليد مى  درانسانوفن، از نياز به 

زيرا برفرض كه با كاستن از ساعات . تنهائى، اين مشكل حل نمى شود

،  هر انسان  ، دادكارى  در توليد و يا در خدمات ،كار، بتوان به همه

كه در قلمرو سياست و در صورتى . مي يابدبيكارى بيشتر روزانه، ساعتهاي 

فرهنگ كار نيابد و تخريب طبيعت جاى خويش را به عمران آن ندهد، 

است، اين بى كارى و تخريب است كه  اين كار نيست كه توزيع شده

زيرا آنها . يابد ترى مى  نابرابرى بازهم ابعاد بزرگلذا، . است توزيع شده

له خود را از كه امكان دو نوع كار سياسى و فرهنگى را دارند، فاص

اى  ساالر، جامعه ، جامعه مردمبدين خاطر. كنند اكثريت بزرگ بيشتر مى

بايد باشد كه اسباب مشاركت همگان را در اداره امور جامعه خويش 

 رشد انسان  كردن قدرت مالىبزرگ شدن آورد و با جانشين  فراهم مى

عه را ها، اسباب رشد دائمى جام و عمران طبيعت به مثابه هدف فعاليت

با . فراهم بياورد، از تخريب طبيعت بازايستد و به عمران آن روى آورد

تغيير ساخت كار و هدف آن، سرمايه ها و استعدادهاى عظيمى كه اينك 

شوند، قلمروهاى وسيعى براى بكار  مارها برد و باخت مىقدر انواع 

ر كرد توان از نابرابرى به برابرى گذ سان مى بدين. كنند افتادن پيدا مى

 بخصوص كه . تر ساخت  با هر گذار، فضاى آزادى را گسترده،و

هاى زير سلطه، نه تنها از دونوع كار سياسى و فرهنگى محروم  جامعه

طبيعت سبز آنها بيابان و محيط زيستشان آلوده مى شوند، نه تنها هستند، 

تقال منابع شوند، بلكه با ان برابرتر مى نه تنها مبادله ميان آنها و مسلط ها، نا

و گياهى به اقتصادهاى مسلط و مهاجرت سيل آساى استعدادها، زير  كانى

مهار نيروهاى . دهند توليد را نيز از دست مىكار در هاى  ها زمينه سلطه

ها و توزيع عادالنه امكانها و  محركه در مقياس جهان و برابر كردن مبادله
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. كند ردار مىانفاق، جهان را از همه نيروهاى محركه خويش برخو

 امكان گسترده ، بر اين ميزان ها وچندى و چونى زندگى مردم جهان

 در طبيعت در عمران، براى انسان امروز، ،زندگى براى همه زيندگان

 .قابل تصور نيز نيستند

بنى « اما آيا بايد به انتظار روزى نشست كه انسانها متقاعد شوند كه      

 عدالت را در يك كشور نيز ميزان ن توا  و يا مى »آدم از يك گوهرند

 بكار برد و الگوى زندگى با چندى و چونى متعالى را ساخت؟
 

 در يك كشور ، عدالتميزانبر ، آيا   -بند هفتم 

 :توان عمل كرد؟ مى
 
ها و  و نيز در تحقيق پيرامون ماوراء ملى) 349( در مطالعه مبادله نابرابر     

بر اصل ثنويت . اند گر گردانده را سلطهمحور ) 350( استبداد فراگيرشان

. اند ها غافل مانده از نقش زير سلطهاند و  محورى، در واقعيت نگريستهتك

هاى زير سلطه، زير فشار چند مليتيها نيست كه نيروهاى  در واقعيت، جامعه

زير فشار نيروهاى  از اين رو است كه . كنند محركه خويش را صادر مى

اجتماعى در جهت ايجاد فضا و پيدايش امكانها براى محركه، يا بايد نظام 

 صادر هااين نيرو بايد  و يا باز و تحول پذير شود فعال شدن اين نيروها، 

از ). 351(  بر جا بماند، بي تغيير، نظام اجتماعى تا كه و تخريب  شوند

، سير انحطاط ايران را، خود،  گرفتار انحطاط شده اندقدرتهاى جهانى

قدرتهاى جهانى ديگر را ديگران سير انحطاط و ) 352( ام همطالعه كرد

 : آيد ها، يك قاعده بدست مى از اين مطالعه. اند مطالعه كرده

هر جامعه مسلطى، از زمانى كه براى حفظ نظام اجتماعى، دست به     

بيستم مسيحى،   در سالهاى پايان قرن- صدور نيروهاى محركه مى زند
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افتند، در  هاى اقتصادى بكار مى ى كه در فعاليتهائ پنجاه برابر سرمايه

 جريان انحطاط خويش را شروع مى -نددبورس، برد و باخت ش

 .)353(كند

هاى زير سلطه و اين قاعده، از اين  افزون بر غفلت از نقش جامعه    

 آنها جهت و مسير ها و  واقعيت نيز غفلت مى شود كه پيدايش ماوراء ملى

جريان نيروهاى محركه در مقياس   فراگير، زاده تا رسيدن به استبداد

ها  اگر جريان نيروهاى محركه قطع شود، نه از ماوراء ملى. جهان هستند

اى كه  از اتفاق، مطالعه. ماند و نه از استبداد آنها اثرى بر جا مى

حل را پيدايش يك  ها ناتوان و راه هاى ملى را از مهار ماوراء ملى دولت

اند كه به مهار آنها توانا باشد، تجربه انقالب ايران را د سياست جهانى مى

 كه از اين نظر اين انقالب تجربه موفقي است . شمارد تجربه موفقى مى

در دوران . است راه را براى رسيدن به يك سياست جهانى هموار كرده

هاى نفتى  مرجع اين انقالب، هويت جوئى از راه رشد، مهار ماوراء ملى

اى از تدابير براى آنكه نظام اجتماعى تغيير كند و   مجموعهو اتخاذ) 354(

ر نيروهاى محركه بتوانند در كشور فعال شوند، راه رشد جديدى را ب

 .گشودند روى انسانيت 

نظام اجتماعى را به سود پذير شدن تحول باز و واكنش قشرهائى كه     

و عمل يافت كه زمينه را براى حضور  خويش نمى ديدند، جهتى را مى

سان بود كه نيروهاى محركه، يا به  بدين. آورد قدرت خارجى فراهم مى

درسهاى اين تجربه عبارت بودند . قهر، تخريب شدند و يا صادر گشتند

 :)355(از

اى را تحت استبداد فراگير  ها بتوانند جامعه براى آنكه ماوراء ملى - 1/8 

ر كردن نيروهاى خويش در آورند، بايد در آن جامعه، فشار براى صاد

 .ها  بيشتر باشد  جذب ماوراء ملىتوان محركه از 
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در صورتيكه نظام اجتماعى بدون برخورد با مانع تحول كند   - 2/8 

چنان كه فشار براى صدور نيروهاى محركه به صفر ميل كند، جامعه از 

 .سلطه ماوراء ملى بدر رفته است

هاى  حول پذير كردن نظامتباز و ايجاد يك سياست جهانى، از راه  - 3/8

 اجتماعى بازتر و آزاديها هايبه همان نسبت كه نظام. اجتماعى ميسر است

د، نگير ها قرار مى تر و امكانها برابرتر در دسترس اعضاى جامعه گسترده

اين . افتند نيروهاى محركه هر جامعه، بيشتر در آن جامعه بكار مى

آورند كه توان اداره بخشى از توانند سياست جهانى را پديد  ها مى جامعه

شوند داشته باشد و بخشى از  نيروهاى محركه را كه به برابرى مبادله مى

هاى اقتصادى و فرهنگى را اداره كند كه جهانى است و بطور  فعاليت

 .شود روز افزون، بزرگ مى

هاى اجتماعى  صدور انقالب، به مثابه تكرار يك تجربه موفق، نظام - 4/8 

كال شاما وقتى صدور انقالب، در صدور ا. كند ول پذير مىديگر را تح

ها هستند كه بمنزله مراكز جذب  شود، اين ماوراء ملى  خالصه مىخشونت

اين قاعده، در دوران . شوند و اداره نيروهاى محركه، بزرگ تر مى

مرجع انقالب ايران و پس از آن، با استقرار استبداد فراگير و جنگ و 

 .تجربه رسيد و از آن، سند صحت گرفتتروريسم، به محك 

هاى راهنما، آزادى و استقالل و انقالب  همانسان كه تفكيك اصل - 5/8 

اجتماعى و عدالت اجتماعى و رشد و دين يا مرام و تقدم دادن به يكى 

از آنها، با استقرار يك نظام استبدادى سازگار است، تفكيك ناپذيرى اين 

د بازى تقدم اين اصل بر آن اصل، با نظام ها و رها شدن آنها از قي اصل

از زمانى كه نظام جديد موافق .  تحول پذير خوانائى داردباز واجتماعى 

 شد، رشد بر ميزان عدالت اجتماعى ميسر باز و تحول پذيرها  اين اصل

 .شود مى
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هاى ديگر،  ايجاد سياست جهانى از راه غلبه يك جامعه بر جامعه - 6/8 

علت نيز آنست كه جبر جبر را . است اريخ موفق نگشتهحتى يك بار در ت

در واقع، . تواند از ميان بردارد زدايد و سلطه گرى نظام سلطه را نمى نمى

ماند كه نه تنها سلطه بر جا  شود، وقتى بر جا مى قدرتى كه مسلط مى

از : شود گر از دو سو تغذيه و بدان، بزرگ مى ماند، بلكه قدرت سلطهب

 صدور  گرو خود را درتغيير ناپذيريزير سلطه كه ماعي اجتسوى نظام 

گر كه حفظ موقعيت خويش را در  بيند و نظام سلطه نيروهاى محركه مى

قدرت نيز اگر نتواند بر خويشتن . يابد بزرگ شدن قدرت مسلط مى

 .افتد بيفزايد، در سراشيب انحالل مى

شد و گذاشت اين  زير سلطه -گر  جبر رابطه سلطهتسليم پس يا بايد      

هاى در رابطه و طبيعت را از روى قرار و قاعده، تخريب و به  جامعهجبر 

 راه ن جبر رها شد و دست بكار عملي كردن آ و يا  از وادى مرگ برد

جامعه هاي . مي كند  آزاد و مستقل و رشدياب ي شد كه  جامعه ها را حل

ند داشت اما مبادله ها باز و تحول پذير نيز ، در استقالل، مبادله ها خواه

تجربه انقالب ايران كه . يند آكه بكار رشد جهانيان و عمران طبيعت مي 

است، نويد  هاى نسبى تكرار شده هاى ديگر نيز با موفقيت در جامعه

رو، انقالب ايران را  از اين. حل، موفقيت آميز است دهد اين راه مى

 در واقع،. ام سپيده عصر سوم خوانده

ساالر دارند،  هاى مردم هاى مسلط كه نظام حال حاضر، جامعهدر  - 7/8 

 و  »نيروى انسانى « بر بيكارى. اند به مرحله صدور نيروهاى محركه رسيده

هاى پولى و مالى عظيم، دارد بيكارى دانش و فن نيز افزوده  سرمايه

بنابراين، . اند ها تحول پذيرى خويش را از دست داده جامعه. شود مى

ى تحت استبداد فراگير ماوراء ملى ها، گرفتار سكونى هستند كه ها جامعه

در صورتيكه . تخريب عظيم نيروهاى محركه ممكن گشته استاز رهگذر 

 كه به -  اين سكون ويرانى و مرگ زا، پديد آيدروجدان عمومى ب
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 معناى جهان شمول، به ، انقالب - است شهادت انقالب ايران پديد آمده

 .هاى اجتماعى، در پيش است ن نظامتحول پذير گرداند

ها   مهار ماوراء ملىرنظرى كه جانبدار يك سياست جهانى توانا ب - 8/8 

است، به حق، بر اينست كه الگوهاى رشد، خواه رشد در وابستگى و  شده

چه رشد بر الگوى اقتصادهاى ملى كشورهاى صنعتى و خودمحور، به 

صل نمى شد زيرا زيرسلطه در وابستگى، رشد حا. اند شكست انجاميده

اقتصادهائى كه بر الگوى اقتصادهاى ملى . ستاند دهد و سلطه گر مى مى

اى  اند، زود به مرحله  و نيمه اول قرن بيستم، ساخته شده19غرب در قرن 

اند كه رشد قدرت اقتصادى با تحول پذيرى نظام اجتماعى  رسيده

 را ميزانى از تحول در واقع، اندازه رشد اقتصادى. است ناسازگار شده

كند كه با رشد قدرت اقتصاد، يعنى رشد سرمايه،  اجتماعى معين مى

الگوى . شود از آن پس، جريان تحول اجتماعى متوقف مى. سازگار باشد

كتاب مطالعه  ميزانى كه در اين -رشد كه با ميزان عدالت سازگار باشد

 به ترتيبى  الگوئى است كه با تحول پذيرى دائمى نظام اجتماعى،-شد

در خود فعال كند و براى خنثى كردن  كه بتواند نيروهاى محركه را

يكى از اين نيروهاى محركه كه انسانها هستند و بر آوردن نياز قدرت 

سرمايه، منابع را پيش خور و طبيعت را آلوده و آينده را پيشاپيش، متعين 

 .نكند، سازگار باشد

ها در درون هر  ابط قوا برهد، رابطهبراى اينكه جهان بتواند از رو - 9/8 

ن آ. ها، بايد بر اصل موازنه عدمى، از نو تنظيم شوند جامعه و ميان جامعه

 بيرون رود، اصل راهنماى  قواخواهد از روابطب يك جامعه زمان كه 

و خالى شدن مي شود موازنه عدمى اعضايش پندار و گفتار و كردارهاى 

دهد، فشار قدرتهاى خارجى را در   امكان مىبدوها از زور ،  رابطه

قدرت خارجى را مستقيم و غير مستقيم در . مرزهاى خويش به صفر رساند

در . امور داخلى، دخالت ندهد و نظام اجتماعى را تحول پذير بگرداند
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دوران انقالب، مردم ايران بدين روش، مانع از دخالت مؤثر دو ابر 

در دوران مرجع انقالب، دو . قدرت شدند و انقالب را پيروز گرداندند

جامعه و ديگرى خواستار  و تحول پذير كردن گرايش، يكى در پى باز

داليل موفقيت . مرمت نظام استبدادى بسته و باز سازى استبداد بودند

) 356(هاى در جستجوى قدرت را  در كارهاى ديگر كودتاى گروه

چرا كه اين . برد به دليل كودتا، تجربه راه به موفقيت مى. ام مطالعه كرده

موفق شدن تجربه بود كه موجب تحميل جنگ و محاصره اقتصادى از 

 .بيرون و كودتا در داخل گشت

 گذاشتن نظام اجتماعيتحول پذير كردن باز و علت موفقيت، بنا را بر     

نظام تحول پذير كردن باز و و الگوى رشدى را تجربه كردن بود كه جز 

 .ميزان عدالت نبود در جريان رشد بر اجتماعي 

ند عصر ايدئولوژى نك ها، در همان حال كه تبليغ مى ماوراء ملى - 10/8 

اين . ندنك است، ايدئولوژى خود را به جهانيان تحميل مى بسر آمده

خواهد دائمى بگردد و  ايدئولوژى، ايدئولوژى قدرتى است كه مى

جتماعى را با به اين دليل است كه نظامهاى ا. همواره بر خويشتن بيفزايد

،  رواز اين. دارد ستاندن نيروهاى محركه از آنها، از تحول باز مى

هاى ليبرال عدالت اجتماعى سازگار با استبداد فراگير ماوراء  نظريه

ها، در ادعاى خويش كه نظريه عدالت اجتماعى آنها، بى طرف است  ملى

 .راستگو نيستند

 را به ترتيبى ممكن بگرداند انديشه راهنمائى كه سازمان دادن جامعه     

كه در جريان رشد، گذارها، همواره گذار از نابرابرى به برابرى و از 

ه  بدست دادكتاب نيز  كه در اين تعريف همان باآزادى  -آزاديهاى 

  . كمتر به آزاديهاى بيشتر باشد، عادالنه است-ما

در .  است ريآاما آيا اين نتايج، براستى نتايج تجربه هستند؟ پاسخ     

يك نظام اجتماعى از توقف بدر آيد و تحول پذيرى حقيقت، هرگاه 
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 تحول چرا كه . كند نمي پايدار بجويد، جهتى غير از اين جهت پيدا

پذيرى پايدار با شكل گرفتن كانونهاى قدرت اقتصادى و سياسى و 

. اجتماعى و فرهنگى و تخريب نيروهاى محركه و طبيعت، در تضاد است

هاى بسته و يا باز كه جريان تحول آنها متوقف و يا  ر، در جامعهقرا بدين

ميزان ها شود و هيچيك از  بسيار كند است، برابرى با آزادى سازگار نمى

. شود اند، بكار بردنى نمى  عدالت كه صاحب نظران ساختهو محك هاي

 يا اند و به اين دليل كه يا سرانجام، از بكار بردن ميزان عدالت باز ايستاده

 ميان حداقل عدالت ، ها برابرىنا رغم بزرگ تر شدن اندازه  حتى به

جهت از تنگنا . است ها ناسازگارى پديد آمده  » ملت« اجتماعى و رقابت 

 .است  و از فراخنا به تنگنا شدهگشتهبه فراخنا وارونه 

هاى عدالت  نظريه نيست كه نظام اجتماعيتحول پذير شدن  باز آيا     

با غفلت از آن، بارى از تناقضها دارند و نظر سازان از قابل  ،اجتماعى

 ؟ و هستند ان اند و چرائى آن، غافل شده ساخته اجرا بودن نظرى كه مى

ها در مسير رشد، بر ميزان عدل  و چون تحول پذيرى دير پاى جامعه 

آيد و بدون اين  شود، ناگزير، بدون رشد، ميزان عدل بكار نمى ميسر مى

 .افزايد قدرت بر ابعاد خويش مى. كند انسان رشد نمىميزان، 
 

 رمضان،   روز شكافتن فرق 19 دقيقه صبح 32 و 3در شب قدر به ساعت  •

.  عدالت به پايان  رسيدكتاب، تحرير  )ع ( مظهر و امام عدالت على

 .سپاس خداى را

  برابر1416رمضان  19

  برابر1375بهمن   9

 1997ژانويه 28

 نوامبر 14 قمري و برابر 1427  شوال 21، برابر 1385ن با آ23 و در •

 ميالدي كار بازخواني و در حد توان روشن گرداندن هاي نظرها 2006
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به ترتيبي كه هر . و تعريف ها و دقيق كردن ميزان ها به انجام رسيد 

 . يافت آ مورد، ميزان عدالت كار

. دالت ادامه يافت  سال، بنا بر رويه، كار تحقيق در باره ع10 در اين •

 ، دو كار ديگر را كهي كه در متن وارد شدند، در فصلييغير ميزان ها

 2006 ( 1386گزارشگر ادامه تحقيق در باره عدالت هستند و در سال 

در اختيار  ، در نشريه انقالب اسالمي ، انتشار پيدا كرده اند، ) ميالدي 

 تحول پذير كردن از حق و مسئوليت خويش در باز ونهائي مي گذارم آ

. گاهند  آ، بر ميزان عدالت،نظام اجتماعي
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 فصل نهم

 ميزانهاي عدالت در قلمرو اقتصاد

 
 

 كه صورتي گشته است براي -  بر جهانيان است  كه  از جهاني شدن  

پوشاندن شدت و شتاب فقير شدن اقتصادهاي زير سلطه و طبيعت و بسا 

ديك به مطلقه سرمايه ساالري جامعه هاي داراي اقتصاد مسلط و سلطه نز

نكه كار از كار بگذرد، آگاه بگردند  و پيش از آ ،  -بر انسان و حيات او 

 :اختيار  بر جامعه ها وكشور هاي خود را  بازيابند 

 

از انسان بنده سرمايه بمثابه قدرت تا انسان : بند اول 

 زاد  صاحب اختيار سرمايه بمثابه نيروي محركه  آ
 

نها را قوانين اقتصادي مستقل از  آاد كنوني، قوانيني كه بتوان  در اقتص– 1

كه سرمايه ) باز ليبراليسم ( و يا متعلق به مرام ) براي مثال ليبراليسم ( مرام 

.   نها پيروي كنند، وجود خارجي ندارند آداري و جهاني شدن اقتصاد از 

تصادي را تنها وقتي فعاليتهاي اق. انواع ليبراليسم اقتصادي وجود دارند 

خود ساخته را حاكم بر » قوانين « بازار تنظيم مي كند، اين نظرها 

براي مثال، ليبراليسم نخست مدعي .  فعاليتهاي اقتصادي گمان مي برند 

شد هرگاه بازار، بازار رقابت كامل بگردد، عرضه با تقاضا متعادل و 

 شود با هزينه ورده برابر ميآزيرا  بهاي هر فر. عدالت برقرار مي شود 
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قواعد پنج گانه اي كه هرگاه رعايت شوند، بازار تنظيم . ن آتوليد 

 كننده فعاليتهاي اقتصادي مي شود، عبارتند از

 و) زاد اطالعات آجريان (   علني و شفاف بودن بازار - 1 

فراوان بودن عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان (  ذره وار بودن بازار – 2 

 و) 

برابري مداوم  نياز و ميل مبادله كنندگان به ( نهايت بازار  كشش بي - 3 

 و). ورده هاي خود آمبادله فر

زادي آزاد  تقاضا كنندگان به بازار و آ سيال بودن بازار يا ورود - 4 

 ورده ها به بازار  وآورود عوامل توليد و فر

  . ورده ها و خدمتهايي كه به بازار عرضه مي شوندآ همگني كامل فر-5 

.      اما در هيچ زماني و در هيچ كشوري بازار رقابت كامل بوجود نيامد

با . يد آزيرا ناقض خود را در خويشتن داشت  و نمي توانست بوجود 

نها منطق صوري آدمي پي مي برد كه در ساختن آتأمل در اين قواعد ، 

ر مي يعني بنا بر صورت، اين قواعد رقابت كامل را بر قرا. بكار رفته است 

اما بنا بر واقعيت، پوششي مي شوند براي ساز و كارهاي پيدايش و . كنند 

توضيح اين كه  عرضه و . بزرگ شدن و متمركز شدن قدرت اقتصادي 

تقاضا، يعني تقابل قوا و قوا ، بگاه تقابل، از منطق قدرت پيروي مي كنند 

و بزرگ بيشتر ستاندن و كمتر دادن، قانوني است كه قدرت در پيدايش : 

پس هرگاه مبادله نخواهد از اين . ن پيروي مي كند آو متمركز شدن از 

 قانون پيروي كند،

 –و ب . ورده ها و خدمتهاي  فراوان در اختيار باشند آ مي بايد فر– الف 

. انسانها تنها نيازهاي طبيعي داشته و سر هاشان از هواي قدرت، تهي باشند

 هاي نادر، رابطه قوا و بنا بر اين ورده ها و خدمتآوگرنه، مبادله فر

ورد و قدرت در ايجاد و آزيرا  رابطه قوا  قدرت پديد مي . نابرابر است 

بزرگ و متمركز شدن و انحالل  خود،  از قواعد پنجگانه كه از قواعد 
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از اين رو،  با وجود ندرت، قوائي كه در . خاص خود پيروي مي كند  

 هرگاه بخواهند از قواعد پنج گانه بازار با يكديگر روبرو مي شوند،

يعني . ن منصرف شوند آپيروي كنند، پيش از رودرورئي، مي بايد  از 

زيرا نقطه و لحظه تعادل ، . ورده هاي خود را با يكديگر مبادله نكنندآفر

و تعادل در اين نقطه و لحظه  پديد .نقطه و لحظه بي حركت شدن است

 . يد آنمي 

 ليبراليسم مرام سرمايه داري فزوني طلب و سلطه      بدين خاطر است كه

 . جو گشت و واليت مطلقه سرمايه داري را بر جامعه ها بر قرار كرد 

، رابطه ) جهاني شدن ادعائي (   رابطه سرمايه داري با زمان و مكان - 2

در اين رابطه با زمان و مكان ، هر اندازه . قدرت با زمان و مكان است 

 شود ، زمان و مكان در اختيارش ،كوتاه تر و قدرت بزرگ تر مي

در .  كوچك تر و نيازش به زمان دراز تر و مكان  فراخ تر بيشتر مي شود 

 كار توانا بود ، مي توانست مكان 4حقيقت، اگر قدرت اقتصادي به 

 : خويش را فراخناي هستي و زمان خود را ابديت بگرداند  

 .ناپذيري منابع  انحصار مالكيت منابع و پايان –الف 

كره ( و بر مكان ) ينده تا ابديت آحال و (  سلطه كامل بر زمان –ب 

 و) . خاكي و كره هاي ديگر داراي جمعيت معتاد به مصرف انبوه 

يند و آ مهار نيروهاي محركه اي كه در تمامي جامعه ها پديد مي –ج 

 . نها در جريان بزرگ و متمركز شدن خود آبكار بردن 

نجا كه قدرت زاده مبادله و مصرف ، بنا بر اين  تخريب،  است، آ از –د 

ن دارد كه محيط آبزرگ و متمركز شدن بي انتهاي قدرت نياز به  

زيست ، دستگاه خنثي كردن ويرانگريها  باشد و يا دست كم توانائي بي 

 . نهايت بر تحمل ويرانگريها را داشته باشد 

اين چهار كار توانا نيست ،  سرمايه ن جا كه به هيچ يك از آ     اما از 

ينده آيعني منابعي را كه به نسلهاي . ينده را پيشخور مي كند آداري  
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تعلق دارند، پيشاپيش به مصرف مي رساند و انسانها را ناگزير مي كند، 

. ن، پيش فروش كنند آنيروي كار خود را ، بسا تا پايان عمر و بعد از 

زمان و مكان را مدام .  متعين مي كند ينده را، از پيش،آبدين سان، 

توضيح اين كه به فراگرفتن زندگي يك نسل . كوتاه و كوچك مي كند 

زندگي نسل و بسا نسلهاي بعدي را گرفتار جبر خويش . بسنده نمي كند 

در فضا، دائم مي . به فراگرفتن كره زمين نيز قانع نمي شود . مي كند 

لوده نمودن محيط آن سه كار را با و اي. بايد بر قلمرو خود بيفزايد 

 . زيست همراه مي كند 

ن پيروي مي آ بدين قرار، قانون دوم و همگاني كه سرمايه داري از – 3

چرا كه زمان منابع و ديگر نيروهاي محركه را  . كند، قانون مرگ است 

لوده كردن  آاز راه . از راه بكار بردنشان در تخريب، كوتاه مي كند 

و .  زمان حيات همگان از جاندار و گياه را كوتاه مي كند محيط زيست، 

ن چهار ناتواني، نمي تواند نظام خويش را در سرتاسر آچون ، بنا بر 

جهان  برقرار كند، فضاي حياتي خود را نيز ، زمان به زمان، تنگ تر و 

.  ورتر مي گرداند  و دامنه فقر و قهر را گسترده تر مي كند آخفقان 

است كه هر سال ، سهم بزرگ تري از سرمايه را از قلمرو بدين خاطر 

.  بكار مي اندازد )  بازار بورس ( فعاليت توليد خارج، و در انواع قمارها 

ن، در محدوده اقتصاد آورد كه ، در آسرانجام مدار بسته اي بوجود مي 

نكه كار داشته باشند، ناگزير مي شوند مصرف آسرمايه داري، انسانها براي 

نكه مصرف كنند، ناچارند به واليت مطلقه كارفرمائي آند و براي كن

با وجود .  به سخن ديگر، به بردگي دو سويه تن بدهند . گردن بنهند

ورد و در مرگي كه آاين، يا سرمايه داري طبيعت و انسان را از پا در مي 

ا  ورد، خود نيز مي ميرد و يا انسانها به اتخاذ سياست جهاني توانآببار مي 

مي شوند  كه مي تواند  رابطهء ديگري ميان انسانها با زمان و مكان برقرار 

رابطه انسان و سرمايه را تغيير دهد به ترتيبي كه انسان نه تنها از . كند 
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بردگي برهد، بلكه  سرمايه را چون نيروي محركه در اختيار بگيرد و رشد 

 :خود را با  عمران طبيعت دمساز كند 

« بنا را بر )  انواع ليبراليسم و انواع ماركسيسم ( ته نظرها  هر دو دس– 4

گذاشته اند و بي توجه به تناقض موجود در ادعاي خود، وعده » ندرت 

 :تناقضي كه بدان توجه نكرده اند اينست . رسيدن به وفور را داه اند 

يند، آوردن نيازهاي انسانها مي آ هرگاه در طبيعت از موادي كه بكار بر

ندازه نباشد، با وجود افزايش جمعيت و بر هم افزودن نيازها، چگونه به ا

 ورد ؟  آممكن است وفور پديد 

 :     بدين غفلت از واقعيت، غفلت دومي افزوده مي شود 

در حقيقت،  .  ورده روابط قوا استآ ندرت پديده اي اجتماعي و فر

 :ورد  آسرمايه داري از دو راه ندرت پديد مي 

 راه تخريب مواد موجود در طبيعت ، با توليد انبوه براي     يكي از

مصرف انبوه، و ديگري از راه زنداني كردن انسانها در مدار بسته مادي 

چنان كه انسانها نيازهاي غير مادي را نيز از راه مادي .  مادي ↔

سطح عمومي بدين دو كار، سرمايه داري موفق شده است .  ورند آبر

به سخن ديگر،  .  سطح عمومي عرضه باالتر نگاه داردتقاضا را همواره از

وارونه شرط تحقق رقابت كامل ، واقعيت جسته است  و باال تر نگاه 

قانون سومي است كه داشتن  مداوم سطح تقاضا از سطح  عرضه ،  

  . ن پيروي مي كندآسرمايه داري از 

ز به اندازه از هرچي«      حال اگر بنا را بر اين بگذاريم كه در طبيعت 

،  ناگزير مي بايد نياز و رشد و تحول نيازها به تبع رشد، »وجود دارد 

بدين قرار،  مي بايد  رشد بيرون از . چنان باشند كه ندرت پديد نياورند

انسان ، يعني رشد سرمايه داري را كه بزرگ و متمركز شدن و افزودن بر 

ن آرا رشد بخوانيم و توان ويرانگري است ، فريب  بخوانيم و رشد انسان 

را عبارت بدانيم از برخوردار شدن انسان از حقوق خويش و فعال كردن 
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و اگر نيروهاي محركه را در رشد انسان و . همĤهنگ استعدادهايش 

عمران طبيعت بكار بريم،  بر راست راه عدل شده ايم و از منابع طبيعت 

د و نه محيط زيست يآبه اندازه اي استفاده كرده ايم كه  نه ندرت پديد 

 .اين خط، خط عدالت است . لوده شود آ

. ورد آن درآ    ليبراليسم رشد را اسطوره كرد و انسان را به بندگي 

قوانين « ماركيسيم ترجمان فريب خوردن از اين اسطوره و تابع 

قوانين « نه رشد سرمايه داري از .  نست آگمان بردن » ديالكتيك 

ن نقشي را دارد كه آ و نه مالكيت خصوصي  پيروي مي كند» ديالكتيك 

 :ن مي دهد آماركسيسم به 

اعتبار خود را از » قانون تضاد «   امروز  كه اسطوره رشد شكسته و - 5

دست داده است ، بر همگان روشن است كه، در جريان رشد قدرت 

سرمايه، مالكان سهام نيستند كه تصميم مي گيرند بلكه  مالكان تصميم 

 نقش تعيين كننده را در هدف و جهت بخشيدن به فعاليت هستند كه

زيرا ، .  در ظاهر كار بدست مالكان تصميم است . سرمايه، برعهده دارند 

در واقع،  تصميم گيرندگان نيز دچار وهم هستند و بسا از شدت غيريت 

نها نمي گيرند ، بلكه تنها توقع هاي قدرت آنمي دانند كه تصميم را 

از اين .  جريان بزرگ و متمركز شدن به اجرا مي گذارند سرمايه را در 

رو، اقتصادي با مالكيت دولتي و اقتصادي با مالكيت خصوصي و اقتصاد 

مختلط ، اشكال گوناگون اقتصاد قدرت و اين اقتصادها بنا بر اين كه 

موقع مسلط يا زير سلطه داشته باشند، گرفتار ديناميك هاي روابط مسلط 

 . تند  زير سلطه هس–

ن آزادي و بر راست راه عدالت ، آبدين قرار، اقتصاد سازگار با       

ن او آاقتصادي است كه اختيار را به انسان باز گرداند و حق تصميم را از 

 :شناسد و به او باز گذارد 
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اما اين علم موضوع . بود » ندرت ها « غاز، علم اداره آ  اقتصاد ، در - 6

نها آينده آجهانيان و . ه بن بست كشيده است نيافت و امروز، كارش ب

پيش كش ، در كشورهاي داراي اقتصاد سرمايه داري نيز، نمي تواند 

 از جمله مسئله نابرابري و فقر و قهر و بيكاري روز افزون و –مسئله ها 

حل مسئله ها پيش كش، حتي نمي . لودگي محيط زيست را حل كند آ

 داري مسئله هاي جديد نسازد و بر ن شود كه سرمايهآتواند مانع از 

از جمله مسئله هايي كه سرمايه . مسئله ها يي كه ساخته بود، نيفزايد 

داري ساخته بود و تشديد مي شوند، دو مسئله فقر و قهر روز افزون 

 چرا؟ زيرا . هستند 

  رشد خود جوش است  به اين علت كه انسان و طبيعت فعال - 1/6

اينست كه بر خود مي افزايد و انسان در همان خاصيت عمل نيز . هستند 

حال كه نيروي محركه است، نيروهاي محركه را ايجاد مي كند و در 

 . رشد خود بكار مي برد 

زاد باشد،  دائم آ    پس اگر انسان قدرت را جانشين خود نكند و همواره 

نيروهاي محركه را نه تنها در رشد خود كه در عمران . نيز رشد مي كند 

نجا آاما اگر قدرت را جانشين خود كند، از .  طبيعت  هم ، بكار مي برد 

كه قدرت ، در پيدايش و در بزرگ و متمركز شدن، زاده تخريب است، 

ن ويرانگري  است و  آديناميك .  نيروهاي محركه را تخريب مي كند 

 . ويرانگري بر ويرانگري و مسئله بر مسئله مي افزايد 

 اقتصاد وقتي علم اداره نيروهاي محركه  بر ميزان   بدين قرار،- 2/6

ن مي شود، در رشد، قدرت جانشين انسان آميزاني كه مانع از ( عدل 

مي شود، ناگزير ميزان هاي عمومي ، از جمله دو ميزان  رشد ) بگردد 

بديهي است  هرگاه . انسان و عمران طبيعت را در اختيار مي گذارد 

ي محركه بنا بر توقعات قدرت بشود،  به جاي اقتصاد، علم اداره نيروها

 :اين دو ميزان، دو ميزان  ديگر را مي نشاند 
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 يكي ميزان  رساندن سود به حداكثر و  تكاثر و تمركز و انباشت سرمايه و 

پوشش براي اسراف در بكار بردن منابع ( ديگري ميزان سلطه بر طبيعت 

 ) .طبيعت 

 :ر وجود ندارند راستي اينست كه دو رشد بيشت     

 اگر قدرت رشد كند انسان و طبيعت تخريب مي شوند و اگر انسان رشد 

ورد، از ميان بر مي خيزد و سرمايه، آكند، تضاد كه قدرت را پديد مي 

  .طبيعت خويش را ، بمثابه نيروي محركه ، باز مي يابد

رقابت كامل « وري است كه چون از سازندگان الگوي آ      در خور ياد

 :پرسيدند » 

 :يا نمي دانيد اين الگو وجود ندارد ؟ پاسخ دادند  آ

يتها و اتخاذ سياست ها الگو بكار تنظيم فعال.  الزم نيست وجود داشته باشد 

اگر هم وجود نداشته باشد، مي بايد شدني غافل از اين كه الگو . يد آمي 

بخالف . ع است بازار، محل روياروئي دو نف. ، بنا بر اين فاقد تناقض باشد 

نهم در آدو حق كه ناقض يكديگر و متضاد با يكديگر نمي شوند، دو نفع، 

 از اين رو،.  با يكديگر مي شوند متضاد) داد و ستد ( مقام روياروئي 

ن را تضاد منافع تشكيل مي دهد، اقتصادي جز اقتصاد آالگوئي كه پايه 

 :ورد آسرمايه داري پديد نمي  

نه تنها  با استفاده از .  اقتصاد تضاد محور است   اقتصاد ليبرال،– 7

و تضاد » منافع « ليبراليسم، در قلمروهاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي، 

نها را جانشين حقوق و توحيدشان كرده است، بلكه تضادها را تشديد و آ

 -نها هستند آ كه خشونتهاي اقتصادي يك وجه از -وسيع ترين خشونتها  

خشونت با محيط زيست، خشونت با جانداران : ده است را روز افزون كر

، خشونت با منابع طبيعت، خشونت با نيروهاي محركه و بزرگ شدن ابعاد 

هزينه ( يا ضد فرهنگ، خشونت در شكل نظامي » فرهنگي « خشونت 

ورده هاي آفر( ، خشونت در توليد و مصرف ) هاي نظامي و جنگها 
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و ...  و) د، در افزايش دائمي است نها به كل توليآتخريبي كه نسبت 

ايجاد جامعه هاي داراي منافع متضاد و در درون هر جامعه، گروه بندي 

 در نتيجه . هاي اجتماعي داراي منافع متضاد 

  سرمايه داري تضاد محور، قلمرو اقتصاد را نيز به دو قلمرو متضاد - 8

 :تقسيم كرده است 

 . قلمرو مجاز و قلمرو واقعيت 

 برابر 7در حال حاضر، سرمايه هائي كه در قلمرو مجاز بكار مي افتند،      

ورده ها و خدمتها آسرمايه هائي  هستند كه در قلمرو توليد و مصرف فر

روند  اقتصاد سرمايه داري،  در نيم قرن گذشته، بزرگ . بكار مي افتند 

 چرا كه در اين قلمرو است.  كردن روز افزون قلمرو مجاز بوده است 

در . را مي توان ايجاد كرد » رانت خواري « كه بيشترين فرصتهاي 

با وجود . اقتصاد جهاني ، قلمرو مجاز، قلمرو قمارهاي اقتصادي هستند 

تشكيل مي دهند كه » رانت ها « اين، بخش بزرگي از اين قلمرو را 

اين نوع برد و خوردها را قمار . صاحبان قدرت  مي برند و مي خورند 

در اشكال سياسي و ( ن ناميد بلكه ايجاد فرصت توسط قدرت نمي توا

 .  براي خدمه خويش هستند )  » فرهنگي « اقتصادي و اجتماعي و 

زادي انسان و قدرت دولت و كار فرمائيها، فرصتهاي آ      بنا بر اندازه 

براي . رانت خواري در يك اقتصاد بزرگ تر يا كوچك تر مي شوند 

زادي آران، بهمان اندازه كه قدرت دولت بيشتر و مثال، در اقتصاد اي

مقايسه .  انسان كمتر شده اند، فرصتهاي رانت خواري بزرگ تر گشته اند 

فرصتهاي رانت خواري در دوران مرجع انقالب ايران با فرصتهاي رانت 

موزد حقوق مدار شدن دولت آخواري در ايران امروز،  به ايرانيان مي 

 انسان، چه اندازه در كوچك شدن قلمرو مجاز زاد و حقوقمند شدنآو 

و فرصتهاي رانت خواري و بزرگ شدن قلمرو  فعاليتهاي اقتصادي 
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واقعي  و فرصتهاي سرمايه گذاري بر ميزان عدالت اجتماعي مؤثر مي 

 .شود 

  با تقسيم  قلمرو فعاليت اقتصادي به دو ، سرمايه داري در هريك از - 9

 :ايش نابرابري، تبعيض ها را بيشتر كرده است دو قلمرو ، پا به پاي افز

ورده ها كه به بازار عرضه مي شوند، همگن نيستند كه  يك آ نه تنها فر●

مد قشرهاي تقاضا كننده ، در شكلهاي آكاال، به تناسب سطوح در

اين روش يكي از شگردهاي سرمايه داري .  گوناگون عرضه مي شود 

 .  از سطح عرضه است براي باالتر نگاه داشتن سطح تقاضا

و » پيشرفته «  نه تنها در سطح جهان ، كه در سطح يك كشور، مناطق ●

، مناطقي »مناطق پيشرفته« . ورد آبوجود مي » عقب مانده « مناطق 

نها بكار افتاده اند و مناطق  عقب افتاده مناطقي آهستند كه سرمايه ها در 

و يا چون ميزان سود پائين نجا  نرفته اند آهستند كه سرمايه ها يا  به 

 . ن مناطق را ترك گفته اند آمده، آ

 سازمان بازرگاني جهاني اعتراف مي كند كه جهاني سازي بيكاري را ●

راستي اينست كه ضابطه تبعيض كه سرمايه داري از . افزايش داده است 

ن پيروي مي كند، همراه با افزايش بيكاري، سيل مهاجرت را  از مناطق آ

در نتيجه، هم از باال . بر مي انگيزد » پيشرفته « اده به مناطق عقب افت

رفتن سطح مزدها جلوگيري مي كند و هم همواره قشوني از بيكاران در 

نند كه طي نيم قرن آمطالعه هاي انجام گرفته ، حاكي از . اختيار دارد 

مد كارفرمائيها روند نزولي داشته و سهم سرمايه آاخير، سهم مزدها از در

 و. روند صعودي 

 درصد از همين 5   تبعيض بزرگ به زيان جمعيت دنيا و بسود - 10

در . نها قرار گرفته اند آجمعيت است كه ثروتهاي بزرگ در دست 

ن پيروي مي آحقيقت، يكي ديگر از قانون هايي كه سرمايه داري از 
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 اين قانون به سرمايه داري. كند، قانون تكاثر و تمركز و انباشت است 

 :امكان مي دهد 

 رابطه دلخواه خود را ميان عرضه و تقاضا جانشين رابطه اي كند كه ●

اين بار، . تقاضا كنندگان ، بنا بر نيازهاي واقعي خود، برقرار مي كردند 

« نيازهاي القائي و اغلب مجازي را سرمايه داري، با استفاده از ايجاد 

  ، -اين فكرها هستند  كه مدها تنها نوعي از -» فكرهاي جمعي جبار 

بدين تقدم است كه . مقدم بر نيازهاي طبيعي و واقعي مي گرداند 

 .مصرف انبوه و تخريب انسان و محيط زيست ، ممكن گشته است 

و تمركز  به انباشت سرمايه ويژگي ) بر هم افزوده شدن (  تكاثر ●

 :جديدي بخشيده است 

از اين . ود و فعال بگردد    سرمايه چند برابر خود،  مي تواند بزرگ ش

و . گاهيم آامر كه بانكها چند برابر دارائيهاي خود اعتبار ايجاد مي كنند، 

 درصد سرمايه را خود مي 10باز اين واقعيت را كه سرمايه گذاران بسا 

ورده،  مي آگذارند و بقيه اعتباري است كه به استناد امتياز به دست 

به صاحبان پس اندازها تحميل مي به سخن ديگر،  هزينه را .  ستانند

« اما امر جديد ، نقش سرمايه در قلمرو مجاز يا  . كنند، باز مي شناسيم 

در اين قمارها، سرمايه ها، چند برابر (*). است » ورده هاي مشتقآفر

 و. بزرگ تر از خود، بكار مي روند 

ن  و انسانها و نيازهاي واقعيشا(   بريدن روز افزون از واقعيت ها - 11

دارد كار را به جائي مي رساند كه ) لودگي روز افزونش آمحيط زيست و

فردگردائي ، انسان ها را از دنياي واقعي جدا و به  دنياي مجازئ مي برد 

شكار آاز عالمتهاي . كه سرمايه داري برايش مي سازد و مي پردازد 

ر بريدن از واقعيت يكي كم و كمتر شدن حساسيت انسانها نسبت به فق

همگاني و  فقرروز افزون طبيعت همراه با افزايش روز افزون شدن  

اما  عالمت گويا تر القيد شدن نسبت به . لودگي محيط زيست است آ



506 

در جهان امروز، انسانها از ياد مي برند كه . حقوق ذاتي خويش است 

كمال زندگي در عمل به حقوق ذاتي خويش و فعاليت همĤهنگ 

قدرت « همواره از » مبارزات انتخاباتي « در  اگر . استعدادها است 

سخن بميان است و به حقوق انسان اشاره » مد ها آسطح در« و » خريد 

نيز نمي شود، بدين خاطر است كه زندگي در دنياي مجازي نياز به 

ن را ندارد كه آدر غرب امروز، هيچ سياستمداري جرأت . مد دارد آدر

از چپ . واقعيت،  و به دنياي واقعي بخواند انسانها را به خودشان،  بمثابه 

 . و راست، همه ، دانسته و ندانسته، در خدمت سرمايه داري هستند 

  نتيجه اينست كه زندگي انسان ها ، روز به روز، بيشتر در ابهام فرو - 12

 :مي رود 

 طبيعي زندگي –نها ساختن محيط اجتماعي آ نسلهاي جوان كه نقش ●

يست كه  از لحظه برعهده گرفتن مسئوليت زندگي ينده اآخويش ، در 

غاز مي شود، اگر مطمئن نشده باشند كه زندگي نسل امروز را نخواهند آ

 . ورند آينده را روشن به تصور نمي آيافت،  دست كم ، 

اينك در مي يابيم .   ديديم كه سرمايه داري، زمان را كوتاه مي كند●

زادي انسان را آا  پيش مي رود، ينده هآكه به همان نسبت كه در تصرف 

و چشم انداز زندگي او را ) ينده او آبخاطر متعين تر كردن  (محدود تر 

 در نتيجه، . تيره تر مي كنند 

، انسانها  از يافتن زندگي » عقب مانده «  نه تنها در جامعه هاي ●

مأيوس هستند ، بلكه اميدي به برخورداري از زندگي در » پيشرفته ها «

ها نيز فاصله ميان زندگي كه هر » پيشرفته « نزد . قل را نيز ندارند حد ا

. روز بروز بيشتر مي شود » دنياي مجازي « انسان دارد و زندگي در 

نتيجه اينست كه پرسش  زندگي چيست ؟ ديگر نه پرسش روشني است و 

بحران از لحاظ انديشه راهنما بشدتي است كه . نه پاسخ روشني دارد 
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شفتگي شدن آن بحران  حاصل  رسيدن به بن بست و گرفتار اي. مپرس

 .است 

مدن اين دو به خدمت سرمايه آ  اما رشد دانش و فن كه، بخاطر در- 13

ن سرمايه داري كرده اند ، جدائي و بيگانگي آداري، واليت مطلقه را از 

روز افزوني را ميان مراكز توليد علم و فن و انسانهائي كه علم و فن را در 

. ورده است آورده ها و خدمات مصرف مي كنند، بوجود آشكل فر

 : جرياني كه مشاهده مي شود، جريان تجزيه عمومي است 

جهاني شدن در كار زدودن هويت هاي جامعه ها و در همان حال تنها ●

نجا كه زندگي اين آاز . كردن انسان پيشاروي قدرت سرمايه است 

ت گشته است و روز به روز، بيشتر در انسان، مجموعه اي از مجاز و واقعي

 .ابهام فرو مي رود،  بحران هويت نيز دارد شدت مي گيرد 

 : بدين قرار، دو جريان به موازات يكديگر شتاب مي گيرند ●

 جريان از ميان برخاستن مرزها از پيش پاي سرمايه و پيدايش مجموعه 

ار اغتشاش هويت و جريان انفراد انسان و گرفت) اتحاديه ها ( هاي بزرگ 

 در حقيقت، . گشتن او 

 اغتشاش در هويت ناشي از  محور فعال شدن سرمايه داري و محور – 14

جريان انفعال انسان،  سمت و سوي شئي .  فعل پذير شدن انسان است

.  جز اين سمت و سو را نيز نمي توانست بجويد .  شدن او را جسته است 

و » نيروي كار « مان به زمان، بيشتر زيرا  در اين جريان است كه انسان ز

 :كمتر انسان بمثابه مجموعه اي از استعدادها و حقوق مي شود 

 وقتي مي گويند از دولتهاي غرب در برابر سرمايه داري جهاني كاري ●

ساخته نيست ، جز اين معني نمي دهد كه جامعه ها رهبري خويش را 

 برابرش ، احساس تقديم سرمايه داري جهاني كرده اند و اينك در

 .ناتواني مي كنند 
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بر فرهنگ و جهاني ) ورده هاي قدرت آفر(  فزوني  نسبت ضد فرهنگ ●

شدن ضد فرهنگ، در همان حال كه ابعاد ويران كردن  انسان و 

جانداران و طبيعت را بزرگ تر كرده است و مي كند، فعل پذيري 

تا .  ه داري است انسان  را  در برابر قدرتي  افزايش مي دهد كه سرماي

بدانجا كه مبارزه زحمتكشان با اين قدرت، جاي خود را به ترس هايي 

اين ترسها بدان . داده است كه مردم زحمت كش گرفتارشان گشته اند 

ن را ندارند نظام جهاني سرمايه داري آحدند كه رهبران سياسي ياراي 

 رابطه اقتصاد با را زير سئوال ببرند و خواستار تغيير»  ملي « و نظامهاي 

امريكائيها  رئيس جمهوري را پيدا كرده اند كه . انسان و طبيعت شوند 

لودگي محيط زيست به آحاضر نشد مصوبات  كيوتو  را براي كاستن از 

 .اجرا گذارد 

  در همان حال كه از زحمتكشان اطاعت مطلق مي طلبد، سرمايه - 15

 خودكامگي طلبي قدرت  . داري، به مثابه قدرت، خودكامگي مي جويد 

زادي بر آاصل بر تقدم : سرمايه ، در ليبراليسم، اين توجيه را مي جويد 

با اين توضيح كه عدالت برابري است و اگر بنا بر  .  عدالت است  

ن به جامعه آزادي استعدادهاي فعال تر محدود و زيان آبرابري شود، 

.  زادي صوري است آاما در حقيقت، ناسازگاري عدالت با ! . مي رسد 

زادي ،  آاين خودكامگي خويش است كه سرمايه داري، در پوشش 

زاد كه جهان خودكامگي و آجهان امروز، نه جهان . تحميل كرده است 

 در حقيقت، . واليت مطلقه سرمايه داري بر انسان و طبيعت گشته است

زادي انسان است آ كه ترجمان -  در جامعه ها، ميزان خودجوشي - 16

انگيزه هاي پديد .  كاهش و ميزان فعل پذيري افزايش پيدا مي كند –

زادي،  نيستند آوردهء  فعاليت انسان در  راست راه رشد در آمده ، فرآ

بلكه انگيزه هائي هستند كه  در بيرون انسان و توسط كانونهاي تمركز 

ميزان كاهش خودجوشي در جامعه هاي . قدرت ساخته مي شوند 
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مستقيم پيدا كرده است با كاهش استقالل انسان و جامعه مختلف بستگي 

براي مثال ، در جامعه . هاي انسانها در تدارك اسباب زندگي خويش 

ايران  كه انسانها از راه فروش ثروت ملي ، زندگاني خود را مي 

گذرانند، استقاللشان در تدارك اسباب زندگي، در كاهش مداوم و 

روز به روز . ر افزايش مستمر بوده و هست وابستگيشان به بودجه دولت  د

زندگي كردن ، ايرانيان را از داشتن ديد دور بين  محروم كرده است و 

 مي كند 

» مشتق « ن، ارزش  آورده مشتق ، معامله را گوييند  كه، در آ  فر-(* ) 

براي مثال، . است... از  بهاي چيز ديگري مثل سهام ، مواد اوليه و

سهم ، به خريدار حق مي دهد سهمي را براي مدت ورده مشتق يك آفر

بهائي كه مي پردازد، بستگي مستقيم به بهاي . معيني به بهاي ثابتي بخرد

اگر بهاي سهم باال رفت، خريدار صاحب تفاوت قيمت مي . سهم دارد 

مده است، از دست مي آمد، به اندازه اي كه پائين آشود و اگر پائين 

 !قمار : دهد 

  

  اقتصاد در خدمت انسان و طبيعت-بند دوم 
 

    حال اگر بخواهيم  خاصه سرمايه داري ليبرال را  در ديناميك هاي 

 زير سلطه بازگوئيم، به سخن ديگر، هرگاه بخواهيم  –رابطه سلطه گر 

ينده اي كه براي انسان مي سازد، را  آو حال و »  جهاني شدن « واقعيت 

معناي سلطه سلطه ه نگر جهاني شدن بباز نويسيم ، ديناميكهاي زير بيا

به محك . ينده هاي دور هستندآگران برفراخناي زمين و فضا و حال و 

اين ديناميكها هر ايران و هر انيراني در موقعيت زير سلطه مي تواند 

در جامعه هاي . اندازه بگيرد كه چه اندازه اقتصادش زير سلطه است 
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لت آندازه شئي شدن انسان و مسلط نيز، هر انسان مي تواند بسنجد ا

 :قدرت گشتن خويش را   

 

 : زير سلطه –ديناميكهاي رابطه سلطه گر 
 

   ديناميك رانت خواري و اقتصاد مجازي ،- 1

تضادهاي اجتماعي ، تضاد فعاليت اقتصادي با (  ديناميك تضاد  – 2

و مناطق رها شده و » رشد « سالمت محيط زيست ، تضادهاي قطبهاي 

 ... ) .ينده وآينده به زيان آاين محروم ، تضاد حال و بنا بر 

« در اشكال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و (  ديناميك قدرت – 3

 ) . » فرهنگي 

گريز قدرت از هرگونه بازرسي انسان ، در (  ديناميك ابهام و بيم – 4

 ) .نتيجه ، نامعلوم يافتن سرنوشت  خود و گرفتار ترسها گشتن 

نها كه آتبعيض هايي كه شرح شدند و بدترين  ( يك تبعيض   دينام- 5

زادي و رشد و آتبعيض بسود مرگ انسان حقوقمند و به زيان زندگي  در 

 )بسود مرگ طبيعت است 

جهان ( ينده  آ  ديناميك پيش خور كردن و از پيش متعين كردن - 6

 امروز، جهان مقروض است و زمان به زمان، اين قرض بزرگ تر مي شود

( 

ارضاي نيازهاي واقعيتي كه انسان (   ديناميك  بريدن از واقعيت - 7

است و واقعيتي كه محيط زيست است هدف فعاليت اقتصادي نيست ، 

 ... ) بلكه حد اكثر سود هدف فعاليت اقتصادي است و

 ديناميك تجزيه اقتصاد زير سلطه كه با ديناميك ادغام اقتصاد مسلط – 8

ال، اقتصاد ايران، نفت و استعدادهاي انساني و براي مث( همراه است 

. سرمايه را به اقتصاد مسلط صادر مي كند و كاال و خدمات وارد مي كند 
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. با صادر كردن نيروهاي محركه ، جامعه ايراني از كار محروم مي شود 

با وارد كردن كاالها و خدمت ، كارهائي را هم كه دارد از دست مي 

تجزيه بعدهاي ديگر جامعه . ش متالشي مي شود در نتيجه اقتصاد. دهد 

در برابر، اقتصاد مسلط نيروهاي محركه را مي گيرد، . را نيز فرا مي گيرد 

نظامهاي اجتماعي . مقدار قابل جذب را جذب و بقيه را تخريب مي كند

 . )در رابطه،  بدين مبادله است  كه بر پا مي مانند 

ورده آن نيست كه دو سوم توليد فرتخريب تنها اي(  ديناميك تخريب – 9

ها و خدمات ويرانگر هستند ، تخريب بزرگ تر سير دادن سرمايه ها به 

 ) .قلمرو اقتصادي مجازي و رانت خواري است 

 ديناميك تحديد فعاليتها به فعاليتهائي كه سود را به حداكثر مي – 10

ي ها و رسانند و تحديد  فعاليتهاي اقتصادي به فعاليتهاي ماوراء مل

نها و تحديد اقتصادهاي زير سلطه به اقتصاد تك آشركتهاي وابسته به 

 .محصولي 

 ديناميك تغيير محور از توليد به مصرف از رهگذر ديناميك مصرف – 11

انبوه در اقتصاد مسلط و از رهگذر ديناميك تغيير محور فعاليت اقتصادي 

 .از توليد به مصرف در اقتصاد زير سلطه  

مد در سطح هر كشور و آنابرابري از لحاظ در( ميك نابرابري  دينا– 12

در سطح جهان ، نابرابري از لحاظ نيروهاي محركه در اختيار، نا برابري 

ميان مكانهائي كه نقاط اتصال شبكه جهاني ماوراء ملي ها را  تشكيل مي 

 دهند و مكانها يي كه بيرون از اين شبكه مي مانند و نابرابري باروري ها و

نابرابري زمان فعاليت اقتصادي در اقتصاد مسلط با زمان فعاليت اقتصادي 

 ... در اقتصاد زير سلطه و نابرابري باروري ها و  نابرابري 

موزش و آنا برابري سرعت (   ديناميك بيگانگي انسان از علم و فن  - 13

انطباق انسان ها با شتاب رشد علمي و فني  كه در اقتصادهاي مسلط نيز 

موزش و آرا روز افزون مي كند و نا برابري تعميم  » فني « بيكاري 
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موزش دانشها و فنون جديد كه انسانها آپرورش و بغرنج و طوالني شدن 

 .را تحت واليت مطلقه مراكز علمي و فني  قرار مي دهد

نه تنها منابع موجود در طبيعت كمياب تر مي (  ديناميك ندرت – 14

داري، از جمله،  از راه تشديد كميابي است كه انسان شوند ، بلكه  سرمايه 

اداره ندرتها  از » علم اقتصاد « در نتيجه، كار  . را برده خود مي سازد 

 ) . مي شود » تخصيص منابع به ضرورترين فعاليت ها « راه 

 )نيروي كار و مصرف كننده (  ديناميك شئي شدن انسان - 15

لت فعل آنسان به قدرت سرمايه و  ديناميك انتقال رهبري از ا– 16

 :قدرت سرمايه شدن انسان 

 در توليد و در مصرف، انگيزه و دليل ، در انسان نيستند ، در بيرون انسان 

 ) سود حداكثر، تمركز، تكاثر، انباشت ( انگيزه در قدرت است . هستند 

زادي و ديگر حقوق  انسان آجبر  يا فرو رفتن در غفلت از  ديناميك – 17

 و .  محكوم شدن به حبس ابد در زندان روابط قوا و

زادي و حقوق آنجا كه انسان مي تواند آاز :   ديناميك انقالب – 18

زاد كند،  ديناميك آورد و خويشتن را از اين زندان آخويش را بياد 

زادي و رهاندن محيط زيست از مرگ آانقالب مي تواند به بازيافتن 

ه مدد ميزاني كه عدالت است،  توضيح مي اين انقالب را ب. بيانجامد 

 :دهيم 

 

باز سازي اقتصادي در خدمت انسان و : ديناميك انقالب 

 : طبيعت 
 

 موضوع فعاليت اقتصادي، غير از همĤهنگ كردن فعاليتهاي استعداد – 1

هاي انسان در محيط زيست و در جريان رشد،  توليد كاال يا خدمتي 
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ورد آن رشد و نياز طبيعت را به عمران ، بر است كه نياز انسان را در جريا

 . 

نها آ      بنا بر اين  ميزان عدالت، فعاليتهاي ديگري كه صفت اقتصادي به 

داده اند و به نياز قدرت پاسخ مي دهند و در جريان توليد و مصرف، به  

انسان زيان مي رسانند و طبيعت را ويران مي سازند و محيط زيست را 

 زيرا،. تعريف بيرون مي روند اليند، از آمي 

وردن نيازها بدون آ اقتصاد بكار بردن نيروهاي محركه به قصد بر– 2

ورده آبنا بر ميزان عدالت، هم اكنون دو سوم فر.  اسراف و تبذير است 

توليد و مصرف . ها و خدماتي كه توليد مي شوند، مخرب هستند 

 تناقض قرار مي ورده ها و خدمات با تعريف فعاليت اقتصادي درآفر

و نيز فعاليتهائي كه سرمايه ها را از خدمت توليد خارج مي كنند، . گيرند 

 .  با تعريف اقتصادي در تناقض هستند

نهايي آنيازها .  بدين قرار، هدف فعاليت اقتصادي، رفع نيازها است – 3

بنا بر اين ميزان،  نيازهائي . هستند كه انسان در جريان رشد پيدا مي كند 

ه زاده روابط قوا و ارضا شدن از راه ويرانگري باشند،  مي بايد از ميان ك

 .برخيزند 

بنا بر ميزان عدالت، رابطه انسان با كار مي بايد مستقيم باشد و به رابطه      

 :يعني  . انسان با قدرت بدل نگردد

 و.  هدف فعاليت اقتصادي نبايد قدرت باشد ●

) كار يدي + كار فكري و معنوي ( = ن جا كه انسان مالك سعي آ از ●

ابزار كار (  مي بايد وسيله بنا بر اين،.  تصميم بركار  است است ، او مالك

در اختيار او قرار گيرد و رابطه انسان با ابزار  كار به رابطه او با قدرت ) 

 .بدل نشود 

و دانش ) يا مرام ( زوج دين + ثروت ( =  حاصل كار در تركيب قدرت ●

در اين رابطه ، زير .  زير سلطه –ورده رابطه سلطه گر آزور  فر+ و فن 



514 

سلطه از راه صدور نيروهاي محركه و سلطه گر از راه وارد كردن اين 

نيروها ، جامعه ها را  در تارعنكبوت روابط قدرت و در ساخت سلطه گر 

 . وارد نشود .)  زير سلطه نگاه مي دارند–

  . باشد)  معنوي ↔مادي ( و، باز  مدار عقل ، بنا بر اين سعي ا●

نكه فعاليتهاي اقتصادي نيروهاي آ    بنا بر اين  ميزان عدالت،  براي 

محركه را به خدمت قدرت در نياورند و حاصل سعي انسانها دانش و فن 

« و ثروت نشود و در تركيب قدرت بكار نروند،  مي بايست دين يا مرام، 

 بدين قرار، هرگاه دين يا مرام .رتباشند و نه بيان قد» زادي  آبيان

باشد و در بيان قدرت از خود بيگانه نشود، غير »  زادي آبيان « مردمي 

نتيجه اين . ممكن است بتوان  علم و فن  را در تركيب قدرت بكار برد 

زاد مي شوند و ميزان عدالت تنظيم آمي شود كه انسانها از روابط قدرت 

 .د با يكديگر و با طبيعت مي شود زاآكننده رابطه هاي انسانهاي 

زادي اينست كه مدار عقل و سعي آ      در حقيقت، كار دين بمثابه بيان 

هرگاه بر اصل براي مثال، .  معنوي  نگاه دارد ↔انسان را باز يعني مادي 

شق حقيقي ثنويت تك محوري، دين  عشق انسان به انسان را مانع از ع

گاه آدر ضميرهاي ، تلقي كند،  انسانها فريدگار استآفريده به آ كه عشق

، عشق به يكديگر را ، عشق مادي مي انگارند و عشق را گاه خودآو ناخود

زادي آاما هرگاه دين بيان . ورده هاي مادي ابراز مي كنند آبه زبان فر

فريده ها به يكديگر را تجلي  خدا دوستي آباشد، و بر اصل توحيد، عشق 

 ورزي مرد به زن را كه، در مدار بسته ، داد و بشمارد،  براي مثال، عشق

زادي و رشد آستد قدرت در اشكال گوناگونش است، در مدار باز،  

جستن به يكديگر و دل را از محبت سرشار كردن به يمن محبوب شدن و 

زن و مرد  بي كران ال اكراه را عرصه اعتماد و : ،  مي كند نمحبوب كرد

 .ابل و زندگي در عشق  مي كنند زادي و رشد متقآوفا و صفا و 
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     بدين سان، در مدار باز، توليد براي انسان و عمران طبيعت ، محور 

نكه ،  در مدار بسته ، مصرف انبوه آحال . فعاليتهاي اقتصادي مي شود 

در نتيجه، در مدار باز،  از همه چيز . محور فعاليتهاي اقتصادي مي گردد 

رار مي گيرد و در مدار بسته،  انسان بازيچه به اندازه در اختيار انسان ق

 .ديناميك كثرت  مصرف و در همان حال ندرت منابع مي شود 

بدين سان، بدون مدار باز و ارزشهائي كه مسابقه انسانها بر سر بيشتر      

،  در ساخت روابط قوا ، بگردد »رقابت اقتصادي« نها ، جانشين آيافتن از 

اند   جانشين راه و روش سرمايه ساالري بگردد، ، هيچ راه و روشي كه بتو

بنا بر اين ، اگر انسانيت از بيراهه مرگ به صراط  .  نمي توان يافت

امي ميشود كه بيان مستقيم زندگي بازگردد ، نياز اولش  به دين يا مر

مدار عقل انسان و بنا بر اين، ،ورده شدن اين نيازآبا بر. زادي باشدآ

اداره  « بمعناي » علم اقتصاد « ي تواند  مي شود و مانديشه و كار او باز

 به علم اقتصاد بمعناي اداره اندازه ها بدل كند و به يمن رشته را» ندرت 

هاي مختلف علم اجتماع ،  نظام اجتماعي را باز و تحول پذير و تنظيم 

 . كننده توليد و مصرف به اندازه ، بگرداند 

ه مي كند كه چرا علم اقتصاد و راه حل گاآ     مطالعه ، دور تر، ما را 

 . اقتصادي، به تنهائي، وجود ندارد و فريب است 

  فعاليت اقتصادي مي بايد شفاف باشد و انسان را گرفتار ترسها - 4

بود ، به اين دليل » رقابت كامل « شفافيتي كه يكي از شرائط .  نگرداند

گذاشت و فعاليتهاي قابل عمل نبود كه نمي توان بنا را بر روابط قوا 

بنا بر اين ميزان .  اقتصادي را در پرده هاي ابهام ، پنهان و سري نگرداند 

عدل،  شفاف كردن فعاليت اقتصادي، پيش از همه، ديناميك توحيد را 

 بدين سان، . جانشين ديناميك تضاد مي كند 

به ترتيبي كه هر عامل اقتصاد . زاد اطالعات برقرار مي شود آ جريان ●

زاد سازي، رانت آبدين . طالعات الزم را در دسترس خود مي يابد ا
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اطالعات كه بخصوص در اقتصاد مجازها و رانت ها،  سودهاي نجومي را  

 . مي رساند، از ميان مي رود » با اطالع «به » بي اطالع« از

، به انتقال نيروهاي محركه از زير سلطه نونزاد دانش ها و فآ جريان ●

 . ا پايان مي دهد ها به مسلط ه

، در قلمرو اقتصاد ، اين نقشهاي اساسي را زاد انديشه هاآ جريان ●

 :برعهده مي گيرد 

از راه توسعه رابطه هائي كه روابط  جلو گيري از بسته شدن مدار،–لف  ا

  ارتقاي سطح دو وجدان، يكي وجدان همگاني و -و  ب . قوا نيستند 

ديل شدن دانش و فن و اطالع ديگري وجدان علمي و جلوگيري از تب

به امتياز خاص اقليت هاي جامعه ها و بكار رفتنشان در استحاله اقتصاد 

 به اقتصاد ) زادي، محبت، دوستي ، صلح و ديگر حقوق و رشد آ( توحيد 

توجه مي دهد كه در حال حاضر، جاسوسي در . قدرت بر پايه تضاد

چرا كه  . شته استقلمرو دانش و فن، كار اول سازمانهاي جاسوسي گ

 .  زير سلطه ، يافته اند –دانش و فن نقش اول را در روابط سلطه گر 

نها و جلوگيري از ايجاد ابهامها آ نقد ارزشها و افزودن بر اعتبار – و ج  

نها را جانشين آبقصد قرار دادن ضد ارزشها در شمار ارزشها و سرانجام 

ارزش برين گشته و چنانكه در حال حاضر ، قدرت . ارزشها كردن 

اعتياد به مجموعه ضد ارزشهائي كه . جهانيان را به زور معتاد كرده است 

ترجمان اصالت قدرت هستند، انسانها را به اطاعت از انواع ساالريها، از 

ستم بزرگ اين اعتياد . جمله سرمايه ساالري ، نيز،  معتاد كرده است 

طالعات و  انديشه ها و دانش زادي جريانهاي اآاز اين رو،  اندازه . است 

و فن ، نزديكي يا دوري هر جامعه و جامعه جهاني را از ميزان عدالت 

  .نشان مي دهد

.   از ستون پايه هاي اقتصاد قدرت، ستون پايه تبعيض ها است - 5

 :اقتصادي بر پايه توحيد، بر الغاي امتيازها بنا مي شود 
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ند كه همراه با تدابير سياسي و  فعاليتهاي اقتصادي چنان سازمان مي ياب●

ي و اقتصادي و اجتماعي و اجتماعي و فرهنگي الغاي تبعيض هاي سياس

 . را ميسر گردانند فرهنگي 

ور مي شود كه در نظريه هاي جديد كه موضوعشان عدالت آ     ياد

اجتماعي است ، تحقق اين عدالت در گرو  الغاي تبعيض ها  دانسته شده 

 .است 

 :يض هاي زماني و مكاني  الغاي تبع●

     تبعيض هاي مكاني را  بيشتر مي شناسند و مي دانند كه، براي مثال، 

بحكم سرمايه ساالري، سرمايه ها در برخي از مكانها متمركز مي شوند و 

نها، آمناطقي در شبكه جهاني قرار نمي گيرند ، محل هائي هستند كه، در 

» عقب مانده « محلها به مناطق اين . نيروهاي محركه جريان نمي يابند

و يا منطقه اي غني از لحاظ منابع، بعد از بردن منابع ، .  تبديل مي شوند 

 ...و يا . به حال خود رها مي شوند 

.        اما تبعيض هاي زماني اغلب ناشناخته و بسيار ستمگرانه هستند 

( مي شوند تدابير اقتصادي اتخاذ » واقعيت ها « توضيح اين كه زير فشار 

يندگان، مشكل آكه با ايجاد مشكل بزرگ براي ) مد آمصرف بيشتر از در

تدابيري كه در غرب براي حل مشكل بيكاري . معاصران را حل مي كنند 

اگر مي خواهي كار  خود را از دست ندهي و اگر بيكاري ،كار بدست ( 

 لودنآوري، تا مي تواني مصرف كن و كسر بودجه  و زندگي قسطي و آ

 .اتخاذ مي شوند ، از اين نوع و بس ستمگرانه هستند ... ) محيط زيست و

    پيدا شدن مشكل ها بدان علت است كه اقتصاد قدرت ، بنفسه ، رابطهء 

توضيح اين كه، در اين اقتصاد، زمان فعاليت اقتصادي . زور با زمان است 

. كند راست بخواهي ، طول زمان را ميزان سود معين مي . كوتاه است 

نكه همواره سطح تقاضا آنجا كه چرخ اين اقتصاد نمي چرخد مگر آو از 

باشد، پس ميزان سرمايه گذاري ) ديناميك ندرت ( از سطح عرضه باالتر 
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در هر رشته و هر زمان و هر مكان را  باال نگاه داشتن فزوني  تقاضا   بر 

اما  .  كنندعرضه و رساندن سود به حد اكثر و خطر به حد اقل، تعيين مي

 : باالتر نگاه داشتن سطح تقاضا ،  دست كم به دو كار  نياز دارد 

 ورده و هر خدمت وآ كوتاه كردن عمر هر فر–الف  

 مادي ↔ بستن مدار  يا مدار انديشه و كار انسان را مدار مادي – ب 

ورده نشده آكردن و جعل نيازها به ترتيبي كه هر فرد همواره نيازهاي بر

 . ورده شده اش ، بيشتر تصور كند آز نيازهاي برخود را ا

ينده آ     از اين رو است كه هر مصرف  كننده اي زمان حال  را به 

) : رجحان نقدينه مستند به رجحان زمان حال است ( رجحان مي نهد  

زندگي قسطي و يا  برده داري خاص نظام سرمايه داري ،  از جمله 

 و .  وردهء اين رجحان است آفر

زادي با زمان و مكان آ  فعاليت اقتصادي بر اصل توحيد، تابع رابطه - 6

 :مي شود 

ينده آود را پيش فروش و  در حال حاضر، تنها انسانها نيستند كه عمر خ●

( منابع طبيعت نيز پيشخور مي شوند . خويش را پيشاپيش متعين مي كنند

نكه اگر، آل حا). ينده آديناميك پيشخور كردن و از پيش متعين كردن 

ي شد و، بهمن وار، فعال مي متمركز مبنام رشد ، قدرت نبود كه بزرگ و 

مي بايد وارونه جهت ن، آغير گشت، جهت  فعاليت هاي اقتصادي و

جهان مقروض، جهان زاد تر، به جاي آيعني انسان ها . كنوني مي گشت

باد تر، محيط زيست سالم تر و منابع و آصاحب پس انداز،  طبيعت 

 . كانهاي در اختيار، نسل به نسل بيشتر مي شدند ام

 : فعاليت اقتصادي در خدمت قدرت دو كار ديگر نيز مي كند ●

 ينده را از پيش متعين مي كند و آ زندگي نسلهاي –الف  
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ينده نيز هستند، آن نسلهاي آ  با اسراف و تبذير، منابعي را كه از - ب  

لوده ، آينده اسير محيط زيست آبنا بر اين، نسلهاي . پيشخور مي كند 

 . طبيعت نيمه جان و فقير و ساختهاي از پيش متعين ، مي شوند 

از اين . ينده سراسر جهان را ديد آئينه افريقاي امروز، مي توان آ     در 

 :رو است كه باشگاه رم هشدار مي دهد 

ن نست كه انسانهاي روي زمين ، واپسيآ ادامه راه و روش كنوني، بمعناي 

 .امروز و فرداي خود را مي گذرانند 

      از اين جا، هر فعاليت اقتصادي كه منابع طبيعت را پيشخور كند و 

ينده را از پيش متعين آلوده سازد و زندگي نسلهاي آمحيط زيست را 

هرگاه . كند، فعاليت اقتصاد در خدمت قدرت و تضاد بر تضاد افزا است 

 و قرار بر اين شود كه فعاليت اقتصادي زادي شودآبنا بر رشد انسان در 

از تضادها بكاهد و بر توحيد ها بيفزايد،  مي بايد  منابع طبيعت را به 

بادان تر و آاندازه بكار گيرد و محيط زيست را سالم تر و طبيعت را 

 . ينده را بيشتر كند آزادي نسلهاي آشاداب تر و 

را راست مي باوراند و  زبان فريب، با بكار بردن منطق صوري، دروغي ●

 :انسانها را از  حقوق خود و واقعيتها غافل مي كند 

مدهاي سرانه در اقتصادهاي سرمايه داري مسلط ، آ بنا بر اين دروغ، در

نكه اگر از آحال . ينده، همچنان  افزايش خواهند يافت آدر نيم قرن 

اقتصاد مد سرانه ناخالص، بدهي ها را بكاهيم، در مي يابيم كه آاين در

سيا  را نيست كه از ثروتهاي طبيعي آقدرت ، تنها افريقا و قسمتهائي از 

نها را در چنگال فقر رها مي كند، بلكه فقر و بنا بر اين قهر آخالي و مردم 

را در همه جاي جهان و در پهنه زمان گسترش ) ديناميكهاي فقر و قهر ( 

 . مي دهد 

ميزان محروميت + ت مخرب ورده ها و خدماآ    در حقيقت،  اگر فر

+ مردم نقاطي از جهان را كه منابعشان را اقتصاد مسلط مصرف مي كند 
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پيش + عمري كه انسانها در خدمت اقتصاد قدرت از دست مي دهند 

لودگي محيط زيست و هزينه اي آ) + قسط ها ( فروش كردن  توان كار 

 شدن متعين+ مي دارد   بر- هرگاه ممكن باشد –ت طبيعت كه نجا

تخريب بخش + ينده و محروم شدنش از منابع طبيعت آزندگي نسل 

مد سرانه حتي آعمده اي از نيروهاي محركه  را  با يكديگر جمع و از در

جامعه ها بكاهيم ، تنها از بزرگي فريب و غفلت خود » ثروتمند ترين « 

گاه مي شويم كه سرمايه آگاه مي شويم ، از  اين واقعيت نيز آنيست كه 

ساالري، غول فقر و خشونت است كه زائيده و به جان حيات انسان و 

بسا مردم غرب از غفلت خويش وقتي بدر مي .  طبيعت انداخته است 

 .يند كه كار از كارشان گذشته باشدآ

نكه زبان عامه پسند و عامه فريب بكار نيايد و منطق صوري آ      براي 

ايد سازمان دهنده  فعاليت محل عمل پيدا نكند، اقتصاد توحيد  مي ب

 :اقتصادي به ترتيب زير باشد 

ديگران :  اصل(  زمان فعاليت اقتصادي مي بايد بي نهايت فرض شود ●

يعني زمان هر ) .  ما بكاريم و  ديگران بخورند  -كاشتند و ما خورديم 

فعاليت را رفع نياز در جريان رشد انسان و عمران طبيعت ، در كوتاه و 

 . ز مدت معين كند ميان و درا

 نيروهاي محركه و اسباب بكار بردن سعي ، در اختيار همه انسانها ، در ●

 .همه جا و همه وقت، قرار گيرند

     بنا بر اين، تركيب كار را رشد انسان و فعاليت اقتصادي الزم براي رفع 

نيازهاي طبيعي او و نيازهائي  تعيين مي كنند كه او در جريان رشد پيدا 

 .   كند مي 

در حقيقت، استعدادهاي گوناگون .   انسان مالك سعي خويش است - 7

اما اگر ابزار و زمينه و نيروهاي . او انواع كارها را ايجاب مي كنند 

. محركه نباشند،  استعدادها نمي توانند از راه سعي انسان رشد كنند 



521 

شكيل  درصد  جمعيت جهان را ت99امروز، از جمعيت جهان، اكثريتي كه 

حال .  مي دهند،  از انواع كارها وحتي يك نوع  كار محروم هستند 

نكه هر انسان مجموعه اي از استعدادها است و رشد او در گرو، مجموعه آ

 :اي از كارها است 

زادي  دروني آن فعاليت اصلي كه، بدان، انسان آ كار معنوي يا ●

 :ورد  آ مي زادي ، يا بي كران ال اكره را بوجودآخويش و قلمرو 

زادي بمثابه اصل و انديشه آ كار براي يافتن اصل موازنه عدمي و بيان 

 . راهنما 

 كار رهبري يا شركت در عمل به حق و مسئوليت ادارهء جامعه اي كه ●

ن زندگي مي كند و شركت در اداره جامعه جهاني بر ميزان عدالت آدر 

. 

بكار انداختن استعداد  موختن دائمي دانش و فن و آ كار علمي بمعناي ●

دانش شناسي و دانشجوئي در يافتن دانش و فن و يا تكميل دانش و فن و 

 . در اختيار يكديگر گذاشتن يافته هاي علمي و فني

 كار انس و عشق و صلح و دوستي كه عمل به حقوق معنوي است براي ●

پيشگيري از رفتن جامعه به كام تضادها ميان گروه بنديهاي اجتماعي 

 . و جامعه ها بكام جنگ » منافع متضاد « اراي د

زادي  از راه انواع ابتكارها و خالقيت هاي آ كار خلق و بسط فرهنگ ●

هنري براي گشودن افق هاي جديد بر روي انسانها و پيشگيري از پيدا و 

 ) .زور ( = ورده هاي قدرت آپر شمار شدن عناصر ضد فرهنگ يعني فر

م زمان فعاليتهاي حياتي و فعاليتهاي همĤهنگ  كار اقتصادي يعني تنظي●

ورده ها  و آاستعدادهاي انسان و نيز  كارهاي فكري و يدي در توليد فر

ورند  و محيط آخدمتهائي كه نيازهاي انسانها را در جريان رشد بر مي 

 .بادان تر مي سازند آزيست را سالم تر و طبيعت را 
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رشته كارها را انجام مي دهد زاد، بطور خودجوش، اين شش آ     انسان 

پس اگر اين كارها . هيچ جبري نمي توانست نيستي را هستي كند . 

فعاليتهاي خودجوش استعدادهاي گوناگون انسان ها نبودند، كجا ممكن 

 يند ؟ آبود بوجود 

انسان سبب شده اند ماعي بر      اما اقتصاد قدرت و سلطه بنيادهاي اجت

ن را، بعنوان آ نوع كار، يك نوع 6ا از اين اكثريت بسيار بزرگ انسانه

اقتصادي، در دو سوم،  فعاليتهاي. نيز ندارند»  نيروي كار«  نه انسان و

» نيروي كار « بخش بزرگي از . ورده هاي ويرانگر هستند آوقف توليد فر

و لشگر بزرگي را هم ) بي كاري پنهان ( بكارهاي كاذب  مي پردازد 

 . بيكاران تشكيل مي دهند 

است، انواع كارها وسيله فعال  نكه ، بنا بر طبيعتي كه انسان راآ     حال 

و هر يك از شش نوع . شدن و رشد همĤهنگ استعدادهاي انسان هستند 

انسان محروم از اين كارها ، . كار، خود، مجموعه اي از كارها هستند 

ت از ديناميك جبر و فرو رفتن انسان در غفل( انسان گرفتار جبر است  

زاد، به تعداد آانسان ) .  زادي و استعدادها و حقوق خويش آ

. استعدادهايي كه دارد، بطور خودجوش، انواع كارها را بايد داشته باشد

زيرا بنا بر اين كه انسان موجودي فعال است، پس پرداختن به انواع 

كارها ، بر فرض وجود زمينه كارها و  ابزار و نيروهاي محركه ، 

در صورتي كه انسان نتواند همهء استعدادهاي خويش . ست خودجوش ا

را فعال كند، به سخن ديگر ، هرگاه ساختهاي جامعه به انسان امكان فعال 

كردن همهء استعدادهاي خويش را در جريان رشد ندهند،  انسان در 

لت قدرت در ستم كردن و آ:  رشد تنبل و در تخريب زرنگ مي شود 

 . ستم پذيرفتن مي شود 

      بدين قرار، تنبلي در رشد و زرنگي در تخريب، پديده اي اجتماعي 

تش قهر مي آفقر كه به درون انسان راه مي يابد، از درون او را به . است 
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ورده سرشت يا طبيعت و يا نفس آاين سوختن و سوزاندن نه فر. سوزاند 

خشونت گراي انسان كه حاصل تعطيل جبري فعاليتهاي استعدادهاي 

  . سان در راست راه رشد استان

بدين سان است كه  استعداد انس و عشق ورزي انسان ، دوستي و عشق     

فقر حاصل از رشد .  ويز گرايش به خشونت مي كند آمجازي را دست 

نكردن و ويران كردن، خشونت مي زايد و اين دو توحيد را با تضاد 

ت ياب فعاليتهاي از اين پس، نه حيات كه مرگ، جه. جانشين مي كنند 

  .نها مي شودآاقتصادي و غير 

نست كه بنيادهاي جامعه، ساختي را پيدا كنند آ     از اين رو، راه حل 

نها را تغيير دهد به ترتيبي كه بنيادهاي حاكم بر آكه رابطه انسان با 

انسان، بنيادهاي خدمتگزار انسان بگردند،  تا كه هر انسان امكان بيابد از 

جامعه اي كه . نواع كارها، استعدادهاي خويش را رشد دهد راه تصدي ا

ن بيكار پيدا نمي شود و كيفيت زندگي همان مي شود كه در خور آدر 

 . انسان است،  چنين جامعه اي است 

زاد جامعه آپس جامعه .      همه انسانها شش رشته استعدادها را دارند 

.  ه كارهاي ششگانه بپردازد زادانه ب آن،  هر انساني بتواندآست كه، در اي

نها آبه سخن ديگر، روابط اجتماعي نبايد تنگنائي را بسازند كه انسانها در 

زادي هر فرد را محدود به « آن نظام اجتماعي كه آ. زنداني شوند 

مي كند، نظام اجتماعي باز و تحول پذيري نيست و » زادي فرد ديگر آ

ان در محدوده بسيار تنگي ن، هر انسآچرا كه ، در . زادي است آضد 

تمامي انسانهاي » اختيار « او را  » اختيار « مرزهاي . زنداني مي شود 

ورند آديگر تعيين مي كند و چون روابط قوا ديناميك نابرابري پديد مي 

انسانهاي . ، اكثريت بزرگ زندانهاي تنگ و تاريك تري پيدا مي كنند 

انند، زمان به زمان ، ويرانگر تر زنداني در اين زندانها كارهاشان نمي تو

 . نشوند 
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      نظام اجتماعي نوع ديگر، نظام اجتماعي باز و تحول پذير و رها از 

 : زير سلطه ، ايجاد كردني است –روابط سلطه گر 

وريم ، مي بايد در بنيادهاي ديني و آ  براي اينكه اين نظام را بوجود 

قتصادي ، اصل راهنما را كه سياسي و اجتماعي و تربيتي و فرهنگي و ا

قدرت اصالت روابط قوا و انسان برده ( = اينك موازنه وجودي يا ثنويت 

بدين انقالب ، مردم ساالري بر . گزين كنيم است،  با موازنه عدمي جاي) 

ميزان عدالت به دو . اصل مشاركت يا واليت جمهور مردم ميسر مي شود

 :يد آكار مي 

ها بر اصل موازنه عدمي ،  بنا بر اين در خدمت   نگاه داشتن بنياد-الف 

  تأمين و تضمين واليت جمهور مردم و اداره جامعه با -انسان و  ب 

 ) . زور ( = مشاركت مردم ، بنا براين ، بي نياز از قدرت 

    حال اگر در مقياس جهان نيز ، اين مشاركت را ممكن بگردانيم ، 

زاد  براي آجهان، فضاي فضاي اجتماعي و طبيعي، در همه جاي 

.  فعاليتهاي انسان در جريان رشد، از جمله، فعاليت اقتصادي مي گردد

هرگاه  .عدالت تغيير اصل راهنماي بنيادهاي جامعه استبدين قرار، 

زادي كه ليبراليسم آموازنه عدمي اصل راهنما بگردد، تضاد عدالت با 

  .يزدنست ، از ميان بر مي خآمدعي اجتناب ناپذير بودن 

     اگر بخواهيم  راه حل پيشنهادي را مشخص و تجربه پذير كنيم ، 

 :گوئيم 

 علت شكست برنامه هاي رشد، كه پيش و بيشتر بعد از جنگ  جهاني دوم 

پيشنهاد شده اند، غفلت از اين واقعيت است كه فعاليتهاي ششگانه انسانها 

كي عشق و انس ورزي از اين فعاليتها، ي. از يكديگر تفكيك ناپذير هستند 

ن مي آنكه جامعه اي رشد كند، روابط اعضاي آبنا بر اين ، براي . است 

به .  وگرنه ، رشد ميسر نمي شود .  بايد ترجمان انس و دوستي باشند 
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سخن ديگر، رشد نياز به تغيير رابطه انسان با محيط اجتماعي و طبيعي 

 . يز با هستي داردخود و  نيز با  جامعه جهاني و تمامي طبيعت و  ن

 

  رابطه مستقيم انسان با واقعيتها-بند سوم 
 

  اگر بنا را بر توحيد بگذاريم ، رابطه  با واقعيتها ،  سازگار شدن و - 1

سازگاركردن مي شود و محيط زندگي هر فرد فراخناي توحيد و نظام 

 .اجتماعي بطور كامل باز و از رهگذر رشد، تحول پذير مي شود 

 چون فعاليتهاي انسان ها در اين دو محيط اجتماعي ، چند و     چند و

و يا چند و چون فعاليتهاي )  بر اصل  تضاد ( چون فعاليت هاي ويرانگر 

 . مي شوند) بر اصل توحيد ( سازنده 

  تنها وقتي انسان به حق عمل مي كند ، -بدين قرار ، راست راه رشد      

ت راه حق    همان خط  عدالت راس: اين راست راه را بر مي گزيند 

ن، با آن مي شوند با خدا، و به يمن آ  راهي كه انسانها  چون در - است

واقعيتها رابطه مستقيم برقرار مي كنند و بنا بر اين، نيروهاي محركه را در 

 . رشد بكار مي اندازند،  اين راه است 

دانيم،   طبيعي  را  محدود ب–    و نيز، اگر زمان و مكان اجتماعي 

استعدادهاي ما ، در فعاليتهاي خود،  ازحكم  بر محدود بودن زمان و 

و اگر اين زمان و مكان را .  مكان اجتماعي، پيروي خواهند كرد 

نامحدود بدانيم،  استعدادهاي ما فعاليتها را با زمان و مكان نامحدود 

ي چند و چون هاي اين دو نوع فعاليتها را نم.  سازگار خواهند كرد 

توضيح اين كه فعاليتهايي كه . زيرا متضاد هستند . توان متفاوت خواند 

زاد و قدرت آدر تابعيت از زمان و مكان محدود انجام مي گيرند،  غير 

نكه  فعاليتهاي بر وفق آحال .  فرموده ، بنا بر اين ، ويرانگر مي شوند 

ين ، سازنده زاد از محدود كننده ها ، بنا بر اآزمان و مكان نامحدود ،  
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دمي  را از  باز و بسته آپس، عدالت  ميزاني است كه بدان، .  مي شوند 

اقتضاي عمل به . گاه مي كند آبودن زمان و مكان انديشه و عملش ، 

 .عدالت اينست كه زمان و مكان هر فعاليت نامحدود فرض شود

شنهاد ن رو پيآاين تجربه را از .      اينك تجربه اي را پيشنهاد مي كنم 

مي كنم كه فعاليت اقتصادي اول انسان، تنظيم رابطه با واقعيتها  به ترتيبي 

زاد و اين فعاليتها با يكديگر آاست كه استعدادهاي او در فعاليت خود، 

 : همĤهنگ باشند 

.   استعداد  تعقل و خلق انديشه نياز به نامحدود شمردن هستي دارد - 2

زاد مي آ با هستي هوشمند است كه زيرا عقل از رهگذر اينهماني جستن

نه تنها لحظه انديشيدن ، لحظه ايست كه  در . شود و مي تواند خلق كند 

ن، عقل از  زمان و مكان محدود رها است، بلكه  هر گاه عقل كسي آ

بخواهد خود را به زمان و مكان محدود پايبند كند،  توان تعقل را از 

بنا بر اين، .  ناتوان كرده است دست داده و خويشتن را از خلق انديشه 

محدود كردن زمان و مكان،  عقل ، اين مرغ تيز پرواز،  را  از افقي 

اين محروميت سرانجام  از . محروم مي كند كه بي كران هستي است

 .  پرواز ناتوان و نازايش مي سازد 

زمايش را كرده بودند ، چرخ زندگيشان بر راست آ     بسا اگر انسانها اين 

 . اه رشد، شتاب مي گرفت ر

زاد را تجربه مي كند و در مي يابد كه، بگاه آ     تجربه گري كه تعقل 

تعقل، با هستي اينهماني مي جويد ،  به اين صرافت نيز مي افتد كه 

او در اينهماني با هستي نند زاد استعدادهاي او ايجاب مي كآفعاليتهاي 

اي بي كران است كه زيرا  در اين فراخن. بماند ... هوشمند و

در اقتصاد ، توليد محور و توليد تابع . زاد مي شوند آاستعدادهاي انسانها  

بدين سان، حالتي را كه، در .  نيازهاي انسان در جريان رشد مي شود 
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زاد مي يابند را حالت آن، اين استعداد  و استعدادهاي ديگر فعاليت آ

 . زاد و اين حالت را ميزان عدالت مي خوانيمآ

نست كه آموختن، به اعتبارهاي گوناگون ، نيازمند آ  استعداد علم -3

ن جمله اند اين سه اعتبار كه از آاز . دمي رشد علمي را نامحدود بداند آ

 :نظر فعاليتهاي انسان مهمند 

 اگر بنا را بر محدود بودن رشد علم بگذاريم ، همواره همان خطر –الف  

ود داشت و در قرن بيستم جمعيتي وجود دارد كه در طول تاريخ وج

علم اليقين يكي : ورد آعظيم را بكام مرگ برد و ويراني هاي بزرگ ببار 

ايسمهاي . ( است و اين يكي همانست كه من يا ما بدان دست يافته ايم

 ه)   انتگريسم( » پاك ديني « قرن ما و بنيادگرائي ها و 

در . ه ام يا رسيده ايمن رسيدآخر آ علم محدود است و من يا ما به –ب 

اما از حكم را صادر و بدان دلشاد شدند، تاريخ، ملتهايي بوده اند كه اين 

رانگري افتادند و بسا تا ند، در بيراهه ويدچون رشد نكر. رشد ماندند 

يا جامعه هاي مسلمان ، از جمله به خاطر جبر اين حكم ، آ. رفتند نابودي 

 ه ويرانگري نيستند ؟از رشد نماندند و همچنان در بيراه

نكه عقل بر روي علم باز باشد و سانسور در كار نيايد ، اصل آ براي –ج 

راهنمائي الزم است كه هيچ حدي ايجاد نكند و عقل را گرفتار محدوده 

 انديشه ها ، بدون مانع و بي كم و واطالع ها، داده ها . اي نگرداند 

 از جبر منطبق كردن چنانكه عقل. كاست، به انديشه راه پيدا كنند 

واقعيت با دلبخواه قدرت رها باشد و واقعيت را چنانكه هست ببيند و 

اصلي كه عقل را از هر حد و مرزي رها مي كند و هستي بيكران  . بشناسد 

را فضاي فعاليت  او مي گرداند،  اصلي كه جمع انسانها را از بندگي 

 مي گرداند تا كه با زادآزاد  مي كند و جامعه اي با عقل جمعي آقدرت 

واقعيتها رابطه مستقيم  برقرار كند و، در اين رابطه، اقتصاد در خدمت 

  .موزانه عدمي استانسان شود،  
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پرهيز از اسطوره كردن ( زادي او آ     بدين قرار، هم رشد انسان و هم 

دمي رشد علمي را پايان آ، اقتضا مي كند ) ن آعلم و چماق كردن 

  .ناپذير بشمارد 

     اگر تجربه را پي بگيريم، متوجه مي شويم حالت يادگيري، حالت 

توضيح اين كه ، هرچند به حافظه . احاطه محدود، توسط نا محدود است 

سپردن، علم جستن نيست ، اما براي اين كه ما موضوعي را، خوب و زود،  

ن را  آيعني . يدا كنيمن احاطه پآنيم كه بر آبه حافظه بسپاريم ، نيازمند 

  انسانها را به - هر كس فراوان انجامش داده است –اين تجربه . بفهميم 

اين صرافت نينداخته است كه كودكان و نوجوانان و جواناني كه مي 

موزند ، مي بايد ابتكار عمل داشته باشند ، تجربه گر بشوند  تا اين آ

( يابنده معرفت نخستين را بيابند كه رابطه شان با دانش ، رابطه احاطه 

نكه والدين و آحال .  است) موضوع علم ( با احاطه شونده ) جوياي علم 

سپس معلمان دانشجو را ظرفي تلقي مي كنند كه بايد از علم پر كرد يا 

ن روز آمن ، تا  . مصرف كننده اي مي انگارند كه بايد علم مصرف كند 

را تغيير كه به اين غلط پي بردم و رابطه خود با علمي كه بايد جست 

در ايران ما، . دادم، زمان و كارمايه هاي بسياري را تباه كرده بودم 

موزش و پرورشي آموزان و دانشجويان گرفتار نظام آهمچنان، دانش 

در . موز و دانشجو ميدان ابتكار بدهد آهستند كه حاضر نيست به دانش 

را موز و دانشجو در استعدادهايش بجاي عقل، حافظه آنتيجه  ، دانش 

اما  به حافظه سپردن ، نيازمند احاطه پيدا . بيش از اندازه بكار مي برد 

نجا كه  موضوع آاز . عي است كه به حافظه مي سپاريم كردن بر موضو

ي هاي بخاطر سپرده شده، بستگي به ميزان فهميده شدنشان، در حافظه م

م و  اي،  در زماني كگذراندن امتحان و پارهمانند، برخي هم درفرداي 

 . از ياد مي روند  بيش ديرتر،



529 

نها باز نيست و رابطه ها، رابطه آ      در كشورهائي كه نظام اجتماعي 

موزش و پرورش غلط، هزينه هاي آمر با امربر هستند ، بابت روش آهاي 

بس سنگين  را تحمل مي كنند و زماني را از دست مي دهند كه طول 

 . عمر نسلها  است 

زاد، حالتي است  آز به اين نتيجه مي رسيم  كه  حالت   از اين تجربه ني

ن، جستن و آموختن ، بيشتر از آن، فعاليت استعداد علم و فن آكه، در 

 .  يافتن دانش و فن جديد ،  خود جوش و طبيعي ، انجام مي گيرد 

زادي استعدادهاي انسان آ    بدين قرار، ميزان عدالت ، خودجوشي و 

هر گاه اين ميزان در سازمان دادن اقتصاد  . تدر فعاليتهاي خويش اس

ن، آبكار رود،  قلمرو اقتصاد، ديگر عرصه قدرت سرمايه نمي شود كه، در 

 .  زادي در انواع كارهاي خود را  از دست بدهد آانسان خودجوشي و 

بنا بر .    تأنس را انسان شدن و انسان فرهنگ ساز معنا كرده اند - 4

يرد و محبت و دوستي و صلح را حقوق خويش فطرت، انسان انس مي گ

اما عشق نيز، از جمله فعاليتهائي است كه بمحض حد يافتن و . مي شمارد 

تعين پذيرفتن،  و ديگري را بخاطر خود خواستن ، از خود بيگانه مي 

براي مثال، اگر كسي به ديگري گفت  با او دوست است اما در دل . شود 

 اظهار دوستي كرده است و با رسيدن به مي دانست بخاطر مقصود معيني

 . مقصود، به دوستي پايان مي بخشد ، فريبكار است 

نكه بتواند با ديگري انس بگيرد، نخست مي آ    بدين قرار، انسان براي 

به قول سعدي، . بايد برخود و ديگري ، بعنوان انسان، معرفت بجويد 

 كه از رهگذر رشد حتي براي اين. » از يك گوهرند « بداند انسانها 

» انسان كيست ؟ « هويت بجويد، بر او است  كه پاسخي براي پرسش 

هرگاه پاسخ او به پرسش اين باشد كه انسان حقوقمند ، . داشته باشد

 و ، از جمله، صاحب استعدادهاي پرشمار ، بنا بر اين چند بعدي است

يش و فرهنگ ساز است، اگر راه رشد در پاستعداد انس گرفتن دارد 
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اما  اگر  بيراهه قدرت سازي . گيرد، به خود هويت سازندگي مي بخشد 

و رابطه ها با ش گرفت، هويت ويرانگري مي جويد، و ويرانگري در پي

يكديگر را، رابطه قوا مي كند و به فرمان قدرت ستمگستر، اين مرزها را 

 : ورد آپديد مي 

 ، مرز طبقاتي ، مرز       مرز نژادي ،  مرز ملي ، مرز قومي ، مرز جنسي

( طبقاتي ، مرز گروهي ، مرز خانوادگي ، مرز ديني و مرامي ، مرز فرد 

تقدم اجتماع بر فرد ( و مرز اجتماعي ) ن بر اجتماع آاصالت فرد و تقدم 

ان به دست انسانها ، در جري) زور ( = اين مرزها را  قدرت ... و) 

را در اين مرزها محدود نها كه خود  آ.ورده است آويرانگري ، بوجود 

زيرا ناگزير هستند  . ين قربانيان ويرانگري خود مي شونمي كنند، نخست

زادي خويش را از دست بدهند و استعدادهاي خود را به بردگي آ

اما . عصر ما ، عصر قربانيان مرز سازيها و مرزبنديها است . ورند آقدرت در

ست كه حتي بندگان قدرت ن غافلند ، اينآواقعيتي كه جمهور انسانها از 

جامعه « ،  » مسلمان مكتبي « ، » نژاد برتر « نيز ، ناگزير هستند تصوري از 

ور آداشته باشند تا بتوانند قدرتمداري و خشونت مرگ ...  و » بي طبقه 

 . و ويران ساز را توجيه كنند 

موزد كه توجه دادن انسانهائي كه آگاهي از اين غفلت، به ما مي      آ

زادي كه از دست مي دهند آد را در اين مرزها زنداني كرده اند، به خو

و استعدادهايي كه تخريب مي كنند و محيط اجتماعي كه بسته يا نيمه باز 

نگاه مي دارند، نيروهاي محركه اي كه تخريب مي كنند و محيط زيستي 

 زيرا  با.  عمل بر ميزان عدالت و بسي مهم است ... لوده مي كنند وآكه 

ايجاد نظام اجتماعي خالي از اين مرزبندي ها، باز و تحول ميشود و  باز 

و تحول پذير كردن نظام اجتماعي ، خود، تحقق بخشيدن  به عدالت 

 . اجتماعي است
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     باري، حالت انس، محبت، دوستي و صلح اجتماعي ، حالت رهائي از  

ي در اين فعاليت اقتصاد. زادي است آتضادها، باز جستن توحيد  و 

زادي ،  فعاليت انسان در خدمت قدرت سرمايه نيست و انسان موجودي آ

. و مصرف كننده ناچيز شده است ، نمي ماند ) نيروي كار ( كه در شئي 

 . ورد آزاد مي شود و اختيار خود را  از نو به دست مي آ

 :     استعداد انس و عشق ورزي انسان به ما مي گويد 

ي كه بر كاهش روابط قوا و از ميان برداشتن تضادها برنامه رشد اقتصاد 

و افزايش رابطه هاي خالي از زور و پر از انس و دوستي ، همراه نباشند، 

  . درغهاي بزرگ و بس ظالمانه هستند

  فعاليتهاي ششگانه انسانها ، در محيطهاي اجتماعي و طبيعي كه مي - 5

ورده آفر( ز ضد فرهنگ سازند، و در بطن رابطه با هستي ، فرهنگ و ني

اين فرهنگهاي در رشد يا . ورند آهر جامعه را پديد مي )  هاي قدرت 

در انحطاط كه، بدان ها، هر جامعه هويت پيدا مي كند، مشتركات دارند 

اگر رابطه با هستي نبود، .  اين اشتراكات را فرهنگ جهاني مي خوانيم . 

واقع ، مشترك اول و پايه ، نها كه، در آفرهنگها نيز نبودند ، مشتركات 

همان رابطه  با هستي است ، هم نبودند و فرهنگ جهاني نيز وجود نمي 

 .  داشت

»  هنر و ادبيات «  كه به  -     اما در اين جا، مقصود از فعاليت فرهنگي 

 :   هم هنر هست و هم نيست -اصطالح   شده 

د  مرزهاي ممكن را       براي اين كه فعاليتي را هنر بخوانيم ، مي باي

بدين قرار، هر . درنورديده و در فراخناي ناممكن ، انجام گرفته باشد 

ابتكار، ابداع و خلقي كه مرزهائي را در مي نوردد كه عقل جمعي و 

بنا بر اين .  نها را ناممكن مي انگارند، هنر است آعقلهاي افراد عبور از 

ان و مكاني فراختر از  زمان و تعريف، هنر نه تنها نياز به  رابطه اي با زم

نجا كه خود بيرون آمكاني زندگي هاي فردي و اجتماعي دارد ، بلكه از 
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هنر «از اين رو، .زاد كننده است آرفتن از اين دو محدوده است، بنفسه 

وقتي هنر نيستند، محدود كننده اند و چون هنر مي شوند، » و ادبيات

 :زاد كننده مي شوند آ

نها جرأت آزادي ذاتي خويش مي اندازد و به آا به ياد  هنر انسان ها ر

از اين رو،  از لحاظ رشد . رها شدن از جبرهاي اجتماعي را مي بخشد 

بنگريم، صاحب دو نقش تعيين كننده شان مي »  هنر و ادبيات « كه در 

 : يايبم 

 جريان بخشيدن  به انديشه هاي  باز كننده افق زماني و مكاني و، –الف  

 و . شكار كردن امكانهاي جديد آبر اين، باز كردن افق ديد و  بنا 

زادي ، در نتيجه ، رشد پذير كردن انسانها و آ بسط دادن فراخناي –ب 

 .نها آجامعه هاي 

رابطه ها را تنظيم مي كند و  خود ) زور ( =      در جامعه اي كه قدرت 

يدا مي شوند كه ي  پ» هنر و ادبيات « غاز و فرجام فعاليتها است ،  آ

. ميان به فعاليتهاي ويرانگر هستنددآ بيانگر ترسها و راهبر ستايش قدرت و

در اين . هستند  ابتكار و ابداع و خلق ، ضد هنر،سرشار از خشونت و ضد

جامعه ها ابعاد ويرانگريها هستند كه رشد مي كنند و ضد فرهنگ است كه 

 . گسترش مي يابد 

تعداد كه  موضوع فعاليتش ، اقتصاد است ، ن اسآ  از استعدادها ، - 6

زاد و مستقيم آن را رابطه ء آكارش تنظيم رابطه ايست كه مي توانيم 

به ترتيبي كه . ان و مكان ، دقيق تر بخواهي، با هستي بخوانيم انسان با زم

فراخناي نا محدود ، عرصه فعاليتهاي استعدادهاي انسان بگردد  و وضعيت 

تنظيم رابطه با هستي ،  ميزاني مي شود .  زاد باشد  آانسان، وضعيت انسان

 : براي يك رشته تنظيم ها ميان

 ن زندگي مي كند ،آ انسان و طبيعتي كه در-

 ن زندگي مي كند ، آ انسان و جامعه اي كه در -
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 )منظومه شمسي و منظومه هاي ديگر (  انسان و طبيعت بزرگ -

  انسان و جامعه جهاني -

  . زان كردن در اقتصاد  بدين انقالب  واقعيت پيدا مي كندعدالت را مي   

تصادي ديگري پيشنهاد كردني شود، نكه الگوي اقآ     بدين قرار، براي 

ن ، آالگو كه اقتصاد سرمايه داري بر وفق » انسان مقتصد « ن آمي بايد 

انسان « ساخته شده است و موجودي  غير واقعي و غير طبيعي است  را با  

 اين .، جانشين كنيم » زادي آ اقتصاد «زاد و برخوردار از آالت در ح

زاد دارند ،  انسان آزاد، فعاليت آانسان را كه استعدادهايش ، در وضعيت 

 . زاد مي خوانيم آفطري يا انسان 

دادهاي زادي فعاليتهاي استعآ     اما اقتصاد، تنها تنظيم هائي نيستند كه 

نجا كه در طبيعت از هر چيز به اندازه وجود  آاز: انسان را ميسر مي كنند 

لت قدرت مداري مي شوند و از راه آدارد و اين انسانها هستند كه 

لذا، . ورندآمحركه، ندرت را بوجود مي مصرف انبوه و تخريب نيروهاي 

تهاي و هدف فعالي) سرمايه داري ( مر شدن قدرت آجلوگيري از 

« مدن ندرت نيز موضوع آو بوجود اقتصادي شدن توقع هاي قدرت 

 . مي شود » علم اقتصاد 

    به سخن روشن،  كار اقتصاد، حفظ محيط زيست به ترتيبي است كه 

ايش يابند ، ن افزآاين محيط با زندگي سازگارتر و منابع موجود در 

 . بمانند وگرنه، به اندازه ، 

رهاي  از اندازه اثيزان عدالت مي بايد انسان ها را     بدين قرار، م

بيشتر شدن به سخن ديگر، . گاه كند  آيست ، فعاليتهاشان بر محيط ز

ن و سالم تر شدن محيط زيست ، حاصل بكار آامكانهاي طبيعت و عمران 

  . بردن مداوم ميزان عدالت مي شود



534 

اقتصاد « ن الگوي آدي كه پايه اين يا      بدين قرار، برنامه هاي رش

ورده و جهان امروز و آ رشد را ببار كه غرب ساخته است ، ضد» قدرت 

 . كه مشاهده مي كنيم ط زيست را دچار وضعيتي كرده اند محي

  قوه رهبري كه هر انسان دارد ، كارش مديريت فعاليتهاي انسان به - 7

زاد ، فعاليتهاي استعدادهاي انسان خودجوش آترتيبي است كه در حالت 

اگر انسانها به خود . گيرند د، تنظيم جويند و انجام و در راست راه رش

زحمت تجربه را بدهند ، در مي يابند كه هرگاه استعدادي فعال و 

به سخن . زاد نيست آباشند، قوه رهبري او استعدادهاي ديگر غير فعال 

 از راه قدرت بر قرار شده .مستقيم نيست)  از انسان ( رابطه با خارج ديگر، 

طه به فعاليتهاي استعدادهاي او  رابطه با قدرت  است ،  اين راباست و 

تعيين كرده ) زور ( = جهت و چند و چوني را  بخشيده است كه  قدرت 

 . است 

    اگر تجربه ديگري را انجام بدهد ، به واقعيتي پي خواهد برد كه، از 

هر زمان رابطه انسان با محيط زندگي او ، رابطه : ن ، غافل بوده است آ

ديتهاي مقرر، مي گردد، او رابطه مستقيم با  محدواي جبري و محدود به

رهبري فعاليتهاي حياتي او به بيرون از  واقعيت ها را از دست مي دهد و

قوه رهبري او مطيع  رهبريهائي مي دقيق تر بخواهي، . منتقل مي شوداو 

 :شود كه در خارج از او قرار دارند و بنام قدرت عمل مي كنند 

، بنياد حزبي و بنياد يع واليت بنياد ديني به لحاظ سياسي و ديني  ، مط

 به لحاظ اقتصادي ، مطيع كارفرمائي ، به لحاظ اجتماعي، ... دولت و

، به لحاظ  علم ... ) خانواده ، فاميل ، سنديكا و( مطيع بنيادهاي اجتماعي 

و فن، بنده بنيادهاي تعليم و تربيت و مراكز توليد علم و فن و  به لحاظ 

 .بنيادهاي فرهنگي جامعه مي شود فرهنگي، برده 

    براي اينكه اثر زيانبار رابطه اطاعت ميان انسان و بنيادهاي اجتماعي را 

نيك دريابيم ، رابطه كودك با بنياد خانواده را مطالعه مي كنيم تا تفاوت 
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ميزان شدن عدالت و ميزان شدن قدرت را در شدت محروميت از حق 

 :محبت اندازه بگيريم 

رگاه فرض كنيم خانواده اي تشكيل شده باشد بر پايه عشق متقابل   ه- 8

يد، محيط آو رابطه زناشوئي خالي از زور باشد، فرزندي كه به دنيا مي 

چون قدرت محور . زادي مي يابد آزندگي خويش را فراخناي محبت و 

نيست و اطاعت از قدرت، پدر و مادر ، روش تعليم و تربيت او نيست،  

پدر و مادر، حقوق ذاتيش . تعدادهاي خويش رشد مي كندكودك در اس

موزند چگونه زندگي را عمل به آبه او مي . را  به او خاطر نشان مي كنند 

هر زمان كودك با پديده اي رابطه قوا بر قرار كرد، . اين حقوق كند 

موزند، چرا و چگونه به آ را شكست، به او مي  براي مثال ، عروسكي

چرا و . ن را به زور بدل مي كندآيرانگر مي دهد و نيروي خود جهت و

چگونه وقتي  به نيروي خود جهت ويرانگر مي بخشد، نتيجه كارش 

به او مي : كاري بيشتر مي كنند . خراب كردن و محروم شدن  مي شود 

. موزند وقتي زور بكار مي برد، عقل او از ياد مي برد چون و چرا كند آ

 ... استعدادهاي او رشد نمي كنند وحقوق خود را نقض مي كند و

يد، مصرف را محور زندگي نمي كند، آ     كودكي كه بدين سان بار مي 

نه خود زور . زور را ويرانگر مي داند . توليد را محور زندگي مي كند 

زندگي را عمل به  حقوق خويش . بكار مي برد و نه زير بار زور مي رود 

 .   است كه به خود هويت مي بخشد مي كند  و مي داند از رهگذر رشد

پدر و مادر و (      بنا بر اين روش، بنياد خانواده در خدمت انسان 

ميزان عدالت  همين است و حاصل بكار بردنش  انسان . است ) كودك 

 . الگوئي است كه توصيف شد 

ن،  زور قائمه رابطه ها است و آ  حال خانواده اي را بجوئيم كه، در - 9

نه تنها كودك ،كه پدر و مادر نيز . ردن روش عمومي است اطاعت ك

ن را با قائمه كردن زور ، آتابع استبداد خانواده اي هستند كه خود  



536 

ورده اين خانواده ، انساني معتاد به اطاعت از قدرت آفر. ايجاد كرده اند 

 .است

ن      حال اگر بنيادهاي ديگر جامعه نيز بر انسان مسلط باشند و از انسا

اطاعت محض مطالبه كنند، جامعه اي با نظام اجتماعي بسته و ويرانگر 

بسياري از . يد آنيروهاي محركه و بنا بر اين سخت ظالمانه  بوجود مي 

 .جامعه ها امروز از اين نوع هستند 

    بديهي است استعداد ابتكار و ابداع و خلق  بلحاظ زنداني بودن در 

 . اي ويرانگر مي سازد ورده هآمحدوده ها، اغلب ، فر

 يد كه گويا نيازهايآفريب بدر مي دمي از اين آ     با انجام اين تجربه، 

نكه وقتي آحال . ورند آاو را محيط اجتماعي و خود او  بوجود مي 

لت فعل چند خودكامه  گشت كه ، در بيرون از او، فعاليتهاي او را آانسان 

 .ساني يك بعدي مي شود بطور جبري به او القاء مي كنند،  او ان

 : يد آ     بدين سان،  يك ميزان عمومي به دست مي 

است، رابطه انسان با واقعيتها ) زادي آ( = تنها وقتي رابطه ، رابطه با خدا 

هركس : نآس اين رهنمود قرپ .  مستقيم و قوه رهبري او مستقل است

ن در وردني است كه انساآخود را هدايت مي كند، زماني به عمل در

رابطه با خدا ، مجموعه اي از استعدادها و حقوق مي شود كه فعاليتهاي 

 . زاد آحالت : استعدادهايش خود جوش هستند 

ن فعاليتي است كه به آزاد، آبدين قرار، فعاليت اقتصادي سالم و      

بنا بر ميزان .  انسان امكان دهد در رهبري فعاليتهاي خود، مستقل باشد 

ل كامل قوه رهبري ، همان وضعيت و حالتي است  كه عدالت، استقال

 .زاد استآنست، آدمي در آوقتي 

 فعاليتهاي ن،  انسان خود را، درآزاد ، حالتي است كه ، در آ   حالت 

بدين سان،   فعاليت .  ششگانه خويش ، در بي كران الاكراه مي يابد 

ليتي است كه بلكه فعا. نست كه ليبراليسم مدعي است آزاد نه آاقتصادي 
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محيط زندگي انسان  را محيط الاكراه مي گرداند  و به انسان امكان و 

زادي خويش را حفظ كند و اقتصاد او، اقتصاد گشايش آفرصت مي دهد 

اين ميزان را ميزان عدالت اجتماعي . زاد كننده بگردد آدر روزي  و 

  . مي خوانيم

 

  انسان الگوي اقتصاد ؟-بند چهارم 
 

 در فعاليتهاي ششگانه استعدادهاي انسان ، از جهتي ديگر بنگريم    اينك ،

هدف ازتجربه اي كه مي كنيم يافتن پاسخ به . و تجربه اي ديگر بكنيم

 :اين پرسشهاست 

يا اگر اين فعاليتها مجموعه اي را تشكيل مي دهند  كه  همراه و آ 

دمي آهمĤهنگ با يكديگر انجام نگيرند ، به سخن ديگر، استعدادهاي 

نها نپردازند و يا يكچند از استعدادها  به زيان آزادانه و همساز به آ

ن خود كنند، رشد انسان مختل مي آاستعدادهاي ديگر ، امكانها را  از 

زادي كمتر و اختصاص امكانها به آشود يا خير ؟ و نيز آيا به نسبتي كه 

دمي بيشتر آي پاره اي از فعاليتها بيشتر مي شود، ميزان فعاليتهاي تخريب

 مي شود يا نه ؟

زادانه فعاليت نمي كنند ، قوه آدمي آ      دانستيم وقتي استعدادهاي 

نها آلت فعل ساالريهائي مي شود كه سرمايه ساالري يكي از آرهبري او 

زاد و، بنا بر اين ،  آو نيز دانستيم  كه استعدادها  بهنگام فعاليتهاي . است 

ن را حالت  آورند كه ما آ پديد مي خودجوش او ، حالت عمومي را

بدين قرار، استعدادها محدود كننده يكديگر نيستند .  زاد مي خوانيم آ

زاد باشد ، استعدادها در آحال  در صورتي كه حالت عمومي حالت .

زادي مي شوند و راست راه رشد در آفعاليت همĤهنگ خود،  بيانگر 

 . زادي را در پيش مي گيرند آ
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مگر . زاد باز داشت آين ، يك استعداد را نمي توان از  فعاليت     بنا بر ا

. زادي عمل خويش را از دست بدهند آاين كه مجموع استعدادها 

زادي عمل خويش را از دست دادند،  نه تنها قلمرو آهرگاه استعدادها 

براي .  بلكه ويرانگر يكديگر مي شوند فعاليت يكديگر را محدود مي كنند،

مي ) ساالريها ( لت جباري در بيرون انسان آقوه رهبري مثال، وقتي 

شود،  استعداد اقتصادي او، فعاليتهاي استعدادهاي انسان را ، بنا بر توقع 

كارگري كه بايد تمام روز را ، در خدمت . هاي قدرت  تنظيم مي كند 

زادشان آسرمايه، كار يدي كند، استعدادهاي ديگر خود را از فعاليتهاي 

ناچيز » نيروي كار « ن در نكه انساآخود تخريبي، براي . ارد باز مي د

عملي است كه كارگر به زيان خود و به سود سرمايه ساالري و شود ، 

 . ساالريهاي ديگر ، انجام مي دهد 

از بد اقبالي ، مطالعه اي پيرامون ميزان خشونتي كه بدين سان در      

وگرنه روشن مي . نيامده است ويران كردن انسانها بكار مي رود، به عمل 

 شد كه انواع اقتصادهاي قدرت محور تا كجا ضد اقتصاد و ويرانگر هستند

 . 

» نيروي كار « نجا كه فعاليت اقتصادي را انسان مي كند ، او را نه آ    از 

بنا بر . زاد ، با مجموعه اي از استعداد ها، مي بايد تلقي كرد آكه انساني 

 كه كار اقتصادي يكي از كارها و جزء مجموعه –اين الگو، ساخت كار 

ميزان .   مي بايد با فعاليت هاي انسان جامع ،سازگار باشد -كارها است  

  . عدالت همين است

زاد و خودجوش آ    اما انسان بمثابه مجموع استعدادهاي داراي فعاليت 

لط بر او ، خواه خويشتن را مس. نبايد  با طبيعت رابطه سلطه برقرار كند 

بنا بر رويه غرب كه مدعي است فرهنگش بر سلطه ( طبيعت گمان برد  

( و چه خود را زير سلطه طبيعت باور كند ) انسان بر طبيعت بنا شده است 

 قاره روي زمين كه به ادعاي غرب، 5جامعه ها  در « رويه بسياري از 
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 رابطه را درزي) . فرهنگشان بر پايه تسليم شدن به طبيعت بنا شده است 

 با –زادي خود را از دست مي دهد و ب آ او –سلطه با طبيعت، الف 

بطه نكه اقتضاي راآحال .  طبيعت رابطه تخريب متقابل بر قرار مي كند 

 اين است كه طبيعت را نيز فعال بشمارد و زاد ، بر اصل موازنه عدمي،آ

سان خود و طبيعت را مجموعه اي بداند كه  در سازگاري با يكديگر، ان

وقتي  تشكيل . زادي و طبيعت عمران مي جويند آزادي و رشد در آ

 خود مجموعه اي با طبيعت را  عمل به ميزان عدالت دانست و  فعاليتهاي

زادي آ در هر فعاليتي ، از لحاظ سازگاريش با را  بر وفق  اين ميزان كرد،

ورد  آا  ضد اقتصادي به حساب ميزادي رآمي نگرد و فعاليت ناسازگار با 

 :  بدين سان فعاليتهاي زير غير اقتصادي و بسا ضد اقتصادي مي شوند .

يندكان ميسر مي آ فعاليتهائي كه از راه پيشخور كردن منابع متعلق به ●

 . شوند و منابع موجود در طبيعت را نابود مي كنند 

انساني كه .  ينده را از پيش متعين مي سازند آ فعاليتهاي اقتصادي كه ●

يندگان را برده آعاليتهاي خود، الگوي اقتصاد است، به دست خود در ف

 . نها را، پيشاپيش ، ويران نمي كند آنمي سازد و محيط زيست 

  تخريب نيروهاي محركه نه فعاليت اقتصادي كه جنايت اقتصادي ●

زادي آلذا انسان الگو ،اين نيروها را كه در جريان رشد انسان در . است 

يند، در سازگار كردن هرچه بيشتر محيط آديد مي و عمران طبيعت پ

 . زاد انسان ، بكار مي اندازد آزيست با رشد 

 مهمتر از همه، بنيادهاي جامعه را بر اصل موازنه عدمي باز سازي مي ●

چنانكه هر انساني در رهبري فعاليتهاي خويش استقالل پيدا كند و . كند 

: كار و زندگي كند ) بعدي سان چند ان( = بمثابه مجموع استعدادها  

رابطه انسان با علم ، با دين و مرام ، با هنر، با كار اقتصادي ، با انس و عشق 

و اين او باشد كه فعاليتهاي خويش را رهبري مي . ، رابطه مستقيم بگردد

 . كند و نه بنيادهاي كه در بيرون او و مسلط بر او هستند 
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عاليت طبيعي زاد، فآر حالت هريك از استعدادهاي ما، د     ديديم 

و فعاليت هاي همĤهنگ مجموع استعدادها . خويش را پيدا مي كند

ورد كه از جمله الگوي سازماندهي اقتصاد آانسان جامع  را پديد مي 

چون بدين جا رسيده ايم، مي بايد دو .  جامعه و اقتصاد جهاني است 

 :فريب را موضوع بحث كنيم 

استعدادهاي انسان : از راه فريب مي گويند :   فريب اول اينست -الف 

دمي آهرگاه : مي گويند . مزاحم و محدود كننده يكديگر هستند 

بخواهد استعدادي از استعدادهاي خود را بپرورد، بايد فعاليتهاي 

اين فريب جديد . استعدادهاي ديگر را تعطيل يا دست كم محدود كند 

زاد آ عرفان فعاليت قديم است . فريبهاي سرمايه داري ليبرال نيستو از 

استعدادها تعريف نمي شود ، تعطيل فعاليت هاي استعدادها، جز يك 

هيچكس هم بفكرش نرسيده است اگر هم . استعداد گمان مي رود 

تعطيل فعاليتهاي استعدادها ميسر باشد، كسي كه فعاليتها را در فعاليت يك 

لقي است كه در درون بنده زور مط. استعداد فرو مي كاهد، عارف نيست 

 . خويش ايجاد و بر خود حاكم كرده است 

، هر دو بر پايه » رشد «      نوع جديد اين فريب، فريب دو الگوي 

است ) يكي با مالكيت شخصي و ديگري با مالكيت دولتي ( قدرت سرمايه 

نخست در حاصل اين فريب كه جامعه هاي صنعتي و ماوراء صنعتي . 

پراكندگيهاي همه جانبه  از راه برشهاي افقي و : يم امروز هستند، بنگر

عمودي، همبستگيها را به حداقل رسانده و در گروههاي پراكنده، فرد را 

توضيح اين كه افزون بر قشرها و، در قشرها ، . نيز تنها گردانده است

مده اند، انواع آتا فرد كه پديد ... گروهها و در گروهها ، زير گروهها و

ديوان : نوعي انسان پيدا شده اند كه يك بعدي هستند نمونه هاي 

انبوه عظيم ( » نيروي كار « و ... ن ساالران ، سياستمداران وساالران ، ف

اما وقتي به درون هريك از  انسانها مي روي، مي بيني واليت ) . انسانها 
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مطلقه استعدادي حاكم است كه گويا به زيان استعدادهاي ديگر  پرورده 

از اين رو، هيچ استبدادي چون استبداد سرمايه داري .  ت شده اس

زادي آاين استبداد، با قلب معني . ليبرال را ، تاريخ به خود نديده است 

بديهي است مقصود از مطلق، ( زور  مطلق  = ،  در هر فرد، يك قدرت  

نشانده و انسان ) تأكيد بر شدت ووسعت  اوامر و نواهي اين قدرت است 

از خود بيگانگي تا . مت، برده نظام خويش ساخته است ن مقاورا ، بدو

يسم در كله تو بدانجا همه گير است كه اگر به انسان غربي بگوئي ليبرال

، مي پندارد گوينده اگر ديوانه نشده باشد، يك مستبدي نشانده است

زيرا غير غربيها . اين فريب جهان شمول است . افراطي خطرناك است 

 ! انساني از نوع انسان غربي شدن هستند رزوي آنيز در 

    اما اين فريب دادن و خوردن چگونه ممكن شده است ؟ بدين گونه 

زاد نيست  يعني همه استعدادهايش فعاليت آدمي، وقتي در حالت آكه 

( موزش و پرورش هر استعدادي، آزاد ندارند،  گمان مي برد شرط آ

محدود كردن فعاليت )  د دارد  دسته استعدا6البته در صورتي كه بداند 

الگوها نيز . و يا حتي چشم پوشيدن از فعاليتهاي استعدادهاي ديگر است 

براي مثال، يك ورزشكار . موزند چاره ديگري نيست آانها مي به انس

يك . موفق، ديگر نمي تواند يك زندگي خانوادگي موفق داشته باشد 

كه سر از سياست در ن را  پيدا مي كند آدانشمند فيزيك كجا وقت 

ن ، تمام وقت خود را آورد ؟ سياست، تخصصي است كه دارنده آ

 ...نطور كه بايد  موفق نيست وآصرفش مي كند و هنوز 

نها را آ    اما وقتي پرده از زندگي هريك از الگوها بكنار مي رود، 

واقعيت اينست كه استعدادها ، در . موجودهاي  نگون بختي مي يابيم 

الگوهاي واقعي كه . زاد خود، به رشد يكديگر مدد مي رسانند آي فعاليتها

هستند، ) بسا فراوان باشند اما ناشناخته مانده اند ( از بد اقبالي  كمياب 
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زاد ، آنها، در حالت آانسانهائي بشمار ميروند كه استعدادهاي گوناگون 

 :ن نيز اينست آدليل . فعال بوده اند 

وضيح داده ام، كسي كه تصور مي كند يك  همانطور كه پيش از اين ت

« است، تنها وقتي مي تواند ... استعداد هنري ، يك استعداد اقتصادي و

خود را صرف پرورش تنها اين استعداد كند كه زور را به » تمام وقت 

درون خود بياورد و استعدادهاي ديگر را از فعاليت باز بدارد  و يا 

ا بر اين ، تا زماني كه در درون خود زور بن.  فعاليتهاشان را محدود كند 

ايجاد نكرده و در حالت طبيعي است، استعدادها هريك كار خود را مي 

مد، اينطور  گمان مي برد كه زور به سود آوقتي زور در كار . كنند 

استعداد قابل پرورش ، استعدادهاي ديگر را در فعاليتهاشان محدود كرده 

د و بكار بردن زور مشروعيت پيدا مي بدين فريب است كه ايجا. است 

زيرا وقتي زور در . نكه  ، در واقع، خود را فريب مي دهد آحال .  كند 

زادي عمومي را از ميان مي برد و همان استعدادي را آورد ، آكار مي 

 . هم كه مي خواهد بپرورد ، از رشد واقعي باز مي دارد 

است، بر استعداد عشق      در حقيقت، اگر استعدادي كه كارش دانش 

ورزي ، بر استعداد ابتكار و خلق ، بر استعداد هنري ، بر استعداد رهبري ، 

بر استعداد اقتصاد كه كارش ايجاد فراخناي بي كران  ال اكره براي 

استعدادها است ، بنا بر اين ، بر استعداد انديشه راهنما جوي كه به انسان 

ل كند،  متكي نباشد، كجا امكان مي دهد به نمايندگي هستي ، عم

يد ؟ و كجا ممكن است حتي يك استعداد  در آدانشمند پديد مي 

فعاليتهاي خويش محدود شود  بدون اين كه همه استعدادهاي ديگر در 

اگر الگوهاي زمان ما  نيفتند ؟ در پرتو اين معرفت، بند جبر محدوده ها

دادهاشان ، همه، در را با شخصيتهائي كه مي توانستند بشوند ، هرگاه استع

زاد، فعال مي شدند ، مقايسه كنيم، انسانها مي توانستند به چشم آحالت 

 . خود ببينند كه جامعه هاي امروز، چگونه از غولها كوتوله ها  مي سازند 
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زاد نگاه مي آدمي را در حالت آن ميزاني كه آن ميزان عدل، آ    اما 

ميزان مي كنيم  اصلي باشد دارد، كدام است ؟  اگر اصل راهنمائي كه 

زاد انسان را ميسر مي گرداند، اين اصل  ثنويت نمي تواند آكه فعاليتهاي 

ثنويت .  چرا كه ثنويت بمعناي پذيرفتن محدوديت و جبر است . باشد 

دو محوري كه اگر هر ( بمعناي محدود شناختن فعاليت ميان دو محور 

ي فعال و ديگري فعل دو فعال فرض شوند ثنويت دو محوري و اگر يك

پذيرفتن رابطه قوا و بنا بر اين ) پذير گمان روند ، ثنويت تك محوري 

بر اصل ثنويت ، تصور ديگري جز روابط قوا ، . تضاد ميان دو محور است

زيرا  تصور نبود روابط قوا ، نياز . يد و نه مي تواند بيايد آنه به ذهن مي 

بدين قرار، ثنويت فريب .  ويت دارد به نبود محدوده ، بنا بر اين، نبود ثن

چرا كه بر اين اصل ، هستي قابل خلق . است و در هستي وجود ندارد 

در حقيقت، تضاد قانون مرگ است و بر اصل تضاد قوا ، . شدن نبود 

از اين جا، نظام اقتصادي  بطور خاص و نظام .  هستي پديدار نمي شد 

. اشند، واقع بينانه نيستند اجتماعي بطور عام، هرگاه ترجمان ثنويت ب

دستگاه تخريب انسان و محيط زيست او . هستند ) زور ( = ساخته  قدرت 

 .هستند 

مالكيت سرمايه، چه شخصي و خواه (     در حقيقت، الگوي سرمايه داري 

دولتي فاقد اهميت و فريبي است كه ذهن بر اصل ثنويت تك محوري 

در اين اقتصاد، . حوري استدي بر اصل ثنويت تك ماقتصا) مي خورد 

از اين رو است كه . عال و محور كار  فعل پذير استمحور سرمايه ف

لت  را نه دارند و نه مي توانند آانسانها ، در نظام سرمايه داري ، جز نقش 

در اين اقتصاد، ساخت كار ، از يك كار بيشتر تشكيل نمي . بازي كنند 

 مي مايه داري به او پيشنهادهركس تنها يك نوع كار را  كه سر. شود 

بدين خاطر است كه همواره بيكاران وجود . كند، مي تواند داشته باشد
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ي هستند كه » نيروي كار« نها هم كه كار مي كنند ، آدارند و همواره 

 .مصرف مي شوند تا زماني كه ديگر بكار مصرف نيايند 

ظام به ضد خود ، اين ن» قانون ديالكتيك «       اين تصور كه، به حكم  

چه محور (بدل مي شود، غفلت از اين واقعيت است كه، بر اصل ثنويت ، 

جز اقتصاد قدرت محور را نمي توان ) فعال كار و چه سرمايه باشد 

ن آاين اقتصاد مي تواند دو شكل داشته باشد  اما محتواي . ساخت 

 به نه. تجربه رژيمهاي كمونيستي جز اين را نگفت . همواره يكي است 

نگذاشتند قانون  ... و وئل كه مستبدهائي چون استالين و مااين دلي

  بلكه - كه اين ادعا خود تكذيب ديالكتيك است –ديالكتيك عمل كند 

بر اصل ثنويت تك . به اين دليل كه غلط در فكر راهنما بود و هست 

از اين رو، اقتصادي كه ساخته . محوري ، جز قدرت نمي توان ساخت 

 . تصاد قدرت شد و فقر و قهر بگسترد شد ، اق

غرب .      بدين قرار ، اصل ثنويت بمثابه اصل راهنما ، را بايد رها كرد 

در بن بست است و تا وقتي اين اصل را رها نكند، از بن بست بدر نمي 

اصل  راهنمائي كه قلمرو فعاليتهاي . هستي هست و بي كران است . يد آ

در هستي متعين ، . اند، موازنه عدمي است دمي را هستي بي كران بگردآ

بنا بر فطرت هستي ، فعاليتها : اصل سازگار با  موازنه عدمي ، توحيد است 

  . از رهگذر توحيد نيروها ميسر مي شوند

زادي آ     بدين قرار ، اصل راهنمائي كه انسان را همواره عارف بر 

ي سازگار با اين فطريش نگاه مي دارد ،  موازنه عدمي و نظام اجتماع

اقتصاد اين نظام، اقتصادي است كه ، . اصل ، نظامي بر اصل توحيد است 

بنيادهاي . ن، ساخت كار هر انسان ، از يك كار تشكيل نمي شود آدر 

ن، هر انسان آششگانه جامعه ، نظام عمومي را تشكيل مي دهند كه، در 

زاد جامعه آامعه بنا بر اين، ج. همه استعدادهاي خويش را فعال مي كند 
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 نوع كار را داشته 6ن،  هر عضو جامعه مجموعه اي از آايست  كه ، در 

 . باشد 

( ن را  مي دهند كه زمان كار اقتصادي آ     امروز، دانش و فن امكان 

اما  اگر . كم و زمان فعاليتهاي ديگر بيشتر شوند ) توليد كاال يا خدمت 

نشده بودند و اقتصادها ، نظامهاي اجتماعي بر محور قدرت ايجاد 

اقتصادهاي  قدرت نبودند، همواره ممكن بود انسان زمان كافي براي 

، يعني  معنوي ↔مدار باز مادي  .يتهاي استعدادهاي خود پيدا كندفعال

اصل راهنما كردن موازنه عدمي در سر ها و اصل راهنما كردن توحيد 

زاد  مي بخشد و آت در تجديد ساختمان بنيادهاي جامعه ، به انسان حال

 به ترتيبي كه هر استعداد . كار  مي گرداند6مجموعه اي از فعاليت او را 

زاد بيابد و بنام يك استعداد و  تقدمش بر استعدادهاي ديگر ، آفعاليت 

  . استعدادهاي ديگر انسان  ويران نشوند

جهت ياب فعاليتهاي انسان مي شود، ) زور ( =    در حقيقت، وقتي قدرت 

بلكه با انتقال رهبري به خارج از انسان ، . ستعدادها  بي كار نمي شوند ا

 :استعدادها در فعاليتهاي خود از اوامر و نواهي قدرت پيروي مي كنند 

 . مي شود... ) مقامي و يا بنيادي و (  كار استعداد رهبري اطاعت از●

ديگري  كار استعداد عشق ، در سكس گرائي و  كار دوستي  در خود  يا ●

چنانكه اگر خود محور شد ديگري بايد . را محور كردن ناچيز مي شود 

 .ن مي شود آتابع او باشد و اگر ديگري را محور كرد خود تابع 

 كار استعداد علم و فن ، در تخصصي ناچيز مي شود كه كارفرمائيها ●

 .چند و چونش را معين مي كنند 

عناصر ضد فرهنگ قدرت مي  كار استعداد هنر و فرهنگ سازي ، ايجاد ●

 . شود 

ن بيان قدرت و آ  كار استعداد جستن انديشه راهنما، در ساختن اين يا ●

 .يا تقليد از   بيان قدرت شناس ،  مي شود 
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ن كار آ كار استعداد اقتصاد ،    بمنزله نيروي كار به خدمت اين يا ●

 .مدن مي شود آفرمائي  در 

شود و زمان حال، زمان ارضاي نيازهائي     جريان پيوسته زمان قطع مي 

مي شود كه در مدار بسته ، استعدادها  با فعاليتهاي مخرب خود ، ايجاد 

هنوز ، دقيق تر بخواهي ، اين بنيادهاي جامعه ها هستند كه . مي كنند 

دمي ، با آدر واقع، استعدادهاي . ورند آنيازها را براي او بوجود  مي 

دمي مي شوند كه ، آوالندن نيازهائي به جهت يابي جديد ، عامل قب

 .يد آدر مي ) زور ( = بدانها، انسان به خدمت قدرت 

     مكان نيز ، ديگر نه كره زمين و نه كشور و نه حتي شهر كه جائي است 

جائي كه بايد نيروي كار را . دمي معين مي كند آكه قدرت براي 

بنا بر اين ، قدرت . وردآ خريد كرد و نيازها را برنآفروخت  و با بهاي 

 .ينده و از كره خاكي غافل كند آبراحتي مي تواند انسانها را از 

.      انسان الگو، الگوي مطلوب سرمايه داري، انساني با اين فعاليتها است 

اين انسان مصرف كننده ايست كه تا تخريب كامل خود مصرف مي كند 

ن نيروي كار مصرف مي و در همان حال، بعنوا. بدون اين كه سير شود 

 نظام . او بگويد ديگر مصرف شدني نيستشود تا زماني كه كارفرمائي  به

زيرا اين انسان . اند از دوام حيات خود مطمئن باشدسرمايه داري مي تو

ممكن است عصيان كند اما جز اين نمي كند كه قدرتي را جانشين 

ن، نظام همچنان بنا بر اي. قدرتي بسازد كه بر ضدش عصيان كرده  است 

 . ادامه پيدا مي كند 

     سرمايه داري بدان نياز دارد كه همواره ميزان تقاضا از ميزان عرضه 

.  نكه انسان همواره مصرف كننده حريص باقي بماند آبراي . بيشتر باشد

« از اين رو، در خود انسان و در رابطه با زمان و مكان، سلسله مراتب 

 : كند ها را ايجاد مي» ترجيح 
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 نيازها گرچه از طبيعت و فعاليتهاي طبيعي انسان مايه مي گيرند ، اما نه ●

تا . تنها در بند اين فعاليتها نمي مانند، بلكه بر اين فعاليتها حاكم مي شوند 

بدانجا كه بسياري از نيازها ، واقعيتي جز ساخته ذهن ندارند و بسياري 

بدين قرار، نيازهاي ناشي از  . ورده نمي شوندآديگر تا ويران نكنند ، بر

ورده مي شوند ، آورده ها و خدمات محدود برآفعاليتهاي طبيعي كه با فر

 بخصوص كه . مي توانند نا محدود شوند 

 تزاحم فعاليتهاي استعدادها امكان جا به جا كردن نيازها و تغيير دادن ●

د همه دمي كه گمان مي كرآبسا مي شود . ورد آترجيح ها را فراهم مي 

ورده و خود را راضي مي شمرد ، به روزي، خود آنيازهاي خويش  را بر 

زيرا ترجيح ها ديگر ترجيح هاي ديروز . را موجود محرومي مي يابد 

او ناگزير است فعاليتهاي خود را  جا به جا كند و نيازها و . نيستند 

با تزاحم فعاليتها و ناسازگاري نيازها . مصرفهاي خود را تغيير دهد 

بخصوص . يكديگر، نقش مهمي در برده نياز شدن انسان بازي مي كنند 

  :كه

 تزاحم فعاليتها  بعالوه رقابت ها و تضادها  در جامعه بعالوه تزاحم و ●

ينده ، آبلكه تضاد زمان و مكان اجتماعي حال با زمان و مكان اجتماعي 

« از راه  جانشين شدن ها  كه . مساويست با كوتاهي عمر نياز و مصرف 

شدن و از مد افتادن ، انجام مي گيرند،  زاده اين تزاحم ها و » مد 

 چرا كه . تضادها هستند 

 محدود كردن فضاي فعاليتهاي استعدادها و تزاحم  فعاليتها نياز به ●

فضاهاي غير واقعي از سوئي و به مخدرها از سوي ديگر را روز افزون مي 

سترده اي را براي ايجاد انواع نيازها و اين دو نياز عرصه بسيار گ. سازد 

ورده ها و آتغيير ترجيح ها و جانشين كردن نيازها و تغيير كم و كيف فر

نيازهائي كه بي شمار نياز مي سازند، اينگونه : ورد آخدمت ها ، پديد مي 

 : نياز ها هستند 
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وردن نيازها آ در جامعه هائي كه قدرت، محور  و ارزش اول است ، بر●

ه مستقيم پيدا مي كند با احساس قدرت كردن و يا موقعيت ممتاز رابط

تغيير پذيري بي شمار نمودهاي قدرت و . پيدا كردن از راه مصرف 

كوتاهي زمان عالمتها و مدها و حتي مظهرها و، در نتيجه، وسعتي كه 

ن مي دارد انگشت حيرت آدمي را بر آنها پيدا  مي كند ، آنيازها و تغيير 

اما احساس قدرت كردن، نياز به خشونت دارد و . گزد به دندان 

اگر اينهمه در جهان جو خشونت سنگين . خشونت، خود نياز ساز است 

ورنده نيازها و در نتيجه برانگيزنده آنست كه پديد آشده است ، بخاطر 

مي دانيم كه .  ورده ها و خدمات است آسرمايه گذاريها در توليد فر

 .  بشر مخرب هستند بيشتر از دو سوم توليد

استعدادها نيازهاي . زاد، دروني شفاف دارد آ اما انسان ، در حالت ●

بنا بر اين ، نيازها نيز معلوم . خود را از فعاليتهاشان در جريان رشد دارند 

اما انساني كه در درون و بيرون مطيع واليت طلقه قدرت است، . هستند 

 است كه به قدرت سرمايه داري همين ابهام. درون و بيروني مبهم دارد 

امكان مي دهد فراخور فعاليتهاي سرمايه ، نياز ها را تغيير و نيازهاي 

شدت ابهام كار را به بحران هويت كشانده است و . ورد آجديد را پديد 

 .پرسشي بي پاسخ گشته است » انسان كيست ؟ « امروز 

گسترش «  ها براي   ابهام ، از جمله، زمينه اي براي استفاده از تبعيض●

از اين تبعيض ها ، يكي تفاوت در شكل .  از راه  ايجاد نياز است » بازار 

ورده يا خدمت از يك جنس است ، رايج ترين  روش آوقتي فر. است 

براي مثال، .  عرضه ها به شكلهاي گوناگون با قيمتهاي گوناگون است 

  و يا لباس با كتاب با قطع هاي متفاوت  و كاغذها و جلدهاي جوراجور

 ... ماركهاي مختلف و

     اما تبعيض هاي اصلي ، تبعيض هائي هستند كه مصرف كنندگان ميان 

را پيش از اين عامل رجحان دادن . قائل مي شوند نيازهاي خود 
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تبعيض .  در اين جا، نه رجحان كه تبعيض  را  مطالعه مي كنيم . شناختيم 

ر سلسله مراتب اجتماعي ، نيازهائي را هائي را مطالعه مي كنيم كه  بنا ب

از .  ورده موقعيتهاي اجتماعي مصرف كنندگان هستند آمي سازند  كه فر

 -كشور ما  بسا رايج تر نيز هست  كه در –شناخته ترين اين تبعيض ها 

. ورد آتبعيض بسود نيازي است كه موقعيت اجتماعي جستن، بوجود مي 

لذا . ز موقعيت اجتماعي بر تري است براي مثال،  داشتن تلويزيون احرا

مع مي ن،  اشخاص از غذاي خود مي كاهند و پول جآ، بخاطر خريد 

سرمايه داري  با ايجاد تبعيض ها، نيازها را بر . كنند تا تلويزيون بخرند 

با وجود اين ، مرزهاي تبعيض ها را ، تا زمان اشباع ، . هم مي افزايد 

ن نوع آز اينكه قشر ممتاز سير شد،  بعد ا.  عبور ناكردني مي كند 

 . ورده يا خدمت را همگاني مي كند آفر

نها آو نقش ...  تبعيض هاي نژادي و ملي و قومي و طبقاتي و جنسي و ●

ورده است  كه رابطه ميان آدر ايجاد نيازها ، نوعي از تبعيض را بوجود 

 :يير داده است انسان با نياز و در نتيجه، رابطه ميان انسان با مصرف را تغ

يكي از  مباني ارزش پول  » هم اكنون ، همين جا «  رجحان دادن به 

اين رجحان سبب شده است .  ، بمثابه  قدرت است ) رجحان نقدينه ( 

بطوري كه  تمامي جامعه هاي . كه پس انداز جاي به پيشخور بدهد 

هاي تبعيض بسود نسل امروز و نسل. زمان ما، جامعه هاي مقروض هستند 

نكه فرزند و نوه و نتيجه و نبيره هاي نسل امروز هستند ،  آينده ، با آ

مد نسبت به هزينه ، آتبعيض ديگري است كه فراواني نيازها و كمي در

پيش از اين ،  اطمينان مطلقي اين تبعيض را توجيه . توجيهش نمي كند 

ردا جامعه ف: مي كرد كه هر دو شكل اقتصادي سرمايه ساالر مي دادند 

اين دو با يكديگر مسابقه نيز مي . جامعه اي با اقتصاد وفور خواهد بود 

اينك بر جهانيان معلوم گشته است جامعه در وفور سراب بوده . دادند 

است ، اعتياد به مصرف، ترس از بيكاري ، ابهام شديد بخصوص نسبت به 
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حانها رج)  مد سرانه امري دائمي است آافزايش در( ينده و زبان فريب آ

از جمله اين تبعيض ها ، . و تبعيض هاي ديگري را نيز توجيه مي كنند 

تبعيضي است كه اقتصاد مسلط بسود خود  بر قرار كرده است  و محل 

نكه بخش آبا .  تمركز سرمايه ها و استعدادها در مقياس جهان گشته است 

رج را از جريان توليد خا) بخصوص سرمايه ( بزرگي از نيروهاي محركه 

بكار مي اندازد ) ها  در بازارهاي بورس  سوداگري( و در انواع قمار ها  

و يا تخريب مي كند، ناگزير مي شود ميزان مصرف خود را،  به زيان بقيه 

زيرا نيروهاي محركه اي را كه نزد خود .  انسانها، به حداكثر رساند 

يض ها، تبع. متمركز مي كند، جز از راه مصرف نمي تواند بكار گيرد 

اقليت ثروتمند جهان را  ناگزير كرده اند از راه تبعيض در مصرف، 

از اين رو است كه ، از جمله ، بسود . موقعيت مسلط خويش را حفظ كند

و زمان حال ، از راه جعل نيازها و بر انيگختن به مصرف » نقاط پيشرفته « 

 نتيجه اين شده است كه . ، تبعيض برقرار كرده است 

 :نياز با انسان و با محيط زندگي او تغيير كرده است  رابطه ●

نجا كه فكر راهنماي آتا .  انسان و محيط زندگي او تابع نياز شده اند 

غالب و سازگار با سرمايه ساالري  اين شده است كه عامل فعاليت انسان ، 

زبان فريب عقل .  » بالطبع تنبل است « وگرنه، انسان . نيازهاي او هستند 

چنانكه اندك شمار هوشمندان مي . ا سخت فريب داده استها ر

 :پرسند 

ن واقعيت گرائي و خرد مداري كه مايه مباهات كرده بوديم ، آ بر سر 

 مده است ؟  آچه 

انسان، از :      رابطه انسان و طبيعت با نياز، رابطه  دو واقعيت فعال است 

پس، .  دا مي كندرهگذر فعاليتهاي حياتي و در جريان رشد، نيازها پي

بدين سان، نياز پي . انسان ، بيمن دانش و فن، توليد و هم رشد مي كند 

حال . مد فعاليتهاي حياتي و رشد  است و خود به خود وجود ندارد آ
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چگونه مي توان پذيرفت نا موجود موجود را بنده خويش كند ؟  

نواع ن واقعيت گرائي ساختگي  سازگار با اآحاكميت نياز بر انسان  

ساالريها است  كه سبب شده است نه تنها انسان و طبيعت ابتكار عمل را از 

دست بدهند ، بلكه با بر قرار كردن روابط قوا، قدرت را  ايجاد و جانشين 

انسان و طبيعت كند و اين قدرت ، در جريان بزرگ و متمركز شدن 

 اين نيازها  با ارضاي. خود، نيازهايي را ايجاد كند و به انسانها القاء كند 

ويرانگري انسان و محيط زيست او ، ميسر مي شود و سبب مي شود ما 

مد الزم براي آئيم  تا مگر درآانسانها با تمام توان به خدمت قدرت در

مي توان چشم بر هم نهاد و در ذهن،  .  ارضاي نيازهاي خود بيابيم 

ورده آگستره اي را مجسم كرد  كه قدرت براي جعل نيازها به دست 

 :ورد آاست و بدست مي 

 در حقيقت،  با تغيير رابطه انسان و طبيعت فعال با  نياز،  غير عقالني بر ●

وارونه رابطه اي برقرار شده است كه . عقالني محاط و حاكم گشته است 

 :ليبرالها مي گويند . زاد توصيف كرديم آن را حالت آما 

سم را ايدئولوژي نمي دانند ليبرالي. مده است آ عصر ايدئولوژي ها بسر 

يهاي ششگانه از ليبراليسم و حقيقت اينست كه ساالر. زيرا يك نظام نيست 

» انديشه راهنمائي « عقالني و غير عقالني و از انواع اسطوره ها ، از 

 خود ورده و به تخريبآساخته اند و بدان، انسانها را به خدمت خود در 

ه به اقتصاد مربوط مي شود ، نچآدر . و محيط زيستش گماشته اند 

جز اين . نيازهايي كه غير عقالني ها مي سازند ، بيشتر و بيشتر مي شوند 

 معنوي ، نيازهاي مادي كه ↔زيرا در مدار باز مادي . نيز ممكن نبود 

نكه آحال .  ورده مي شوند، استعدادها  فراخناي  الاكراه را مي يابند آبر

در .  حقيقت، حاكميت قدرت بر خرد است عقالني دربند غير عقالني ، در

ورده هاي مادي يا شبه مادي آاين حاكميت، نيازها جز از راه فر

نجاكه قدرت از راه تخريب پديد آو از .  ورده نمي شوند آبر) خدمات ( 
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وردن نيازها از راه مصرف آيد و بزرگ و متمركز مي شود، برآمي 

ت كه نيازها و بنا بر اين ،  بدين خاطر اس.  ورده مي شوند آويرانگر بر

ورده ها و خدماتي كه بنوبه خود كارشان نياز سازي است ، پايان آفر

ناپذير و منابع موجود در طبيعت پايان پذير و زمان به زمان كمياب تر 

مد به هزينه را ببار آكميابي روز افزون  بنوبه خود كمبود در. مي شوند 

و پيشخور كردن و  وامدار » ار نيروي ك« پيش فروش كردن .  ورد آمي 

زندگي كردن و دائم بر وامها افزودن ، شيوه زندگي در عصر ما شده 

 .است 

ن اين كه جريان آگاه مي كنند و آ واقعيتهاي باال ما را از واقعيتي ديگر ●

در .  در درون او، ادامه پيدا مي كند . به فرد پايان نمي پذيرد » تفرد « 

ن آورد كه هريك از عناصر آده اي را بوجود مي درون او، جامعه پراكن

نيازهاي پراكنده  چون مجموعه اي . خود يك دستگاه نياز سازي است 

سازگار را تشكيل نمي دهند، به ترتيبي كه گذشت متكاثر مي شوند و 

فيلسوفي . كنند بنوبه خود، درون انسان را ميدان تعارض هاي ديرپا مي 

ن خارج مي آنگ غرب شد ولي مثل شئي از  انسان وارد فره: گفته بود 

تا .  اما اينك طبيعت و تمامي جانداران در خطر قرار گرفته اند . شود 

بدانجا كه حتي اگر بقيه انسانها از حداقل زندگي چشم بپوشند و تمامي 

منابع طبيعت را در اختيار غرب و اقتصادش بگذارند، غرب يا بايد به 

لت سرمايه ساالري  در تخريب آن، انسانها  آجرياني پايان ببخشد كه ، در

حيات  هستند و يا  جريان كنوني به حيات بر روي زمين پايان مي 

 . بخشد 

 تحت فشار نيازهائي كه انسان براي ايجادشان استخدام شده است و نيز ●

، انسانها فردهائي شده اند » ! اگر كار مي خواهي مصرف كن« ، زير فشار 

اين فردها در . رفتار فرديت هاي متعددي گشته اند كه در درون نيز گ
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اين بنيادها ، دست : برابر استبداد بنيادهاي جامعه، بكاري توانا نيستند 

 :كم، سه كار را بطور مستمر انجام مي دهند 

 جلوگيري از اينكه انسان صاحب اختيار خود شود و طبيعت خويش – 1

 . را باز يابد 

با نيازها كه ساالريهاي ششگانه ايجاد مي كنند از  سازگار كردن انسانها – 2

 راه از بين بردن مقاومتهاشان و 

 .  نيازها را ايجاد كردن و به موقع جا به جا كردن – 3

رابطه . راه حل عمومي تغيير رابطه ميان انسان با بنيادهاي جامعه است     

انسانها حق و اختيار تصميم بايد به . كنوني رابطه فرد با قدرت است 

يد ، تجديد سازمان آمد و مي آبنيادها بايد به ترتيبي كه . بازگردد 

زاد بتوانند بنياد ها را بمثابه وسيله فعاليت، آبگونه اي كه انسانهاي . شوند 

  . زاد ، در اختيار داشته باشندآدر حالت 

    جامعه هائي كه از بيراهه اي نرفته اند كه غرب رفته است، فرصت 

اين انسان را الگوي اقتصادي قرار دهند و اقتصادي در خدمت دارند  

 .افسوس كه زير سلطه و گرفتار استبدادها هستند . انسان بسازند 

 

 مالكيت تصميم  از بنيادها   سلب-بند پنجم 
 

     در حال حاضر ، در جامعه هاي داراي نظام سرمايه داري ليبرال ، بنا 

از بنياد ) دولت ( بنياد سياسي .   است همگاني »  الئيسيته « بر ظاهر، 

بنياد تعليم . بنياد اقتصادي خود مختار است . جدا است )  كليسا ( ديني  

. است » بي طرف « و تربيت يا دولتي و يا خصوصي و بنا بر تعريف ، 

) . جامعه مدني (بنيادهاي اجتماعي و فرهنگي نيز از دولت مستقل هستند 

نيادها قدرتهاي ششگانه هستند و بدون سازگاري با اما در واقعيت ، اين ب

به سخن ديگر، . يكديگر ، البته در محدوده روابط قوا ، قدرت نمي شوند 
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در نظام اجتماعي ، اين بنيادها با يكديگر در روابط قوا يا در ستيز ويا در 

 . سازش هستند 

( ندارد      در برابر اين شش قدرت، انسان اختيار دين يا مرام خود را 

اگر دين دار باشد اين بنياد ديني است كه او را به دين داري مي شناسد 

كه او را  مرام دار مي شناسد و اگر مرام دار است ، بنياد مرام مدار است 

» نيروي كار « اختيار . ن او است، نداردآ انسان اختيار واليتي را كه از ) .

اختيار موقعيت و . ا ندارد اختيار تعليم و تربيت خود ر. خود را ندارد 

. اختيار استعداد خالقه خود را ندارد . منزلت اجتماعي خود را ندارد

بازار . » بازار داشته باشد « يد كه آزيرا ابتكار و ابداع و كشفي بكار مي 

 :ن ، اعمال مي شود آهم جائي است كه قدرت، از راه 

  . در روابط قوا، ضعيف تر مي دهد و قوي تر مي ستاند

مانع .  مشكل را حل نكرده است » توزيع قدرت «       واقعيت اينست كه 

و ابر قدرتهاي ) در حال حاضر امريكا ( از پيدايش ابرقدرتهاي سياسي 

كليساي كاتوليك و بنياد ( و ابر قدرتهاي ديني ) ماوراء مليها ( اقتصادي 

 خود را ليبراليسم كه( و مرامي ... ) ديني در جامعه هاي مسلمان و

ايدئولوژي نمي داند اما مدعي است كه، بدان، تاريخ پايان پذيرفته 

مانع از استقرار . نگشته است ) است چرا كه حاصل تجربه جامعه ها است 

 موزش و پرورش كه حتي بيشتر از ماوراء ملي ها، جهان راآابر قدرت 

 را  ن نشده است كه عقول انسانهاآمانع از  . تفراگرفته است نشده اس

 در همه ورده هاي امريكائي بر عقولآسلطه فر( » فرهنگي « ابرقدرت 

 اجتماعي ن نگشته است كه ابر قدرتآانع از م. در اختيار نگيرد) جا 

در حقيقت، در همه جا،  نظام اجتماعي غرب ، با بنيادهايي . پديد نيايد 

ش مي كه در بردارد و با اصالتي كه به  فرد مي دهد  و گرفتار انزواي

با اين تفاوت، كه در بسياري جاها، نظام . كند، در حال باز سازي هستند 

اجتماعي تشابه صوري با غرب مي يابد چرا كه، در واقع ،  نظامي 
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در برابر اين .  اجتماعي زير سلطه و كارش صدور نيروهاي محركه است 

اختيار زادي ، حتي از كدام آابر قدرتها ، انسانيت امروز و فردا از كدام 

 برخوردار است ؟

زاد را الگو بشماريم و اين انسان را  ميزان عدالت آ       اينك اگر انسان 

بشناسيم ، در رابطه  انسان با بنيادها، ضابطه عدالت عبارت مي شود از 

 . سلب مالكيت تصميم  از بنيادها و باز گرداندن حق تصميم  به انسان ها 

و اختيار واليت اعضاي ) انواع كارها ( سعي  اختيار دين و باور و اختيار ●

موزش و پرورش ، اختيار انس و آجامعه بر اداره امور خويش ، اختيار 

ن انسان ها باشند و اين آعالقه و عشق، و اختيار خلق و ايجاد بايد از 

 .اختيارها مي بايد از بنيادها ستانده شوند 

زادي آمرام ، دين يا مرام نكه دين يا آمگر .  اين كار امكان پذير نيست ●

چراكه اگر دين يا مرام ، دين يا مرام قدرت باشد، اختيار را از . باشد 

اختيار او را . دست انسان بدر مي برد و در يد بنياد ديني قرار مي دهد 

موزش و پرورش و عشق و خالقيت و فعاليت اقتصادي نيز آبر سياست و 

قدرت نمي تواند در يديم ، در حقيقت، به ترتيبي كه د. سلب مي كند

انسان استقرار پيدا كند و انسان را وسيله كار  خود كند، مگر اين كه 

ن آرهبري در بيرون انسان قرار گيرد و استعداد رهبري انسان  تابع 

زاد و  مانع آبدين سان، اين انديشه راهنما است كه عقل انسان را  . بگردد

 اگر بندگان قدرت اين .مدن او مي شود آاز به بندگي قدرت در

بنا . زادي و بهروزي مي شد آواقعيت را در مي يافتند، دنياي ما ، دنياي 

زاد  ايجاب مي كند كه هدف هر فعاليت و نيز هدف آبر اين ، حالت 

 . زادتر شدن او به رشد باشد آزادي و آبنيادهاي جامعه رشد انسان در 

ي جامعه، تضاد به كنار، زاد انسان و فعاليتهاي بنيادهاآ ميان حالت ●

ميان بنيادهاي جامعه نيز تضاد و حتي تزاحم نبايد . تزاحم نيز نبايد باشد 

به ترتيبي كه در جاي خود توضيح داده ام ، تنها بر اصل موازنه . باشد 
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زادي اين دو تحول بنيادي ميسر مي آعدمي و با هدف و روش شدن 

تمامي   ، يكي از مسائل الينحلبنياد ديگر  تقدم و سلطه بنيادي بر. شوند 

هم اكنون، در كشور ما، تداخل . جامعه ها ، در گذشته و امروز است 

پيش از   . ورده است آبنيادها در وظائف يكديگر، بحران سختي را پديد

.  اين ، همين بحران،  با شدت  كمتري، مشخصه تاريخ ايران بوده  است 

در غرب، بنياد اقتصادي .   سياسي بخصوص نزاع دائمي بنياد ديني با بنياد

به ترتيبي كه .  ورده است آحاكميت پيدا كرده و بحران جهاني را پديد 

، از   اجتماعي اظهار شده اند ديديم ، در نظرهايي كه پيرامون عدالت

نست كه بر اصل ثنويت ، آعلت نيز . اين مشكل غفلت شده است  حل

ن قرار، بنيادهاي جامعه بايد از بدي.  اين مشكل   راه حل پيدا نمي كند 

. ن بر اين ، رها شوند آن و آن و سلطه اين برآبند تبعيض بسود اين يا 

 : اين رهائي ممكن مي شود  به

  الغاي تبعيض ها ،– 1

  تجديد سازمان بنيادها بر اصل موازنه عدمي ،– 2

ض  تغيير سازمان هاي  تبعيض تراش و تبعيض بان  به سازمانهائي تبعي– 3

زادي انسان ها را، در فعاليتهاي سازنده  خويش، بيشتر آزدا  كه گستره 

 مي كنند ،

 .                قرار گرفتن بنيادها همچون وسيله در اختيار انسان ها – 4 

 شفاف شدن فعاليتهاي بنيادها ، الغاي سانسورهاي چهل و چهارگانه و ●

 كه خود بنياد رهبري كننده بسا بيشتر و نيز شفاف شدن فعاليتهاي انسانها

 . در هر جامعه هستند 

     به ترتيبي كه ديديم ، ابهام ها زاده سانسورها و سانسورها ساخته  

هر اندازه فعاليتهاي انسان ها و بنيادهاي جامعه . هستند ) زور ( = قدرت 

فراخ تر و رشد انسان ها در  )  ال اكراه ( = زادي آشفاف تر، پهناي  

، شفافيت از مهم ترين ميزان هائي است از اين جا. اب گير تر زادي شتآ
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نها را نيز آنها  ميزان عدالت مي خوانيم و مجموعه آكه ما  هر يك از 

  .ميزان  عدالت مي شماريم

زاد، حالت رهائي از حدها ، حالت  فضاي آ همانطور كه حالت ●

 : بدين ترتيب .اجتماعي باز است ، بنيادهاي جامعه نيز بايد باز باشند 

 بنياد ديني  يا مرامي بايد به روي انديشه هاي راهنما باز باشد  و – 1

حقانيت دين يا مرام مجوز .  زاد انديشه ها را بر قرار كند آجريان 

زيرا جهل  با اظهار . زاد باورها است آبعكس مشوق جريان . سانسور نيست 

مهمتر از . يد آود مي علم از ميان مي رود و علم با اظهار شدن ، در وج

زاد آزادي مي ماند كه جريان آزادي است و باور آن باوري باور آاين ، 

 . انديشه ها و باورها را بيشتر تحمل و تشويق كند 

زاد دانش ها و فنون  و آموزش و پرورش بايد جريان آ  بنياد - 2

 . اطالعات را برقرار كند 

زاد و مشاركت تمامي اعضاي آ  بنياد سياسي بايد فعاليتهاي سياسي - 3

زادي فعاليتهاي سياسي يك آ. جامعه را در  اداره امور جامعه تأمين كند 

امر است ، بازيافت حق تصميم و استفاده از اين حق در اداره امور 

، امري ) مردم ساالري بر اصل مشاركت ( = جامعه خود،  از راه شورا 

ن از حق تصميم آضاي زاد  جامعه ايست كه اعآجامعه . ديگر است 

نچه به اجراي تصميمهاي جمعي مربوط مي شود،  آبرخوردار هستند و در 

( ن ، به روش تجربي آحتي المقدور تصميم گيرندگان، خود در اجراي 

 . ، شركت  مي كنند ) نقد و اصالح پذير در روند اجرا = 

رد و هم   بنياد اقتصادي مي بايد هم كار در اختيار اعضاي جامعه بگذا- 4

 .ن كاركنان خود بشناسد آتصميم در باره اداره كارفرمائي را از 

 بنياد اجتماعي نه ترجمان تضادها كه مي بايد بيانگر توحيد ها بگردد – 5

 . زاد بگردند آچنانكه رابطه ها ترجمان توحيد . 
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وري است كه، در حال حاضر ، تضادها و نيز مصرف  ، آ     در خور ياد

زادي كه بر ميزان عدل ، نظام اجتماعي باز و آجامعه . محور هستند 

ن،  توحيد و توليد محور مي آتحول پذير مي يابد، جامعه ايست كه در 

 . شوند 

وردن اسباب خالقيت ها، مي بايد به انسانها آ بنياد فرهنگي با فراهم – 6

امكان دهد  كه از رهگذر خلق هنر مرزهاي ممكن را در نوردند و در 

ن، پندار و گفتار و كردار را ممكن مي آي قلمروئي كه ، در ماورا

.  زاد ، بگشايند آزاد و عمل انسان آشمارند،  فضاهاي جديد به روي عقل 

ورده آو افزودن بر  فر) ورده هاي زور آفر( = كاستن از ضد فرهنگ 

زاد را فراخناي رشد از  آزادي ،  فراخناي جامعه آهاي  فرهنگ، فرهنگ 

 .آنهم  به يمن هنرمندي ، مي گرداندراه خلق 

 : تاريخ به ما مي گويد ●

    بخصوص بنياد ديني است كه مي بايد مدار  فعاليت انسان را مدار باز 

اگر اين بنياد، قدرت را ارزش كند ، . نگاه دارد  معنوي ↔مادي 

اين بخاطر . بنيادهاي ديگر ، شتابان ، فضاي فعاليت انسان ها را مي بندند 

، خدا، ...ست كه دين و باور راهنما، از راه رابطه با هستي هوشمند ونآ

اگر دين ، در بيان قدرت از . فضاي فعاليت انسان را باز نگاه مي دارد 

خود بيگانه شد  و بنياد ديني، قدرت مدار گشت، فضاي اجتماعي فعاليت 

ر بسياري گمان برده اند خطا از دين است و اگ. انسانها بسته مي شود 

اما اگر اينان به خود زحمت بدهند و . يد آدين نباشد، مشكلي پديد نمي 

به تاريح پيدايش ليبراليسم باز بپردازند ، پي خواهند برد كه ليبراليسم، 

زادي را قدرت معني مي آليبراليسم  . است » استبداد سرمايه « مرام  

ه و كند و بدين فريب، قدرت را هدف همه فعاليتهاي انسان گرداند

ورده است كه تاريخ  هرگز به خود نديده آاستبداد ويرانگري را پديد 

زاد ، بدون معنويت بي كران، آبدين قرار ، فعاليت اقتصادي .  است 
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زادي و مرام قدرت با اقتصاد آزادي با اقتصاد آمرام .  محال است 

 . قدرت خوانائي دارند 

وص در قرن بيستم، دين      بارديگر به اين مهم بازگرديم  كه،  به خص

« و علم ستيزي بنام دين يا »  ايدئولوژي  علمي « ستيزي به نام علم يا 

 :ور و ويرانگر فرو برد آجهان را در جنگهاي مرگ » ايدئولوژي علمي 

كوشش . كوشيدند و بسا هنوز مي كوشند علم را جانشين دين كنند       

. بشكست خواهد انجاميد بيهوده اي بود و هست كه به شكست انجاميد و 

چرا كه علم ، از جمله، در رشد خود، نياز به اصل راهنمائي دارد كه 

زادي جستجوي علم را ، آچنانكه عقلهاي پژوهشگران، . حدها را بردارد

ورده هاي جستجوها ،دانش و آو فرن توقع قدرت، بيابند آز اين و رها ا

راهنما را دين بايد اين اصل .  فني در خدمت مرگ و ويرانگري نشوند 

و نيز، علم به كاري كه باور راهنماي .  زاد قرار دهد آدر اختيار عقلهاي 

در حقيقت، بازكردن و باز نگاه داشتن مدار . توانا است، توانا نيست 

 معنوي و ممكن كردن مسابقه در جستجوي علم و فن و در ↔مادي 

ق خويش و وردها و معرفت بر حقوآاختيار همگان قرار دادن دست 

ديگران و عمل به حقوق خود و دفاع از حقوق ديگران ، مسابقه در 

در بكار انداختن دادگري ، در تقوي ، در انس و عشق ، در ايثار ، 

علم در رشد خود .  را علم  در اختيار انسان نمي گذارد ...استعدادها  و

ها و به باور راهنمائي  نياز دارد كه عقل را از هر محدود كننده اي ر

از اين رو است كه اگر دين .  اينهمانيش را با هستي هوشمند ممكن كند 

ن بنيادي آيا مرام  بيان قدرت بگردند ، به ترتيبي كه ديديم، حاكميت از 

بدين خاطر است . مي شود كه نمودهاي مادي قدرت را ايجاد مي كند 

دهاي كه تمامي استبدادهاي ديني و ايدئولوژيك ، سرانجام، به استبدا

لت فعل آدين و مرام را .  سياسي بدل شده و مي شوند –اقتصادي 

  . قدرت كرده اند و مي كنند
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      بدين قرار ، نقش بنياد ديني در رها شدن بنيادهاي ديگر از بند 

زادي در هريك از بنيادها و پايان گرفتن تزاحم آقدرت و هدف شدن 

 :، تعيين كننده است بنيادها با يكديگر و تهديد و تحديد يكديگر 

 افزون بر اين ،  . زاد وجود نداردآزادي ، اقتصاد آبدون دين يا مرام    

 نبايد پنداشت كه بنياد اقتصادي كه به حد اكثر رساندن سود سرمايه را ●

هدف مي كند  و ديگر بنيادها كه چون اين بنياد ، قدرت محور هستند، 

راست نمي گويند زيرا . ند راست مي گويند كه دانش و فن بكار مي بر

بنياد اقتصادي مي گويد كارفرمائيها ، به حكم رقابت سختي كه با يكديگر 

اين . وردهاي دانش و فن را بكار مي برند آدارند ، جديد ترين دست 

ئي و بهره وري است،  آادعا كه، در مواردي ،  وقتي بنا بر  افزودن بر كار

در . ا به فعاليتها ناصحيح است صحيح است، در گزينش ها و سمت دهي ه

كه كارفرما بر مي گزيند ) رساندن سود به حداكثر ( حقيقت،  در هدفي 

و در روشهايي كه بكار مي برد ، در مقام سرمايه ساالر است و از توقعات 

اما  انديشه راهنمائي كه . پيروي مي كند ) در اين جا سرمايه ( قدرت 

موزد، در بخش بزرگ خود آرفرما مي راه و روش  قدرتمداري را  به كا

براي مثال، كارفرما در تخريب منابع طبيعت و محيط .  ، مجاز است 

حتي در بهره برداري از .  زيست ، نه از دانش و نه از فن پيروي مي كند 

 كند كه سود او لودن محيط زيست ، از دانش و فني استفاده ميآمنابع و 

هدفي كه . غاز مي شود آ با دروغ همينطور هر جنگي. را بيشتر كنند 

 . غازگر جنگ در سر دارد، نه از علم كه از مجاز و دروغ مايه مي گيردآ

      اگر نسبت سرمايه اي كه از جريان توليد خارج و در بورس ها  بكار 

مي افتند، و اگر  بيشتر از دو سوم توليدات  جهان  تخريبي هستند  و اگر 

نست كه انديشه آ رو به افزايش است ، بخاطر ميزان فقر و قهر  در جهان

. زادي نيست آراهنماي خدمتگزاران سرمايه و ديگر اشكال قدرت ، بيان 

بيان قدرت است و بخش عمده هر بيان قدرتي را ظن ها و مجازها 
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نكه ميزان مجازهائي كه راهبر خدمتگزاران آبراي .  تشكيل مي دهند 

 :خود بپرسيم قدرت هستند را اندازه بگيريم، از 

زاد دانش و فن بر قرار بود و انديشه راهنماي انسانها ، بيان آ اگر جريان 

زادي بود و هر انساني  اين دانش و فن را در رشد خود بكار مي برد ، آ

چگونه ... نها و سمت يابي نيروهاي محركه وآاقتصاد جهانيان و زندگي 

 دوري جامعه جهاني مي شدند ؟ ميزان تخريب در جهان امروز و اندازه

گاه آاز جامعه جهاني كمال مطلوب ، ما را از شدت و وسعت ستمگري 

 زير سلطه، از راه بكار بردن بيان هاي –مي كند كه در روابط سلطه گر 

قدرت كه خدمتگزاران قدرت در سردارند، بر انسان و طبيعت روا مي 

 . رود 

زاد دانش ها و آ جريان زادي وآ     بدين قرار، انديشه راهنما شدن بيان 

فن ها و بكار بردنشان در فعاليتها، ميزان عدلي است كه بدان مي توان 

 .  اندازه انحراف هر جامعه را از راست راه رشد سنجيد 

زادي انسان و برقرار آ از نمايان ترين ميزان ها، براي تعيين اندازه ●

ار كار انسان، بي وجه زاد با بنيادهاي جامعه ، بمثابه ابزآشدن رابطه انسان 

در حقيقت، در روابط كنوني، . شدن مصلحت خارج از حقيقت است 

در جامعه هائي كه حقوق انسان بطور صوري ( حقوق را انسان دارد 

اما وظيفه ها و تكليفها را بنيادها معين مي كنند و )  پذيرفته شده اند 

«  كار را بنام اين. نها است آاختيار تعيين تكليف بيرون از حق نيز با 

بديهي است كه چون قدرت مدار است ، مصلحت . مي كنند » مصلحت 

 ! بيرون از حق و ناقض حق ، اعتراضي را بر نمي انگيزد 

ورد ميزان تفاوت وقتي تكليفها عمل به حقوق و مصلحت ها آ     براي بر

ميزان عدل ن حق مي شوند ، كافيست آبهترين روشهاي عمل به اين و 

ت بدانيم از اين كه تكليف عمل به حق است و مصلحت بيرون از را عبار

حال اگر اين ميزان را در سنجش . حق، قدرت فرموده و مفسدت است 
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،  در مي يابيم كه اگر فعاليتها، از جمله فعاليتهاي اقتصادي،  بكار بريم

بنيادها اختيار تشخيص و تعيين مصلحت بيرون از حق را از دست بدهند، 

به سازنده بدل مي ) قدرت خواسته ( ير فعاليتها ، از ويرانگر جهت و مس

سترس انسان را بيشتر مي شو ند و عرصه هاي فعاليتها و امكانهاي در د

و به اين دليل ساده كه عمل به حقوق، خود بيانگر تعقل و تصميم .  كنند 

نها آاگر انسانها با عمل به حقوق خود، به . زادي است آعزم و اجرا در 

اقعيت ببخشند، فعاليتهاي ويرانگر كه الزمه قدرتمداري هستند ، موضوع و

 :تصميم و عزم و اجرا نمي شوند 

 . زادي استآنبود فعاليتهاي بيرون از حقوق ، نبود قدرت و بود  

ن حق، نوعي جديد از آمصلحت بمثابه بهترين روش عمل به اين يا 

 :برقرار مي كند رابطه ميان انسان با واقعيتها و زمان و مكان 

مكان را ، بنيادها تنظيم مي  در حال حاضر ، رابطه انسان با زمان و ●

مل انسان مي كنند، محدود زمان و مكاني كه بنيادها محدوده ع. كنند

چنانكه بنياد . شده است  ميزان محدوديت، زمان به زمان بيشتر .هستند 

بيكاران ، بيش، كار وه انبنيادهاي ديگر ، به كم شماري از  و باقتصادي 

 به انسانيت زمان خود كه بنگريم ، اكثريت بسيار بزرگي را .نمي دهند 

از كارهاي ديگر كه در حالت .  شكار و پنهان مي يابيم آگرفتار بيكاري 

 درصد انسانها 99زاد، هر انسان انجام مي دهد  ، هيچ اغراق نيست اگر آ

 .را محروم بشماريم 

بنا بر . اد ، نيازمند زمان و مكان بي نهايت است زآ     ديديم كه حالت 

اين ، بنيادهاي اجتماعي برضد فطرت و طبيعت انسان و در خدمت 

ن آغاز ، جامعه ها از آنكه، در آحال . قدرت مداري ساخت گرفته اند 

زاد، بتوانند كار و زندگي كنند آمدند كه انسان ها ، در حالت آرو پديد 

به سخن ديگر، بنيادها .  زاد تر شوند آبه رشد، زادي رشد كنند و آو در 

وقتي سالم مي شوند كه هر انسان زمان و مكان اجتماعي فعاليتهاي خود 
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دمي بي آنجا نيست كه زمان و مكان آيا  وطن آ.  را بي نهايت بيابد 

 نهايت مي شود ؟ 

ن آنكه بنيادهاي جامعه اين زمان و مكان را در اختيار اعضاي آ     براي 

براي . زاد قرار بگيرند آنها و بدانها ، انسانها در روابط آقراردهند، بايد در 

در حال حاضر، اين بنياد  از . مثال، خانواده يك بنياد اجتماعي است 

روابط قوا ساخت مي جويد و اين روابط محدوده زمان و مكان اعضاي 

  اينك فرض كنيم زن و شوهري، به عشق ،. ورند آن را بوجود مي آ

در اين . نها رابطه قوا نيست آخانواده خود را بنا كرده اند  و ميان 

خانواده، نه تنها هريك از دو همسر قلمرو فعاليت ديگري را گسترده تر 

نها ، محيط خالي از زور يا بي آمي كند، بلكه محيط اجتماعي فعاليت 

ي در اين محيط، زمان و مكان فعاليتهاي اعضا. كران الاكراه مي شود 

بدين قرار، اگر  بنيادهاي جامعه .  زاد هستند آن نامحدود و فعاليتهاي آ

زاد ، آرا بر اصل موازنه عدمي بازسازي كنيم ، جامعه اي پيدا مي كنيم  

همان انسان جامعي تحقق پيدا مي كند كه از ديرگاه ، . با اعضائي جامع 

شمندان در پي رزوي اويند و انديآو در » از ديو و دد ملولند « عارفان 

 .  يافتن شرائط و امكانات ظهورش  هستند 

ميزان عدالت كه اندازه سالمت بنيادهاي جامعه را بدان      بدين قرار، 

مي سنجيم، اندازه فراخي زمان و مكان اجتماعي است كه اين بنيادها در 

هر اندازه زمان و مكان اجتماعي  . اختيار اعضاي جامعه قرار مي دهند

 .زاد ترآنها ، رابطه ها آ بنيادها از زور خالي تر و در فراختر ،

به .  رابطه با محيط زيست نيز توسط بنيادهاي جامعه برقرار مي شود ●

نسبتي كه بنيادهاي جامعه در خدمت قدرت هستند،  رابطه انسان با محيط 

مي دانيم كه غرب به خود مي باليد كه تنها . زيست بيشتر رابطه قوا است 

مردم . زيرا بر طبيعت مسلط گشته است . ب فرهنگ رشد است او صاح

و !. از اين رو، رشد نمي كنند . قاره هاي ديگر اين فرهنگ را ندارند 
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امروز، حاصل سلطه انسان بر طبيعت، برباد رفتن منابع طبيعت  در غرب و 

 .ور محيط زيست شده است آلودگي مرگ آبقيت جهان ، 

دالت عبارت مي شود از قطع رابطه قدرت با ميزان ع     بنا بر اين ، 

  .  زاد با محيط زيستآمحيط زيست و برقرار شدن رابطه مستقيم انسان 

يد تا اين رابطه مستقيم آ     انقالبي كه در بنيادهاي جامعه بايد پديد 

ينده آزاد و محيط زيست برقرار شود،  از لحاظ حال و آميان انسان 

چرا كه استفاده از محيط زيست را .  ي دارد انسان و طبيعت اهميت حيات

به اندازه رفع نياز ،  همراه با عمران طبيعت و بهبود محيط زيست ، ميسر 

 . مي كند 

     اين ميزان ايجاب مي كند كه بنيادها حق گرفتن تصميم را به انسانها 

بازپس دهند و بنيادها وسيله اجراي تصميم هائي بگردند  كه انسانها مي 

بديهي است هر اندازه مشاركت اعضاي جامعه در اداره امور . ند گير

بطور مشخص، حق . نها با محيط زيست مستقيم تر آخويش بيشتر، رابطه 

ب و غذا ، هم براي زيستن و هم براي كار كردن ، آهر فرد بر كارمايه و 

در اندازه اي كه طبيعت معين مي كند، ميزان حاكم بر جهت يابي 

در تمامي دنيا و نيز در ... ) سرمايه و فن و كار و( ه نيروهاي محرك

بنا بر اين ميزان، در همه جا، عمران . هركشور ، به دست مي دهد 

و وقتي .  طبيعت و سالم شدن محيط زيست ، اولويت پيدا مي كند 

بدانيم كه نسلها از پي يكديگر در اين طبيعت مي بايد زندگي كنند ، با 

زاد بودن و يا قدرت محور آم كه ميزان سنجش  اين امر موافق مي شوي

بودن بنيادهاي جامعه ، همواره رابطه مستقيم انسان با محيط زيست و 

بنا بر اين .  فعاليت خودجوش انسان  در محيط زيست و طبيعت است 

بنياد هاي قدرت محور كنوني بايستي جاي خود را به بنيادهاي   سازگار 

  .ان با محيط زيست بسپرندزاد انسآبا رابطه مستقيم و 
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    تغيير هائي كه پيشنهاد شدند و ميزان هاي عدالت كه يافته شدند، 

 :الينحل ديگري را حل شدني مي كنند 

 علت تزاحم ها و بسا تضادهاي بنيادهاي قدرتمدار و راه حل ها را  ●

وقتي بنيادها وسيله هائي مي شوند در : اينك گوئيم . شناسائي كرديم 

، مجموعه ) الاكراه ( = زادي آ انسان براي افزودن بر گستره اختيار

زاد، آنكه انسان ها ، در حالت آيد از بنيادها براي آهمĤهنگي بدست مي 

مجموعه اي  از استعدادهاي فعال بگردند و زندگي هاي خود را عمل به 

 . حقوق خويش بگردانند 

 با يكديگر ، به سخن اندازه سازگاري بنيادهاي هر جامعه     بدين قرار، 

نها و رابطه هاشان از زور ، ميزان عدلي آديگر، اندازه خالي بودن ساخت 

زيرا  هر اندازه  .  است كه سالم بودن هر جامعه را معلوم مي كند

نها آنها از زور پر تر و تابعيت آناسازگاري بنيادها با يكديگر بيشتر ، رابطه 

براي مثال، در نظام استبدادي ، . تر بيش) توليد و مصرف زور ( = از قدرت 

حتي در بنياد سياسي نيز سازگاري وجود ندارد چه رسد به سازگاري اين 

چرا كه خود از زور ساخت جسته و با بنيادهاي . بنياد با بنياد اقتصادي 

 .ديگر، بخصوص با بنياد اقتصادي ، زور را رابط كرده است 

ن وطني مي شود آزاد انسان ، آت      مجموعه بنيادهاي سازگار با فعالي

ن، نقطه ها بي كران هستي و لحظه ها ابديت هستند و انسان آكه ، در 

 . زاد، عاشق ، عارف و خالق  است آ

يا بنيادهاي جامعه در خدمت آ بارز ترين ميزان كه تعيين مي كند ●

انسان هستند يا در خدمت قدرت، محل تمركز و تكاثر و انباشت حاصل 

 در حال حاضر،. ت كارها اس

 .لوده مي شود آ طبيعت فقير  و محيط زيست – 1

 . كيفيت زندگي براي اكثريت بزرگ انسانيت ، بدتر  مي شود – 2

 . ميزان توليد و مصرف قهر افزايش مي يابد – 3
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 . نا برابري ها بيشتر مي شوند – 4

 . د  سرمايه ها و ديگر نيروهاي محركه از جريان توليد بيرون مي رون-5

 .وردهاي ويرانگر افزايش مي يابند آ فر– 6

 . بيكاري بيشتر مي شود – 7

كنوني عمر حيات  بر » رشد اقتصادي «   بدون كمترين ترديد ، ادامه - 8

 .روي زمين را كوتاه مي كند 

نجا كه دانش و فن كار بردي را پيدا كرده اند كه قدرت بدانها آ از – 9

جهان نيز، عقب ماندگي مناطق وسيعي » ه پيشرفت« داده است ، در بخش 

دائم افزوده مي » شوره زارهاي رشد « را در بر گرفته است و بر وسعت 

 .شود 

ينده انسان و طبيعت، پيشاپيش، متعين مي آ منابع طبيعت پيشخور و – 10

 .شود 

زاد انسان كاسته و بر چند و چون آ از ميزان فعاليتهاي خودجوش يا – 11

 .رت فرموده افزوده مي شود فعاليتهاي قد

 .  با اين همه، نيازهاي بر نيامده ، زمان به زمان بيشتر مي شوند - 12

نجا كه سمت يابي فعاليتها را قدرت معين مي كند، بخالف آ  از - 13

ظاهر و بسا باور همگاني ، نقش علم و فن در جهت يابي فعاليتها و تجربي 

ديشه هاي راهنما يي كه به و چون ، ان. شدن روشها كمتر مي شود 

فعاليتها جهت مي دهند، بيان هاي قدرت هستند، اين مجاز ها هستند كه 

 در نتيجه،. به فعاليتها جهت مي دهند 

  رهبري و دليل هر تصميم و هر عمل نه در انسان ، كه در بيرون او،  - 14

براي مثال، اين بنياد اقتصادي است كه نوع كار هر . قرار مي گيرند 

 ...و. ن را معين مي كند آانسان و دليل 

      اگر هنوز وقتي باقي مانده باشد و اراده حيات در انسانها برانگيخته 

ميزان .   شود، مي توانند جريان مرگ را به جريان زندگي باز گردانند 
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همگاني كه بر ميزانهاي پيشين بايد افزود تا مجموعه اي از ميزان هاي 

تغيير محل تمركز و تكاثر و انباشت  سرمايه و د، عدالت را تشكيل دهن

  . ديگر نيروهاي محركه، از بنيادهاي جامعه، به انسان و طبيعت است

انسان اقتصادي الگو، انساني است كه خود رهبري  در حقيقت، ●

در نتيجه، . فعاليتهايش را برعهده دارد و  به حقوق خويش عمل مي كند 

ن فعاليت و حقوق او و حقوق آخود دليل هر فعاليت اقتصادي در 

 :در مقام توضيح گوئيم .  ديگران و حقوق جمعي است 

دليل ، ) سود حداكثر ( = معين مي كند  وقتي هدف فعاليت را سرمايه 

. فعاليت يك كارگر در هدفي است كه   كارفرمائي  تعيين مي كند 

نيروي كار « ن زيرا او خويشتن را بعنوا. رهبري او نيز با كارفرمائي است 

زيرا هرگاه اين ميزان .   اصل بر رعايت حقوق نيز نيست .فروخته است » 

عدل بكار مي رفت، توليدهاي تخريبي كه سود توليد كننده را به حد 

ورده هائي توليد آن، فرآبه جاي . اكثر مي رسانند،  توليد نمي شدند 

بسا، در جهان ما، وردند و آمي شدند كه نيازهاي اساسي انسانها را بر مي 

بي و بي خانماني مي آنه كسي از گرسنگي و نه از بي درماني و نه از بي 

 .مرد 

ميزان عدل، استقالل انسان در رهبري، وجود دليل در  بدين قرار،      

. است سانها خود هر فعاليت، يعني انطباقش با حقوق فردي و جمعي ان

 .انسان اقتصادي الگو، اين انسان است 

 بنا بر اين، استعدادهايش بطور خودجوش فعال .زاد استآن انسان  اي●

بدين قرار،  .د، بطور خودجوش همĤهنگ مي شوند ودر فعاليتهاي خو

صادي در فعاليتهايش تشكيل مي ، خودجوشي انسان اقتميزان عدل را

وقتي انسان ،تحت رهبري از بيرون نيست و فعاليتهايش را امرها و . دهد

ن تشكيل نمي دهند  ، يعني در پندار و كردار تحت هيچ نهي ها از بيرو

و بهمان .  اكراهي نيست ، بي كم و كاست بر ميزان عدل عمل مي كند 
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نسبت نيز كه از خط راست عدل ، فاصله مي گيرد، استقالل رهبري را از 

دست مي دهد و تحت امر و نهي رهبري كه در بيرون او قرار مي گيرد، 

ستم كامل زماني است كه  انسان در .  مي شوند فعاليتهايش بفرموده

بدين ميزان مي توان  . هيچيك از فعاليتهاي خود، خودجوش نباشد

فعاليتهاي اقتصادي را در جامعه هاي گوناگون ، از لحاظ عادالنه يا 

ظالمانه بودنشان ، اندازه گرفت و دانست چرا  ازهر چيز به اندازه وجود 

همه انسانها مي توانند سير شوند . اد مي كنند دارد اما انسانها ندرت ايج

 ...ولي گرسنه اند و

 ، رزاد تر، دانشمند تر، انس جوتآن، انسانها آائي كه، در      تصور دني

، در نتيجه ) اينهماني با هستي ( = ، هنرمند تر و عارف تر مقتصد تر

ر بادان تر و محيط زيستي سالم تر باشند ، تصوآخودجوش تر و طبيعتي 

دنيائي است با قواي نظامي و تسليحات كمتر ، برابري بيشتر ، روابط مسلط 

 زير سلطه كمتر و روابط تعاون، در يك مردم ساالري  بر اصل مشاركت –

در مقياس جهان ، بيشتر ، با فرهنگي پيراسته از ضد فرهنگ زور و 

 .خشونت و از هنر صلح جوئي سرشارتر 

 اقتصادي، مرحله به مرحله ، بر وفق ميزان      برنامه  هاي عمل، در بعد

 . هاي عدل ، مي بايد تشخيص و به روش تجربه به اجرا گذاشته شوند 

ن شرائط نامساعد ، برنامه اي تهيه و به آ     در دوران مرجع انقالب ، در 

ميزان در تهيه برنامه اقتصادي، جلوگيري از بازسازي . اجرا گذاشته شد 

در ( نكه مطالعه و تجربه ما ، به كمالي آبا .   بود ستون پايه هاي قدرت

كه اينك پيدا كرده است ، نبود، حاصل تجربه مسلم ) ن روز آمقايسه با 

 . وردني ،وجود داردآكرد كه راه حل اقتصادي ديگر و به عمل در 

مد سرانه ، از هزينه سرانه آن برنامه  اين شد كه درآ   حاصل  اجراي 

توليد نفت به قصد صدور، به يك چهارم كاسته شد و اندازه . بيشتر شد
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زاد « آ برابر ، در بازار 4ن به سه برابر در بازار رسمي و نزديك به آقيمت 

 ...  رسيد و» 

    به سخن ديگر، نه تنها رشد اقتصادي ميسر است بلكه طرح و اجراي 

 .برنامه اقتصادي بر ميزان عدالت نيز شدني است 
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  دهمفصل

 بردهاي ميزان عدالت كار
  

 

 امور واقعي بر ميزان عدالت سنجيده شده اند كه بطور اين فصلدر      

. شده اند و مي شوند ) زور( = مداوم ، وسيله توجيه بكار بردن قدرت 

زادي ، تقدم رشد آزادي و حقوق انسان، تقدم امنيت بر آتقدم نان بر 

بديهي است كه در ...  وزادي و نيز عدالت آعلمي و فني و اقتصادي بر 

ن آبيانهاي قدرت، بنا بر نياز، عدالت هدف مي شود و رشد اقتصادي بر 

 :تقدم پيدا مي كند 

 

 زادي و نان؟آ -بند اول 
   

  در اين ايام ، در جامعه هائي كه نظام اجتماعي باز و تحول پذير     

ور مي ندارند، و نيز، در جامعه هاي كه  نظام اجتماعي خود را باز تص

كنند، سخن روز اينست كه مردم نگران نان روزانه خويش هستند؟ اما در 

زادي آاين سخن كه  مردم نگران نان روزانه خويش هستند ، لذا بفكر 

 : نيستند،  تناقض هائي وجود دارند 

زادي ذاتي خويش نيز آاگر مردم تا اين اندازه نگران نانند كه از  •

زادي، چگونه مي توان مردم را به جنبش آغافلند، بدون فراخواندن به 

در رژيم استبدادي، در : مي توان گفت  را مردم جز اين  يا به آخواند ؟ 

 اقتصادي تحت سلطه سرمايه –نظام اجتماعي بسته، در نظام اجتماعي 

نكه از نگراني آبراي .  يدن روز باشآساالري، هرصبح مي بايد نگران نان 



 573 

زادي داشته  آ،نآ در ،مي جنبش كنيد كهئيد، براي استقرار رژيآبدر

 بنيادهاي جامعه در دست شما باشد ؟ دولت و ديگر باشيد و اختيار 

براي مثال، چرا، در ايران ، كارگران ماهها بدون دستمزد مي مانند و  •

كارمندان مي بايد روزانه دو يا سه نوبت كار كنند تا خرج روزانه شان را 

تصاد و نه در سياست و نه در روابط اجتماعي و  نه در اق  زيرا ورند ؟آدر

دولت نسبت به مردم خارجي گشته است . زادي ندارند آنه در فرهنگ، 

زادي و استقالل ، آبدون . و اقتصاد را اقتصاد رانت خواري كرده است 

چگونه ممكن است ساختهاي اقتصادي و سياسي و اجتماعي و فرهنگي را 

  تغيير داد ؟ 

را ، هدف كنيم و بدون توجه به اين واقعيت » ان خواهي ن« و هرگاه  •

 نآدر پي باز كه در نيمي از جهان، انقالب شد و اين هدف تحقق نيافت، 

 در وضعيت رسيم كه پيشينيان رسيدند ؟ي ن جا مآيا به جائي غير آشويم، 

 درصد مردم  جهان يا زير خط فقر 80كنوني كه اكثريت افزون بر 

ورند ، آ درراح نگرانند كه مبادا نتوانند پول نان روزانه هستند و يا هر صب

. زادي ذاتي هر انسان است آ اما  بياوريم ؟بوجود  مي توانيم تغييريچه 

زادي و حقوق خويش غافل نشوند، استبدادي برجا نمي آاگر انسانها از 

پس دائم مي بايد به مردم خاطر نشان كنيم . ماند تا متولي نانشان بگردد 

زاد زيستن در گرو اطمينان خاطر از نان روزانه نيست، اما نان روزانه آكه 

 . زاد هستآزادي و انديشه و عمل آآنها در گرو وجدان بر

خويش زادي آ اگر بر  در حقيقت، انساني كه نگران نان روزانه است ، •

 نان از استعدادهاي  عارف بود، نه تنها اين نگراني را نمي داشت ، بلكه

زادند و كار مي كنند و يا آتوضيح اين كه، انسانها يا . خورد خود مي 

ضمن كار كردن، از آزادي خويش بهره نمي گيرند و تابع زور مي شوند 

زادند، با بكار آانسانهائي كه . انسانهاي نوع سومي وجود ندارند . 

. انداختن استعدادهاي خود، نان ابتكار و كار و رشد خود را مي خورند 
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هستند ، ناگزير اكثريت بزرگي ) زور ( =  انسانها تحت امر قدرت اما وقتي

ورند و اقليتي نيز آكار مي كنند و بيش از بخور و نمير بدست نمي 

 كار به جائي مي .دستشان، براي  دزدي، در جيب اين اكثريت است 

 درصد مردم دنيا، برابر تمامي مردم دنيا 2رسد كه امروز رسيده است و 

وردن چيزي نيست كه آبدين قرار، نان در  ) 357( ي كنند ثروت پيدا م

 : هم با آزادي و هم با قدرت بيگانه باشد، بلكه تابع يكي از اين دو است

وردن در آعدل و نان درعمل بر ميزان زادي آوردن در آنان در     

 .تسليم ستم شدن هستند بندگي قدرت، 

نه زندگي كردن يك ملت زادي و استقالل كه ربط مستقيم با چگوآاگر  •

دارند، به اين دليل كه مردم به فكر نان روزانه خويش هستند هدف 

و يا رشد بر ميزان عدل مي بايد هدف » عدالت گستري « يا آنشوند، 

زادي ، سخن با آيا رشد بر ميزان عدالت ، بدون استقالل و آ  بشوند ؟

 داد است ؟ محتوائي است و يا پوچ كردن اصل رشد بر ميزان داد و و
  

زادي و استقالل سخني ميان آرشد بر ميزان عدالت بدون 

 :تهي است 
  
  ورا بدست مي دهدرشد، اندازه برخورداري انسان از حقوق خويش – 1

هر انساني بر كار  توضيح اين كه . استاستقالل زادي و آرشد در گرو 

كه از اين براي اين . بنا براين، حق دارد كار كند . خويش مالكيت دارد 

ن و ابزار كار، بطور برابر در آزمين و منابع  حق برخوردار شود، مي بايد 

استقالل انسان در اينست كه اين ) . ميزان عدالت ( اختيار همگان باشند 

زادي نيز در اينست كه اختيار بر كار آ. همه از اختيار او بيرون نروند 

 قدرت سياسي و انسان توسط هيچ عاملي از جمله، قدرت سرمايه و

بدين قرار، هر . ن ، سلب نشود آساخت اجتماعي و باور ديني يا غير 
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زادي خود را از دست بدهد، حقوق خويش را هم از آانساني استقالل و 

و اختيار نانش هم در دست يد آمي  و به بردگي قدرت درمي دهددست 

 . قدرت قرار مي گيرد 

بر امكان كار و برخورداري هرگاه فرض كنيم عدالت، توزيع برا      

. زادي معني نمي دهد آ جز در استقالل و  هركس از كار خويش باشد،

زادي برخورداري هر انسان از آزيرا استقالل، توزيع برابر امكانهاي كار و 

به سخن روشن، استقالل عبارت از واليت جمهور . حق كار خويش است 

چرا . وق خويش است زادي و حقآزادي وجدان هر انسان بر آمردم و 

كه توزيع برابر امكانها، بگونه اي كه هر انسان فراخور استعدادهاي 

خويش امكان كار داشته باشد، نياز به شركت همگان در مسئوليت 

زادي انسان به تصور آو اين مسئوليت بدون . مديريت جامعه دارد 

 .وردني نيز نمي شودآ

شد نيروهاي محركه هم ر. رشد، رشد نيروهاي محركه نيز هست   - 2

 :مطلوب باشد كميت و كيفيت باو هم   واقعيبايد

براي مثال ، فروش نفت و  : رشد نيروهاي محركه مي بايد واقعي باشد •

اما . گاز را كه ثروت كشور هستند، رشد نيروي محركه نمي گويند 

هرگاه نفت و گاز در ساخت اقتصادي جذب شوند، به نيروي محركه 

و يا جوان نيروي محركه ايست كه نيروهاي محركه . ند تبديل مي گرد

جوان يا در توليد نقش ن، آ در ،اقتصادي كه. ديگر را نيز بكار مي گيرد 

است ، از رشد مانده و كارش اتالف » نيروي كار ساده « ندارد و يا 

و باز، دانش و فن نيروي محركه هستند ، اما اين . نيروي محركه است 

جامعه هاي زير سلطه زيانهاي  .ورده رشد انسان است آنيروي محركه فر

بسيار سنگين پرداخته اند و مي پردازند، زيرا گمان كرده اند و مي كنند 

نتيجه اينست كه گرفتار دائمي . كه دانش و فن را مي توان وارد كرد 

يك علت تعيين كننده از علتهاي گريز   .فرار مغزها و سرمايه ها شده اند 
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مايه ها اينست كه رشد دانش و فن و بخصوص فعال شدن مغزها و سر

نجا مي روند كه آمغزها . زادي جدا گشته اند آآنها، از نياز به استقالل و 

نجا مي روند آسرمايه ها نيز .  هم رشد كنند و هم فعاليت درخور بيابند

كه انسان و دانش و فن و ساير نيروهاي محركه، مجموعه اي فعال را 

 . ند تشكيل مي ده

هرگاه عدالت را ميزان سنجش رشد انسانها و رشد نيروهاي محركه  •

زادي ، يعني بدون انسانهاي رشد ياب و آبشماريم ، باز بدون استقالل و 

جامعه اي با نظام اجتماعي باز و تحول پذير با ساختهاي توانا به جذب و 

 زيرا . ممكن نخواهد شد رشدفعال كردن انسان و ديگر نيروهاي محركه ،

نه تنها رشد نيروهاي محركه كميت و كيفيت مطلوب را نمي يابد، بلكه از 

نيروهاي . كه جامعه اي زير سلطه مي ماند  راه تخريب اين نيروها است 

محركه خود را تخريب مي كند و زمينه هاي فعاليت فكر و دست را از 

و حقوق زادي آن از آ در جامعه  زير سلطه اي كه اعضاي :ميان مي برد 

 و  ويراني نيروهاي محركه تنها عدالت، خويش برخوردار نيستند ،  ميزان 

 : ن جامعه را اندازه مي گيردآنازا شدن 

نست آقائمه   )زور ( =  نظام اجتماعي بسته كه قدرت تكرار كنم كه   - 3

نخست به اين دليل .  جز از راه تخريب نيروهاي محركه برپا نمي ماند  ،

و سپس به اين دليل . ل تخريب نيروهاي محركه است كه قدرت حاص

 نظام اجتماعي را باز و  كه هرگاه نيروهاي محركه در رشد فعال شوند،

از اين . تحول پذير مي كنند و قائمه قدرت را هم از ميان بر مي دارند 

روست كه هر استبدادي ضد رشد است و اندازه نقش قدرت در 

ن جامعه بدست مي آوهاي محركه را در هرجامعه اي ، ميزان تخريب نير

 . دهد 

 اگر از مردم ايران بپرسيم چرا بعد از قرني كه از عمر صنعت نفت مي     

گذرد، ايران صادركننده نفت خام و وارد كننده بنزين است ؟ پاسخ مي 
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چرا بعد از يك قرن علم . نها علم و فن را دارند، ولي ما نداريم آ: دهند 

، نمي ! لياقتش را نداريم : ه ايم ؟ برخي پاسخ ميدهند و فن را نياموخت

 هركس علم و فن پيدا  ،! گذارند ايراني به علم و فن دسترسي پيدا كند 

و اندك شماري هم پاسخ مي دهند ... و! مي كند، مي گذارد و مي رود 

در وجدان جمعي ، آگاهي بر  . عقب ماندگي ايراني از استبداد است : 

 اين علت ها همه به علل ديگري وابسته اند كه در نظام اين واقعيت كه

 و تحول پذير   مانع از بازعلل ما ايرانيان وجود دارند و اين  اجتماعي

.  است اندازه و شفافيت الزم را بدست نياوردهن مي شوند ، هنوز آشدن 

در حقيقت، اين نظام اجتماعي ايران است كه براي بازنشدن، نيروهاي 

اما اگر اين نظام اجتماعي باز و . در و يا تخريب مي كند محركه را صا

در زندگي روزانه ) زور ( = تحول پذير نيست ، بخاطر اينست كه قدرت 

رشد بر ميزان  حال اگر بنا بر  . هر عضو جامعه ، نقش اول را دارد 

عدالت باشد و اگر قرار باشد نيروهاي محركه نه در تخريب ، بلكه در 

 تحول پذيرتر كردن نظام اجتماعي بكار افتند، بايد آزادي رشد و بازتر و

 : شود )زور ( = جانشين قدرت 

زاد هستند و نان استعدادهاي خود را آانسانها يا  توضيح دادم چرا   - 4

ور شوم، كه بدون روابط آيكبار ديگر ياد . زاد نيستند آمي خورند و يا 

بنا بر اين، وقتي مي . د قوا و بدون متمركز شدن قوا، قدرت وجود ندار

زاد نيستند، پس تحت امر قدرتي زندگي مي كنند كه  آ گوئيم انسانها

يا قدرت مي تواند نزد اكثريت بزرگ جامعه متمركز آ. متمركز است 

. چرا كه اگر در اكثريت جامعه پخش شود، ديگر وجود ندارد . بشود ؟ نه 

 اقليت ، جريان پس نزد اقليت كوچك جامعه متمركز مي شود و همين

سان پديد  در قلمرو اقتصاد، ماوراء مليها اين. تمركز را ادامه مي دهد 

ن اينست كه بخشي از حاصل آمعني اين تمركز چيست ؟ معني . يند آمي 

نها ستانده مي شود و در جريان استحاله به آكار اكثريت بزرگ انسانها، از 
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و بدل وي مخرب  بخشي به جيب اقليت و بخش ديگري به نير قدرت،

بدين قرار، مردمي كه نگران نان روزانه   .د نبخشي نيز تخريب مي شو

زادي خويش آگاه شدن از آخود هستند، بيشتر از هركس ديگري نياز به 

و برخاستن براي استقالل خود بمعناي باز كردن نظام اجتماعي ، باز 

ي و از ميان برداشتن دولت استبداد( = كردن فضاي انديشه و عمل 

 . دارند)  تمركز قدرت ستون پايه هاي قدرت و ساز و كارهاي

 حال اگر عدالت را ميزان كنيم ، نان خوردن هر انسان از استعداد و    

 عمل خويش ، نياز پيدا مي كند به 

كه اي چون، استعدادها،  استقالل به معناي كاهش صدور نيروهاي محر•

 نفت و گاز ، مواد معدني و 

ه معناي جانشين كردن مصرف بمثابه محور اقتصاد ملي با استقالل ب •

ن ، بقصد آبنا بر اين ، تغيير ساخت واردات و كاستن از ميزان . توليد

 .افزايش هرچه بيشتر امكان براي كار مغزها و دستها 

انحالل ( زادي به معناي به صفر رساندن تخريب نيروهاي محركه آ •

 رانت خواري و انواع فسادهاي نيروهاي سركوب و پايان بخشيدن به

 و) سيبهاي اجتماعي آمالي و نابسامانيها و 

به سخن زادي را جانشين بيان قدرت كردن ، آزادي به معناي بيان آ •

 جانشين  بدين قرار، . كردن انديشه راهنماي رشد زادي راآديگر، بيان 

ان و تجربه اي كه ما ايراني(كردن بيان قدرت با بيان ديگري از قدرت، 

دردي را دوا نمي ) مردمان ديگر در طول يك قرن و بيشتر كرده ايم

نجا كه انساني را نمي يابيد كه انديشه راهنما نداشته باشد، تا آاز . كند 

زادي نشود، او عامل تخريب خود آزماني كه انديشه راهنماي انسان بيان 

 . و نيروهاي محركه باقي مي ماند

ست به  ا باهم ، بمعناي تغيير ساخت ها همچنان زاديآاستقالل و  •

ترتيبي كه موانع داخلي و خارجي بكار افتادن نيروهاي محركه در رشد، 
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 نيروهاي بكار افتادنمساعد جاي خود را به عوامل داخلي و خارجي 

بدين معنا كه در درون، حقوق انسان و در رابطه .در رشد بسپارند محركه 

 . ده رابطه ها بگردندتنظيم كنن با بيرون ، حقوق ملي 

 و بخواهيم بدان نگراني هريك از  وقتي عدالت را ميزان قرار بدهيم – 5

قشرهاي جامعه را بخاطر نان روزانه اندازه بگيريم، مي بينيم اندازه 

زادي و حقوق آنگراني ها نسبت مستقيم دارد با اندازه محروميت از 

 :انسان 

زاد آه بمثابه انسان حقوقمند و فاصله منزلت كنوني زنان از منزلتي ك •

. بايد داشته باشند، بسيار زياد و بيشتراز گروههاي اجتماعي ديگر است 

هرگاه . نگرانيشان نيز از بابت نان و مسكن و ديگر نيازمنديها بيشتر است 

زادي و حقوق ذاتي آزادي را انديشه راهنما كنند و بر آزنان كشور بيان 

هرگاه . ن نيروي محركه تغيير مي شوند  بزرگ تري گاه شوند،آخويش 

يد ، برابري زن و مرد در حقوق انسان و آبنا شود ميزان عدالت دركار 

يند تا زنان تمام منزلت خويش را باز يابند ، آكه مي بايد بعمل تدابيري 

 كه موقعيت دون ست نگراني اي ، واجب ترين كارها براي رفع نگراني

 بنا بر فضيلت هايي  و چون.  است انسان را بر زنان تحميل كرده

 ،ن جامعه استآ زنان دارا هستند، رشد هر جامعه در گرو رشد زنان  كه

قرار گرفتن همه امكانهاي رشد در اختيار زنان ، بكار بردن ميزان عدالت 

 .  استهمين 

 از منزلت خويش ، و جوانان دانشجو بسا بيشتر،جواناندر جهان ما،  •

زاد و آنها از منزلت جوانان آه منزلت بس نازل فاصل. محروم هستند 

 جواناني كه،. حقوقمند بسيار زياد است

 و. نها، باز و تحول پذير كردن جامعه استآحق و مسئوليت اول 

ن آنها، تدارك جامعه فردا به ترتيبي است كه آحق و مسئوليت دوم 

 توانا به جذب تمامي نيروهاي محركه در رشد باشد و جامعه 
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رمان تحقق پذيري است آنها، هدف يابي يا جستن آمسئوليت سوم حق و 

 و  زادي باشد آكه ترجمان بيان 

ينده آنها ، رشد كردن و باز و بازتر كردن افق  آهمگانيحق و مسئوليت 

  .است

ن نقش آكه در ساختن اي ينده آبدين ترتيب، ميان جوانان و      

چنان گرفتار نان روزانه ن جوانا.  پرده سياهي قرار گرفته است،ندارند

نكه آحال . فكر نيز نمي كنند به جواني و حقوق و مسئوليتهايش اند كه 

نها را آقرباني انديشه راهنمائي هستند كه افتند كه  به اين صرافت  هرگاه

، از زادي و حقوق و مسئوليتهاي سخت گرانقدر غافل كرده استآاز 

زادي آن شوند كه بيان آدر پي آنها  هرگاه . ستم به خود باز مي ايستند

زاد مي شود و سرنوشت آرا انديشه راهنما كنند، نيروي محركه عظيمي 

 . را ديگر مي كند جهان

  :بايدجوان هرگاه بخواهيم ميزان عدالت را بكار بريم، 

 فردي   فردي و جمعي قدرت مدار به عقل هاي انقالب را از عقل هاي •

  . ندزاد، آغاز كآو جمعي 

زاد و آواغلب بيكار، به جوان   ،»نيروي كار «  موقعيت دون انسان يا  از•

 .دنحقوقمند و داراي حقوق و مسئوليتهائي كه بر شمردم ، گذار ك

فعاليتهاي اقتصادي و غير اقتصادي كه عرصه زندگي نسل جوان و  •

كه بر جانشين كند  با فعاليتهائي  را ينده را تنگ تر مي كنندآنسلهاي 

 .ينده مي ا فزايندآ و فرصتها و امكانهاي نسل جوان و نسلهاي زاديهاآ

به پيشخور كردن ثروتهاي طبيعي و رها كردن انسانها از بند برده داري  •

. پايان دهد  )پيش فروش كردن توان كار خود تا پايان عمر ( = جديد 

 .  عدالت همين است. خويشتن را برهد تبعيضها از 

ي زحمت كش ، سومين قشر اجتماعي هستند كارگران و ديگر قشرها •

زاد بسيار آكه فاصله منزلت ناچيز كنوني آنها با منزلت انسان حقوقمند و 
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اين فاصله نه تنها بخاطر استثماري است كه مي شوند ، بلكه . زياد است

بخاطر محروم شدنشان از رشد، محروم بودنشان از بهره وري درخور، 

ر از دانش و فن روز، محروم بودنشان از  صنعت برخوردا محروميتشان از

 محروم بودنشان از اطمينان خاطر  حق شركت در مديريت جامعه خود،

اين گروه  .و نگراني شديدشان از بيكاري ، روزافزون هم مي شود

و . زادي مي شوندآاجتماعي سومين گروه اجتماعي اند كه قرباني نبود 

بي منزلتيش با موجود ميان هم از اين روست كه اين قشر بخاطر فاصله 

 بايد داشته باشد، داراي  فعال ترين نيروي اجتماعي  منزلتي كه بمثابه

انگيزه اي قوي براي شركت در تغيير نظام اجتماعي به نظام اجتماعي باز 

 .و تحول پذير است 

زاد و آهرگاه كارگران بخواهند با اطمينان خاطر و با منزلت انسان        

 همانند دو گروه پيشين نيازمند   عمل خويش را بخورند،حقوقمند، نان

نچه به زحمتكشان آميزان عدالت ، در . زادي و نيز استقالل هستندآ

 : بكار اندازه گيري مربوط مي شود، از جمله 

كه هر انسان بتواند در هر سه نوع يد آ مي تغيير ساخت كار به ترتيبي  •

 رشد و شركت فكري و يدي در موزش دائمي وآكار ، كار رهبري و كار 

ر ساخت ، تغيير ساختهاي ديگر را اين تغيي .شركت داشته باشد توليد 

 :ايجاب ميكند

 انسان  كهانجام پذيرد  تغيير رابطه انسان و سرمايه به ترتيبي   •

 و .  انسان مخدوم سرمايه بگردد   سرمايه ، خادم

هركس  كه روي دهدي تغيير رابطه انسان با حاصل كار خويش به ترتيب •

نكه بهره كشي انسان از انسان آبراي .  يابدحاصل استعداد و كار خود را ب

 : مي بايد از ميان برخيزد ،

ساختهاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي و فرهنگي تغيير الزم را پيدا  •

چنين انقالبي . وري حد مطلوب را بيابند ،ر باهاكه انسان به ترتيبي كنند 
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زادي جانشين آست كه در اين ساختها، محور قدرت با محور نآنيازمند 

 ، بمنزله قدرت، سرمايه براي مثال، در ساخت كنوني كارفرمائي،. شود 

لذا ، هدف اين نوع سرمايه دستيابي به حد اكثر سود است . محور است 

 زادي محور بگردد ،آهرگاه   .

در اين حال، . زاد مي شودآن آانسان از خدمت سرمايه و هدف   - الف 

  يعني. زاد انسان مي شود آاقتصاد وسيله زيست مستقل و 

«   ورنده نيازهاي اقليتي كه از راه مصرف انبوه مي بايدآ توليد نه بر– ب 

ورنده نيازهاي همه انسانها در جريان رشد مي آكنند ، بلكه بر» زندگي 

 . شود 

زادي آرت را با  قد  اما چگونه مي توان در ساختهاي يك جامعه ،    

كه در طول تاريخ پاسخهاي بسيار يافته   اين پرسشي است  ؟جانشين كرد

به اين پرسش و پاسخهايي كه  .و پاسخها هر يك در تجربه ناكام گشته اند

در نوشته . به تفصيل پرداخته ام   ،كتاب اين بدان داده شده اند ، در 

 :از جمله اين پاسخ را . م  يكچند از پاسخها را نقد كرده ا هاي ديگر نيز ،

 پاره اي از نظرها بر اين باورند كه آزادي و عدالت ناقض يكديگرند – 6

 :ورده است آ تمايل عمومي را بوجود  اين حكم ، سه. 

) خودكامگي ( = زادي آتمايل ليبرال ، بخصوص تمايلي كه جانبدار  •

 .كارفرمائي است

نجاي آمثال آنها در اينجا و  مالي و ا–تمايلي چون مافياهاي نظامي  •

كه مدعي هستند، چون تأمين ) چه در گذشته يا در حال حاضر( جهان 

زادي را قرباني مي آنان مردم واجب است، عدالت را هدف كرده و 

 به اين پرسش يكي از دو معني را مي دهند  اما عدالت چيست ؟. كنند 

 :نها است آكه ناقض ادعاي 

قرارگرفتن هرچيز در : بر اصل نابرابري لتازعدا تعريف افالطون    

 فقيه در جاي خود قرار مي گيرد كه رأس   بنا بر مثال، .جاي خود 
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 و .بر همگان مي يابد  سلسله مراتب اجتماعي است و اختيار مطلق 

همگان كه جايشان جاي تابعيت و اطاعت است و مي بايد در اين جا 

 .قرار بگيرند

برابري برابرها و : با استفاده از منطق صوري   تعريف ارسطو از عدالت -

اين تعريف با تعريف افالطوني در صورت متفاوت و در .نابرابري نابرابرها 

 .  دانستن است نابرابري چنان عدالت را معني يكي و هم

 بنا بر اين تعريف ، عموم مردم ملحق به حيوانها هستند و براي اطاعت    

ه واليت مطلقه دارد ، در رأس سلسله قانون گزار ك. خلق شده اند 

در اين سلسله مراتب ، نخبه ها مرتبت اول و عوام . مراتب قرار مي گيرد 

 . خر را پيدا مي كنند آمرتبت 

 : متناقض ادعاي عدالت گستري است چرا كه  اين دو تعريف    

 به ترتيبي كه در اين مطالعه روشن شد، عدالت ميزان است و – الف 

 .هدف نيست 

) زور ( =  موجود در جامعه ها را جز قدرت   سلسله مراتب اجتماعي–ب  

بنا بر اين ، حتي اگر عدالت برابري تعريف . ورد آپديد نمي 

 باوجود سلسله مراتب اجتماعي ، هدفي تحقق نيافتني است و  شود،

در قدم اول، زاد كردن انسان از سلسله مراتب، آ ميزاني بگردد براي  اگر

زادي مي آعدالت استقرار : درت مي بايد از ميان برداشته شود قائمه ق

 .  شود

 پيش  ن جانبداري مي كنند،آكه سوسيال دموكراتها از را تمايل سوم  •

زادي و آن اين كه صاحبان اين نظر آمختصر . از اين نقد كرده ام

زيرا اجراي عدالت . انگارندرا ناقض يكديگر مي عدالت بمعناي برابري 

اين محدود . وردها به حد برابري است آ كردن فعاليتها و دست  محدود

 موجب  وردهاشان ،آكردن انسانها در فعاليتها و برخورداري از دست 

اين به پرسش چه بايد كرد؟ پاسخ آنها . زادي ها مي شودآمحدود كردن 
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زادي، آزادي كارفرمائي گذاشت و با استفاده از آاست كه  بايد بنا را بر 

ه اجتماعي دائمي را وسيله تعديل و بهتر كردن شرائط زندگاني مبارز

 . قشرهاي زحمتكش و نيز محرومان جامعه كرد 

ميان  مبارزه اجتماعي تناقض  زيرا.  تمايل نيز گرفتار تناقض است   اين   

، بلكه اعالن جنگ اجتماعي از ميان بر نمي دارد  زادي راآعدالت با 

وضعيتي   .مانع از نابرابري روز افزون شودبدون اين كه دائمي مي شود 

 . نست آكه غرب امروز در 

زادي و نيز تعريف از عدالت آ اشكال كار هر سه تمايل ، تعريف از    

زادي را قدرت تعريف كنيم ،تنها با عدالت بمعناي آزيرا اگر . است 

زيرا . ممكن نيست قدرت را برابر توزيع كرد . نابرابري سازگار مي شود 

بكار اگر دو قوه در رابطه برابر باشند، . يد آ پديد مي  قدرت از رابطه قوا

) مرگ ( = بي حركت مي شوند و بي حركت مي مانند برندگان 

 از  اما.  تا قدرت واقعيت پيدا كند  الجرم ، رابطه مي بايد نابرابر باشد  .

فاده از زادي به قدرت، استآور مي شوم كه تعريف آراه فايده تكرار، ياد 

 . نست آمنطق صوري براي نگاه داشتن كلمه و تغيير معني 

رها از اكراه بسنده كنيم ، و   حالت زادي بهآما اگر در تعريف  ا    

 عدالت را هم برابري در حالت رها از اكراه بخوانيم،

  تناقضي برجا نمي ماند و– الف 

 است ي ميزان اين  زيرا. زادي از عدالت جدائي ناپذير مي شود آ - ب 

 .   الاكراه را نشان مي دهداندازهكه 

وردن اين اصل را ممكن مي آزادي و عدالت، به عمل درآ بدين قرار،    

 در همه جا و همه وقت،: كنند 

 ن كار است و،آتوليد از   - الف 
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باعث ويراني  زادي انسان و آوردهاي ويرانگر، ناقض استقالل و آفر - ب 

زادي در مجموعه آمحور شدن  . جاندارانند طبيعت و بي جان شدن 

 .هاي توليدي همين است 

( حتي اگر بر توليد و مصرف در جهان امروز ، اين اصل حاكم شود     

نها بدست دادم شدني آزادي و عدالت با تعريفهائي كه از آكه بدون 

، در جهان امروز نه يك گرسنه پيدا خواهد شد و نه كسي نگران  )نيست

 انسانها به تجربه در مي يابند كه غفلت ،در اين حال.  مي شودنان خويش

 نيروهاي  شودباعث مي زادي و بكار نبردن ميزان عدالت است كه آاز 

 در مي يابند كه در غفلت از اين آزادي ها. محركه در تخريب بكار افتند

ست كه، امكانها از ميان مي روند ، زمينهاي حاصل خيز كشت نمي ا

ها در شهرها متمركز مي شوند و مصرف، شاخص موقعيت شوند، انسان

 .مي گردد... مرتبت جوئي در سلسله مراتب اجتماعي و اجتماعي و

 

 لت و نان عدا –بند دوم 
  
 حقوق و واقعيتهائي را خاطر نشان كردم كه ، »زادي و نان « آ در      

ناني نها، سبب سرقت نان از سفره مردم محروم ايران مي شد، آغفلت از 

زادي و آاينك به دونياز يكي به . ورندآكه مردم با خون جگر بدست مي 

 : استقالل و ديگري به نان مي پردازم 

 

زادي و استقالل امري ذهني و نياز به نان امري آيا نياز به آ

 عيني است؟ 
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زادي ، عدالت و حق نان و مسكن و درمان ، عدالت و آ عدالت و - 1

ستقالل و عدالت و رشد، مقوله هاي جدا از دانش و فن، عدالت و ا

توضيح اين كه عدالت را برابري يا نابرابري تعريف . يكديگر نيستند

زادي ، تعاريفي از قدرت را معتبر شناختن و ربط دادن آكردن و براي 

. آزادي و عدالت با اين تعاريف، خود و ديگري را با دروغ فريفتن است

  مي سنجند كهزادي را با ميزانيآدر حقيقت، 

 زادي وآ بود يا نبود – الف 

زادي كه معيار شده است را بدست آ اندازه نزديكي به تعريف – ب 

 . بدهد

زادي تعريف شده ، آزادي كه انسانها دارند با آهر گاه براي مثال،     

زادي  آهر اندازه . عدالت  در كمال خود رعايت شده است ، برابر شد

 عيار  شده است، كمتر، عدالت كمتر و ظلم بيشترزادي كه تعريف و مآاز  

 استقالل يا  علم  را نيز با ترازوي  .استزادي ستم محض آو نبود . است 

در يك كفه اين ترازو، وزنه اي كه تعريف  مقبول از . عدالت مي سنجيم 

در كفه ديگر، وزنه اي قرار مي گيرد كه . استقالل  است ، قرار مي گيرد 

نبود استقالل ستم محض  و بود كامل  . استل موجود اندازه استقال

، هرگاه بخواهيم علم كسي را در رشته و باز.  محض مي شود داداستقالل 

اي به سنجيم، وزنه ما ، اندازه اي از علم مي شود كه براي سنجش 

ن بكار آاندازه تعيين  بر فرض داشتن ، براي ،علم ون آداشتن و نداشتن 

 كه ر است بدين خاط. مي بريم 

 د ون شفاف  اصلهاي راهنما  ضرورت قطعي دارهاي  تعريف–الف 

زادي ، در استقالل ، در برخورداري از حقوق انسان ، آ  برابري در – ب 

نها ، بهيچرو به دليل برابري آدر رشد، عدل است اما ، محروميت برابر از 

 و. در محروميت يا ستم ديدن، عدل نيست 
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ن رسيد ، بلكه ميزاني آينده، به آست كه بايد ، در   عدالت هدفي ني- ج 

 .  غاز مي بايد در سنجش پندار و گفتار و كردار بكار بردآاز كه است 

زادي نبود زور است، پس عدالت ميزاني مي آبدين قرار،  هرگاه گفتيم 

هرگاه . هر پندار و گفتار و كردارياندازه زور در شود براي سنجش 

ن پندار يا آيا كرداري خالي از زور شد، گوئيم پنداري يا گفتاري و 

زادي و بكار بردن آ شعور بر ، بانآزاد است و صاحب آگفتار يا كردار، 

هرگاه همه .   مي انديشد، سخن مي گويد و عمل مي كند ،زاديآ

انسانهاي عضو جامعه در الاكراه بزيند و رابطه هاشان با يكديگر خالي از 

 . ر داد و وداد مي زيد ن جامعه ، دآزور باشد،  

اگر «: ، خاطر نشان كردم » زادي و نان«آ هنوز توضيح دهم كه در     

زادي به حالت رها از اكراه بسنده كنيم و عدالت را هم آدر تعريف 

 برابري در حالت رها از اكراه بخوانيم ،

 تناقضي بر جا نمي ماند وزادي و عدالت آميان  – الف 

 . »دائي ناپذير مي شوندزادي و عدالت ج آ- ب 

( = زادي آحال اگر، عدالت را سنجش پندار و گفتار و كردار به     

بدانيم و ترازوئي كه عدالت است را در برابر كردن همگان در ) الاكراه 

 پس اگر  . از اكراهي را پيدا مي كنيم زادآزادي بكار بريم ، جامعه آ

يك كشور را با اين ميزان بخواهيم براي مثال، چند و چون تغذيه مردم 

 ما را از - كه الجرم با فقر همراه است- بسنجيم ، اندازه فقر و خشونت

  غير از اين ، .گاه مي كندآن جامعه آزادي در آميزان نبود 

توضيح .  كار و نان از عمل خويش خوردن را بايد با كار و نان سنجيد     

هركس بايد از زادي، آيا اين كه بنا بر ميزان عدالت، درحالت الاكراه 

پس نان خوردن از كار ديگران، اكراه و ستم . عمل خويش نان بخورد

حال اگر محروميت از دانش و فن و كمي ميزان باروري انسان را . است

 فرآورده هاي توليدي را نيز بر مخرب بودنهم اندازه بگيريم و اندازه 
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 اتالف نيروي كار و اين دو بيافزاييم، همچنين اگر بر اين سه، اندازه

، و باالخره بر اين چهار ميزان كاسته اضافه كنيمنيروهاي محركه ديگر را 

شدن از امكانهاي كار و رشد را عالوه كنيم، ميزان محروميت جامعه را از 

 . زادي و عدالت بدست مي آوريم آ

  بدين قرار،    

 نان و وردنآزادي و رشد، واقعيتي كه بدست آبدون استقالل و )  الف

 نان خوردن درخوردن نان از عمل خويش باشد، هماني نيست كه 

  .است رشد  در جريان زادي وآاستقالل و 

 ، بدان،عدالت مقوله جداگانه اي نيست، بلكه ميزاني است كه) ب 

وردن و خوردن را آزادي ، استقالل را به استقالل و نان درآزادي را به آ

زادي و استقالل و آبنا بر اين، . جند زادي و استقالل و رشد مي سنآبه 

نها را بدون رجوع به واقعيت ها آرشد مقوله هائي نيستند كه بتوان 

زادي و آبه سخن ديگر، حضور يا غيبت واقعيتها در تعريف . تعريف كرد 

استقالل ، معاني اي به اين اصول مي دهند كه نقش اين اصول را   در 

 براي مثال،. ه مي كنندزندگي روز مره عادالنه يا ظالمان

 به جهان امروز كه بنگري، هر شيوه توليدي گوياي انديشه راهنمائي - 2

و هر انديشه راهنمائي بر اصولي بناست و هر اصلي از اصول تعريفي دارد 

ينه نمي كند آن دوران كه گمان مي رفت عقل كاري بيشتر از آپس از . 

دمي آيك براينست كه ذهنيت و واقعيت را باز مي تاباند، اينك دانش فيز

زاد آراستي اينست كه، عقل وقتي . در نگرش او به واقعيت نقش دارد

زاد است، واقعيت را نزديك به همان كه هست آاست و به اندازه اي كه 

به عكس، وقتي عقل قدرت را محور مي كند، واقعيت را از ديد . مي بيند

ل از ذهن ما هست هرگاه واقعيت را همان كه مستق. قدرت مي بيند 

ن سان كه هست نشان آبشماريم، ميزان عدالت، اندازه ديدن واقعيت را 
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» زادي عقل«آبه سخن ديگر، عدالت ترازوئي است كه ميزان . مي دهد 

 . هر يك از ما انسانها را نشان مي دهد 

د، بر محور قدرتي ن خود ما و استعدادها و كارهاي ما باشي كهواقعيت     

 .  مي شويمو خود ما چيزي چون شئي » نيروي كار«است، كه سرمايه 

زادي، اين هر دو به منزله نيروي محركه انسان و خود انسان آاما بر محور 

بدين قرار، ميزان عدالت در همان حال كه نوع نگرش . ديده مي شوند

ما را نيز نشان مي » زادي عقل«آ، اندازه شكار مي كندآ ، خودر ب،ما را

نگرش در خود، فعاليت مي كنيم و نوع ا كه ما هستيم بنا بر انسانه. دهد

شئي « خود، از درمشكل تنها اين نيست كه نگرش انسانها . نان مي خوريم

زادي يا آمتفاوت است، بلكه بنا بر رابطه اي كه با » انسان بودن«تا » بودن

 :قدرت برقرار مي كنند، خود را در دو موقعيت متفاوت مي بينند 

قدرت را محور و خود را تابع  ز نابختياري، اكثريت بزرگ مردم، ا- 1/2

از اين رو است كه نظامهاي اجتماعي بر پايه تابعيت . محور مي انگارند

چنانكه در جامعه ها، افراد . انسان از بنيادهاي جامعه ساخت گرفته اند 

و ) بنياد ديني(و روحانيت ) بنيادهاي سياسي(تابع دولت و احزاب سياسي 

( ... خانواده و فاميل و طايفه و قوم و» رئيس«و ) بنياد اقتصاد(كارفرمائي 

 هنري –و تأسيسات فرهنگي ) بنياد تربيتي( مدرسه و) بنيادهاي اجتماعي 

 . هستند ) بنيادهاي هنري و فرهنگي(

بدين قرار، بزرگ ترين ستم كه بسا بخاطر بزرگي بيرون از اندازه     

حال . توانند، فعل پذيري اكثريت بزرگ است اش، عقلها از ديدنش نا

زاد را انساني بشماريم كه نه مسلط و نه زير سلطه، آاگر انسان حقوقمند و 

نه فعال مايشاء و نه فعل پذير است ، در اين وضعيت، عدالت ميزاني مي 

شود كه اندازه فعل پذيري هر انسان يا اندازه فعال مايشائي او و در 

  . بودن يا نبودن او را نشان مي دهدزادآنتيجه، اندازه 



 590 

زادها ، فعال مايشاء ها و آ:  بدين سان، سه نوع انسان پيدا مي كنيم – 2/2

اين سه نوع ، يك جور كار نمي كنند و ناني كه مي خورند . فعل پذيرها 

فعال مايشاء ها نان قدرتمداري را از كار ديگران : نيز يك جور نيست 

مي » نيروي كار«ان فروش خود را بعنوان  فعل پذيرها ن.مي خورند

عامل .  نان عمل خويش را مي خورند ، رشد كنان،زادهاآ و . خورند

از . زادها بوده اند و هستندآاعتراض و رها كننده فعل پذيرها، همواره 

اين نظر كه بنگري، مي بيني ميزان عدالت تركيب هر جامعه را از لحاظ 

 :ي دهد اين سه نوع انسان به ما نشان م

زادها بيشتر، آ هر اندازه شمار فعل پذيرها و فعال مايشاء ها كمتر و     

چون در اين جامعه، هركس از عمل خويش نان . زاد تر است آجامعه 

 ويرانگرمدها برابرتر ، كارها و توليدهاي آمي خورد، توزيع امكانها و در

 .  نزديك تر است »به اندازه از هر چيز  « كمتر و اقتصاد جامعه به اقتصاد

 چرا اكثريت بزرگ :زادها بايد دائم از خود بپرسندآ بدين قرار، - 3

زادي خويش آمردم نمي دانند كه اگر نان ندارند براي اينست كه از 

 و نيز نبايد به انتظار بنشينند تا كارد به استخوان مردم برسد ؟غافل هستند

ند، تا وقتي انسانها به قدرت نها است كه بدانآبر.  ناگزير شوند برخيزند تا

ن مي انگارند، انقالب و حتي هيچ آاصالت مي دهند و خود را تابع 

فعل « ، يعني »از خود بيگانگي«تحول اساسي بدون رها شدن از اين دو 

 . ، انجام نمي گيرد»فعال مايشائي«و » پذيري

 زادها كه در جامعه ها همچنان اقليتهاي كوچكي هستند،آ حال اگر     

 بدان ، چند و چون فعاليتهاي خود را ،بخواهند عدالت را ميزان كنند و

. گيرند و تنظيم كنند، خط فعال و نسبي، خط عدالت مي شود باندازه 

ن ، همه فعال و نسبي باشند، آيعني اگر جامعه اي را پيدا كنيم كه اعضاي 

براي . زاد و رابطه ها بر ميزان داد و وداد تنظيم مي شوندآجامعه ما 

 :نكه چنين جامعه اي را پيدا كنيم، نياز به دو تغيير داريم آ
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 زاد شدنشان از فعل پذيري و فعال مايشائي وآ يكي تغيير ذهنيت انسانها و 

به ترتيبي .  دوم تغيير ساخت بنيادهاي جامعه و رابطه انسان با اين بنيادها

دل شوند و بان به بنيادهاي خدمتگزار انسكه بنيادها ارباب انسان بودن، 

بنياد مطاع و ( اصل راهنمايشان كه اينك ثنويت تك محوري است 

  .موازنه عدمي بگردد ) انسان مطيع 

نكه اين دو تغيير انجام بگيرند، بايد كار برانگيختن وجدان به آبراي     

دمي مي خورد، آزادي، به حقوق، به رابطه طرز فكر با كار و ناني كه آ

 بايد با فعال كردن وجدان جمعي، وجدانهاي افراد همچنين. انجام گيرد

، بيدار و غني زادي و حقوق خويش، بر ميزان عدالتآرا به انسانيت و 

 . كرد

دائمي است كه كاري شيوه پيامبري يكي از دو كار اول و  بدين قرار،   

پيامبري در معناي رها كردن . زادها مي بايد وجهه همت خويش كنند آ

نها به  آهاي  وجدانگاه كردن آ از راه ،رشته پايبنديهاانسانها از يك 

نها، بمثابه جامعه آ حقوق جمعي زاد وآخود ، بمثابه انسانهاي حقوق 

هرچند مهمترين اين پايبنديها ، تابعيت از قدرت است، . حقوقمند است

 :اما با اعتيادهاي ديگر نيز همراه است 

گر به رشد نكردن و رشد  در گذشته ماندن و زيستن ممكن نمي شود، م-

 در ،از اين رو. نكردن ممكن نمي شود، مگر به تخريب نيروهاي محركه 

زاد و آجامعه شناسي ، پيامبري، رها كردن انسان از پايبندي به گذشته و 

 . فعال كردن او در پهناي زمان و مكان، تعريف شده است 

وه است، بسا  پايبندي به حال كه خاصه جامعه هاي معتاد به مصرف انب-

ن بخش از جهان كه آاين اعتياد، در . ويرانگر ترين اعتياد ها است 

. ورده استآينده اي مجازي پديد آاقتصاد زير سلطه دارد، اعتياد به 

ن، زير سلطه ها خواهند توانست چون جامعه هاي سلطه آاعتيادي كه در 

ضاعف مي اين اعتياد ستم را م. گر و معتاد به مصرف انبوه، مصرف كنند
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رفاه «كند زيرا اكثريت بزرگ ، محروميتهاي امروز را با اميد كاذب به 

 . ، فعل پذيرانه تحمل مي كنند »فردا

گذشته و حال و (بدين قرار، هرگاه خط عدالت را زمان پيوسته      

 بدانيم، بدان مي توانيم ، اين گونه اعتيادها و هستي و مكان را ) يندهآ

 .ورند اندازه بگيريمآار مي ويرانيهايي را كه بب

 اما اعتياد به فعل پذيري در رابطه با قدرت، اعتياد سخت زيان بار      

 :ورد آديگري را ببار مي 

نابسامانيها و . اعتياد به ضد فرهنگ قدرت و دشمني و ويرانگري  •

سيبهاي اجتماعي تنها بخش بسيار كوچكي از اعتياد به ضد فرهنگ آ

 .  هستند تضاد باوريقدرت و 

زادي و رشد است، خط آ انسانها در فريدهءآفرهنگ به اين دليل كه      

چه .  استتضاد باورين از ضد فرهنگ قدرت و آعدالت، جدا كننده 

ورده انسانهاي زور مدار از رهگذر تضادها و آ فرهنگ، فر ضدآنكه اين

اد زآنجا كه انسان آاز . بكار بردن زور در رابطه ها با يكديگر است

مجموعه اي از استعدادها است كه فعاليت همĤهنگ دارند، بطور طبيعي 

زاد را به انسان آاعتياد به مصرف، انسان فعال و . انسان توليد كننده است

پس اگر عدالت را . فعل پذير و در نتيجه به تابع قدرت بدل مي كند 

فعاليت مطلوب استعدادهاي انسان در جريان رشد و حد مطلوب توليد 

گري او بشماريم، و نيز خط عدالت را خط جدا كننده فرهنگ از ضد 

فرهنگ بدانيم، بدين اندازه مي توانيم ميزان انحراف را در هرجامعه 

حاصل آنكه مي توان بدين خط، وجدان جمعي و . اندازه گيري كنيم

به ميزان . گاه كنيمآوجدانهاي افراد جامعه را از چند و چون اعتيادها 

گاه مي شوند، آن وجدانها مي توانند در آوجدانهائي كه فعال كردن 

 :جهت ترك اعتيادها و اعتيادهاي ديگر، فعال شوند 
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نجا كه انسانها ، از رهگذر اعتياد به قدرت، عدالت را مقوله اي آ از -4 

يا خود انديشه راهنمايتان را به آنها بپرسي آمي انگارند جدا ، هرگاه از 

 :د ؟ در شگفت مي شوند  و مي پرسندميزان عدالت سنجيده اي

دمي و عدالت وجود دارد؟ همانطور كه آ ميان باور  اي  چه رابطه

زاد هستند، نان از عمل آاكثريت بزرگ نمي دانند، بهمان اندازه كه 

را معين مي » انسان سالم«وقتي الگوي : مثالي ديگر. خويش مي خورند

نها بگوئي در آبگيرند، اگر به كنند تا تندرستي هر انسان را بدان اندازه 

ميزان عدالت است، باز هم از اين رابطه تعجب مي » انسان سالم«سالمت 

كه عدالت مهم و ضرور است س آگاهي و وجدان بر اين واقعيت پ. كنند

ن چيز و استقاللش در وجود، وزنه آميزان است و ، در هر چيز، هستي 

ر مي گيرد تا اندازه هستي ايست كه در يكي از دو كفه ميزان عدالت قرا

و استقالل موجودي را بتوان اندازه گرفت كه مي خواهيم بدانيم  

پس  هر گاه ، براي مثال، اعضاي . زندگي او بر داد ويا بر بيداد است 

يك جامعه ، انسانهائي باشند كه روي پاي خود ايستاده اند و دستشان در 

 ا ب،د ، استقالل دارند وجيب يكديگر نيست  و بمثابه انسانهاي حقوقمن

رشد، هويت خويش را مي سازند ، در عدالت محض و هر گاه تابع  

نها را تشكيل دهد، در ستم محض آقدرت باشند و قدرت قائمه زندگي 

  .بسر مي برند 

زاد و آ بدين ميزان عمومي ، در يك كارگر كه بنگريم، او را انسان      

.  مراجعه و تقاضاي كار مي كند حقوقمندي مي يابيم كه به كارفرمائي

. ارزيابي مي كند و به او كار مي دهد » نيروي كار«كارفرما او را بعنوان 

 :غاز مي شود آدو گانگي او بدين سان 

 در ،خود را ،او. زاد و حقوقمندي كه بود و نيروي كاري كه شدآ انسان 

زادي و  آبا اين از خود بيگانگي است كه او ميان. ازاي مزد ، مي فروشد

زادي و حقوق آبسا از ذاتي بودن . حقوق و نان خود، دو گانگي مي بيند 
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زادي و حقوق انسان را، آخويش نيز غافل است و نان را واجب و 

اگر انديشه راهنماي قدرت محور را در سر . حداكثر مستحب مي انگارد 

ائي حتي به. مي انگارد» فريب طبقه حاكم«داشته باشد، بسا حقوق بشر را 

) زادي و حقوق ذاتيآكرامت و (نيز بابت چشم پوشيدن از انسانيت خود 

 . مطالبه نمي كند 

ن فريب بزرگ و ستم كه در اندازه نمي گنجد و زحمتكشان جهان  آ    

مي خورند و به خود مي بينند ، فريب و ستم دوگانگي و بسا مزاحمت 

يك رشته دوگانگيها اين دو گانگي با . زادي و حقوق با كار و نان است آ

دو گانگي . همراه است كه از خود بيگانگي انسان را تشديد نيز مي كنند 

 :هاي بدخيم تر، دوگانگي باور و عدالت هستند 

در قسمت اول اين مطالعه موضوع بحث (زادي و عدالت آدوگانگي  •

: به عنوان مثال . ورده دوگانگي باور و عدالت استآخود فر) شد

 عدالت را مجاز و بي محل مي انگارد و طرز فكري كه ليبراليسمي كه

عدالت را هدفي مي انگارد كه در پايان سير جدالي تحول تحقق پيدا 

مي كند ، باور ديني كه عدالت را اصل نمي داند ، طرز فكري كه جهان 

در نظام طبيعت ، «را ، جهان تنازع مي بيند و بنا بر قاعده انتخاب اصلح 

 . در زمره اين دوگانگي ها هستند...و» ال مي كندقوي ضعيف را پايم

توضيح .  و بدخيم ترين دو گانگي ، دوگانگي نفس باور و عدالت است  •

 تن به سنجش خود با ميزان عدالت – جز اسالم –اين كه هيچ باوري 

ن همه باورها از جمله اسالم را به ميزان آنكه قرآبا وجود . نداده است

اني كه فرقه سازي در اسالم باب شد، سنجش عدالت مي سنجد، از زم

 . اسالم به عدالت نيز فراموش شد 

 بيان قدرت چيست ؟ يا بيانها چه بازادي آ حال اگر بپرسيم فرق بيان    

ن كدام انديشه راهنما است كه به هر آزادي هستند ؟ يا آاندازه بيان 

خود را ) متزادي و حقوق و كراآ(نكه انسانيت آ امكان بدهد، بي يانسان
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نكه مسلط يا زير سلطه آاز دست بدهد؟ يا از عمل خويش نان خورد ، بي 

يا بدون ميزاني كه بدان عدالت مي گوئيم، مي توانيم پاسخ اين آباشد؟ 

پرسشها را بدهيم؟ بطور عمومي تر، هرگاه بخواهيم هر انديشه راهنمائي 

 ؟ براي مثال، يا چنين سنجشي ممكن استآن بسنجيم، اوال ، آرا به خود 

 كه عدالت را نابرابري تعريف مي كند،  را يك بيان قدرتمي توان يا آ

به همين ميزان سنجيد؟ ثانيا، ميزان عدالتي كه همه انديشه هاي راهنما 

 بعنوان محك بپذيرند، وجود دارد؟ و ثالثا فايده چنين سنجشي چيست ؟ 

هركس «ابيم چرا اول اين كه در مي ي: است فايده ها در اين سنجش    

زادي آبنا بر اين، چرا كسي كه ربطي ميان . »خوردنان باور خود را مي 

دوم اين كه نظريه سازان . و نان نمي بيند، نان باور به زور را مي خورد

جنگ براي وطن «خشونت فرصت نمي يابند تا به انسانها بباورانند كه 

 در مي يابد كه باور، هر انساني. »عملي حيواني و براي اسالم انساني است

راه و روش چگونه زيستن است و جنگ بخاطر باور، دروغي سخت 

به » جنگ هفتاد و دو ملت« فرقه فرقه شدنها و اين كه سوم . بزرگ است

زاد شدن آ با ،حاصل آنكه. دنيمن ميزان شدن عدالت بي محل مي شو

عات، زاد اطالآزاد انديشه ها و جريان آدوگانگي ها، جريان انسان از 

 . گرداند رشد ممكن ميراست راه گذار دائمي از كثرت به توحيد را در 

 اين پرسشها و بحث از ميزان عدالتي كه بكار سنجش هايپاسخاما      

 : يند آانديشه هاي راهنما مي 

 

 زادي و عدالت و زمان ؟آ -بند سوم 
  

 ايران نكه اين جانب را از جريان انديشه ها درآدانش پژوهي براي     

 :گاه كند، از جمله نوشته استآ
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براي تبيين جهان كنوني و تفاوت آن با دنياي قديم، برخي از      « 

گرايشهاي ليبرال بيشتر از اين گسست سخن . گسست سخن مي گويند

نند كه گسست از دنياي قديم و مباني آن آاين گرايشها بر. مي گويند

مجتهد شبستري و .  استبوده است كه ما را وارد دنياي جديد كرده

بنظر اينان اين گسست ما را در برابر پارادايم . بر اين باورند... سروش و

مثل عقل مدرن يا عقل خود بنياد ، . جديد با مباني جديد، قرار مي دهد

او در ادامه . »كه در دنياي قديم سخني از آنها نبود ... يا تفكر انتقادي و

در (مناظره آقايان شبستري و كديور همانطور كه در «: اضافه مي كند 

مي ) كتاب نقدي بر قرائت رسمي از دين توسط شبستري چاپ شده است

بنا بر اين ديدگاه، بين عدل علي و عدالت در دنياي كنوني تفاوت “،يابيم

 .» وجود دارد

  

 : زادي با زمانآپيوند و گسست عدالت و 

 

 ،نآنقل كردم كه ، در قسمتي از نوشته اين هم وطن را بدين خاطر      

ن، سخن به ميان آورده آزمان  بر تغيير معناي » گسست«از عدالت و اثر  

 : است

يا با گسست از دنياي قديم ، عدل علي در زمره عدل امروز قرار آ اما - 1

 : مي گيرد ؟ پاسخ اين جانب اينست

 پيامبري، از جمله رها كردن انسان از پايبندي به گذشته و گذر كردن •

ن نيست كه گذشته آاما رهاشدن از پايبندي، به معناي . از گذشته است

كه  از نو ساختبه نحوي ينده را آرا بايد به فراموشخانه سپرد و حال و 

» گسست«مي دانيم كه نوعي از اين . ن نباشدآاز گذشته هيچ اثري در 

 تاتورك و رضا خان در تركيه و ايران و نوعآناممكن و سخت ويرانگر را 
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اين گسست ها و آزمون ها، .  زمودندآديگر آن را رژيمهاي كمونيست 

  .در مرگ و ويراني بزرگ پايان يافتند

زمان را از ازل تا به ابد پيوسته ديدن، بدون مداومت جريان رشد،      

جريان رشد را نيز نمي توان مداوم كرد، مگر به بازنگاه . ميسر نيست

ن ميزان آن كار بزرگ، آ. جتماعيداشتن و تحول پذير كردن نظام ا

چرا كه . عدل كه پيامبري در اختيار انسان مي گذارد، اين ميزان است

ن، نيروهاي محركه نه تنها آجامعه باز و تحول پذير ، جامعه ايست كه در 

جريان رشد، در همان . تخريب نمي شوند، بلكه در رشد بكار مي آيند

ساختن امروز و فردا مي كند، وردهاي ديروز را سرمايه آحال كه دست 

بدين قرار، در يك كفه از . رشديافتگان را در فضائي بازتر به پيش مي برد

ترازوي عدل ، جامعه باز و تحول پذير در كمال خود قرار مي گيرد و 

بدين سنجش، اندازه باز يا بسته . در كفه ديگر، نظام اجتماعي موجود

اجتماعي و در نتيجه، اندازه بودن، تحول پذير يا ناپذير بودن نظام 

با وجود اين ، هرگاه در . يدآتخريب نيروهاي محركه جامعه بدست مي 

. زادي بود، گسست محل پيدا نمي كردآطول زمان، انديشه راهنما بيان 

زادي را كامل مي گرداند و بدين آزاد انديشه ها، بيان آزيرا جريان 

پهنا و شتاب )  گوناگونشو نه قدرت در اشكال(بيان، رشد مداوم انسان 

زادي در بيان قدرت، نظام آاما از خود بيگانه شدن بيان . مي گرفت

اجتماعي را مي بندد و تمركز قدرت ويرانگري را جانشين جريان رشد 

ن غافل مي مانند، اعتياد به بيان آستم بزرگي كه انسانها از . انسان مي كند

يست و منابع موجود در قدرت و اشتغال به ويران كردن خود ، محيط ز

جامعه هاي غرب در يا  آ(طبيعت در نظام هاي اجتماعي بسته و نيمه بسته 

 زير سلطه نظام جهاني بسته و بس ويرانگري را بوجود –روابط سلطه گر 

 .است) نياورده اند و خود نيز در حال بسته شدن نيستند ؟
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، از راه ارائه پيامبري، گسستن بمعناي رها كردن از بيان هاي قدرت     

بدين سان، در يكي از دو كفه ميزان عدل، بيان . زادي استآبيان 

در كفه ديگر پندارها و گفتارها و . زادي در خلوص خود قرار مي گيردآ

زادي عقل فردي آكردارهاي هر انسان و جامعه نهاده مي شود تا اندازه 

 .يدآنها به سنجش آو جمعي 

زادي بدانيم و در جهان آرا بيان ) ع(لي بدين قرار، هرگاه اسالم ع     

امروز ، اسالم را از خود بيگانه در بيان قدرت بشماريم، تفاوت عدل علي 

هرگاه انديشه راهنماي . با عدل امروزيان ، تفاوت عدل با ظلم مي شود

زادي بدانيم و انديشه هاي راهنماي جامعه هاي امروز آرا بيان ) ع(علي 

به عدل معمول در ) ع( باز نسبت عدل علي را بيان قدرت بشماريم،

را بيان ) ع(و هرگاه باور علي . جامعه هاي امروز، نسبت تضاد مي شود

او » عدل«قدرت بدانيم و باورهاي امروزيان را نيز بيان قدرت بشماريم، 

تفاوت ها تنها به ميزان تفاوت . با عدل امروزيان، تفاوت پيدا نمي كند

چرا كه در اين . ان نسبت به قدرت باز مي گرددباور او با باور امروزي

ستمي بيش نبوده است و در روزگار ما ، از ) ع(علي » عدل«صورت

رهگذر تغييرهايي كه بيان هاي قدرت به خود ديده اند و سلطه اي كه 

. قدرت بر انسان جسته است، تنها ابعاد ستم هستند كه بزرگ شده اند

ازو بيان قدرت قرارگيرد، نه عدل توضيح اين كه، هرگاه در يك كفه تر

به سخن ديگر، در جهان امروز، . كه ستم است كه مي توان بدان سنجيد

ستمي بر انسان و محيط زيست او مي رود كه در عصر علي، تنها عقلهاي 

انسانها بهوش : زاد مي توانستند پيشاپيش ببينند و چون او زنهار دهند آ

 ستم ارتفاعي خواهد جست كه باشيد، بنده قدرت نشويد، وگرنه كاخ

 ! مپرس

زادي با يكديگر ناسازگار آعدالت و » پيشرفته«وقتي در جامعه هاي     

زادي، عدالت آن بيان قدرت و به بهانه آانگاشته مي شوند، و بنا بر اين يا 
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زادي رها مي شود، مي توان از شدت از آنفي مي شود و يا بنام عدالت 

ر انديشه راهنما و در نتيجه از بار زور موجود خود بيگانگي انسان امروز د

 .گاه شدآدر پندار و گفتار و كردارشان 

زادي آ ابراز بيان - 1( زمان، زمان پيامبري كردن در هر سه دادگري     

ورده،  آ اين هشدار كه گسست در جريان زمان  ستم است وقتي  فر- 2و 

، وقتي  است و عدلزادي در بيان قدرت استآاز خود بيگانه شدن بيان 

 نماندن – 3زادي  خويش را باز مي يابد  و آزادي و بدان آانسان بيان 

است . ) ميزان داد و وداد شتاب گرفتندر گذشته و در جريان رشد بر

همچنان كه در . زادي و هشدار و انذار استآزمان، زمان ارائه بيان .

ر زمان  زادي و عدل همزاد و همراه يكديگرند، دآزمان پيوسته، 

 .گرفتارگسست  نيز قدرت و ستم، همزاد و همراه يكديگر هستند

حقي از   انس ورزي، استعدادي از استعدادهاي انسان و دوستي،     

اين حقوق با حقوق ديگر، مجموعه اي را تشكيل مي . حقوق انسان است

لذا، در يكي . وردآنقض هر حق، نقض حقوق ديگر را در پي مي . دهند

 ترازوي عدل، نه يك حق كه مجموعه حقوق انسان و جامعه از دو كفه

. انسانها قرار مي گيرند و بدان بايد پندارها و گفتارها و رفتارها را سنجيد

 بنا بر اين،

 در بيانهاي قدرت، از جمله بيان قدرتي كه در ايران تحت حاكميت - 2

مي مافياها رايج است، حق و دوستي، دو مقوله جدا از يكديگر گمان 

باور راهنما مي شود، قدرتمدار با » بيان قدرت«نجا كه وقتي آاز . روند

ديگران نمي تواند عقد اخوت ببندد، بسا نسبت حق با دوستي نسبت تضاد 

 گمان مي  ،نجا كه طبع قدرت گردان و بي ثبات استآو از . مي شود

. بايد كردفداي حق و يا حق فداي دوستي را ، دوستي اقتضابنا بر رود، 

  .غافل از اين كه حق و دوستي هر دو فدا مي شوند
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نجا كه آدر جامعه اي كه اعتياد به بيان قدرت همگاني است، از       

اكثريت بزرگ مردم فرمانبردار قدرت حاكم مي شوند ، لزوم گذشت از 

حق بخاطر دوستي، بخاطر رضاي همسر ، بخاطر دلخواه صاحب مقامي ، 

در چنين جامعه اي، قرباني كردن . مي گيردرواجي به تمام ... بخاطر

 ،بدين قرار. رويه همگاني مي شود» قدرت و مصلحت«در پيشگاه » حق«

كه بدان، فرهنگي  (در كفه ترازو، نه حقوق انسان ، از جمله حق دوستي 

، بلكه )يد كه عامل همبستگي و پايداري حيات جمعي مي شودآپديد مي 

اعمال انسانها با اين . ر مي گيرندمصلحت ها يا خواستهاي قدرت قرا

مصلحتها سنجيده مي شوند و هرگاه عمل كسي برابر مصلحتي نشد كه 

بدين سان، آن ستم . قدرت سنجيده است، او مستحق مجازات مي شود

بزرگ كه موجب از هم گسيختن پيوندهاي اقتصادي، اجتماعي و 

گ فرهنضد سياسي و توقف جريان رشد مي شود، در شكل و قالب 

اندازه غفلت جامعه از اين ستم و . پديدار مي شود» تضاد و دشمني«

 . ن، شدت اعتياد به بيان قدرت را نشان مي دهدآبزرگي 

 پيامبر از حقي بخاطر بعنوان مثال، . در ايران ما، اين اعتياد شديد است   

نبايد : ن، خداوند به او فرمود آبنا بر قر. رضاي همسرانش چشم پوشيد

 با وجود . ضاي خاطر همسران، حاللي را بر خود حرام كنيبخاطر ر

از خود  براثر ن، آن را ابطال مصلحت بيرون از حق و ناقض آتصريح قر

( زادي در بيان قدرت ،  انسانهاي مسلمان مصلحت  آبيگانه شدن بيان 

  فيرا ديدند ، اما ن ) يحرام كردن حالل بر خود بخاطر رضاي ديگر

 جاي جاي، ،نآ قر نديدند كه و! رار حق را نديدند اين مصلحت  و استق

مصلحت بيرون از حق را مفسدت مي خواند و به انسانها هشدار مي دهد 

يندگان را نيز گرفتار ستم آهرگاه چنين كنند، برخود ستم رواداشته و 

 ن انسانها را به دوستي و برادر خواهري با يكديگر وآو قر. كرده اند

  .دنئين محبت مي خوانآ دين را نيز  پيامورنده اينآ
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زادي بايد باشد ؟ زيرا هرگاه وطن آئين محبت و بيان آچرا دين     

نباشد، جايي كه سراي زندگي پايدار نسلها در دوستي و رشد است، 

زادي همراه آو چون رشد با استقالل و . زندگي جمعي ناممكن مي شود

ن داري نيز به و وط. زادي مي شودآاست ، وطن  سراي استقالل و 

تحقق مي زادي، به مثابه انديشه راهنما آئين محبت و بيان آداشتن 

ورده فرهنگ آورده انس و فرآدر حقيقت، هرگاه وطن كه فر. جويد

دوستي است نباشد، انسان به برخورداري از حقوق ذاتي خويش توانا 

وري و ويرانگري آنمي شود و استعدادهايش نه در رشد كه در مرگ 

 .ي شوندفعال م

بدين قرار، گذشتن از حقي از حقوق ذاتي بخاطر حفظ دوستي ،      

. ساختن ضد فرهنگ دشمني استتضاد باوري و دروغ و ستم بزرگ و 

گاهي بر حقوق و استعدادها و بكار بردن حقوق و استعدادها در رشد، آ

عدل : ساختن فرهنگ دوستي و بي كران كردن پهنه ال اكراه است 

 .همين است

 هر انسان بر سر مجموع حقوق خويش استوار بايستد و به اگر حال - 3

اين حقوق عمل كند و دفاع از حقوق ديگران و حقوق جمعي را دفاع 

از حقوق خويش بداند و رابطه ها ، رابطه هاي دوستي و خالي از زور 

شوند و نيروهاي محركه در رشد بكار افتند ، به ترتيبي كه استعدادهاي 

فعاليت خودجوش پيدا كنند، جامعه باز و تحول پذيري هر انسان 

 ميزان ،جامعه، براي سنجش چند و چون رهبري در اين . خواهيم داشت

 . ، مي شودهركس خود خويشتن را رهبري و هدايت مي كنداصل عدل 

در حقيقت، هرگاه رابطه انسانها با بنيادهاي جامعه كه در حال حاضر،      

 از بنيادها است ، از رهگذر تغيير ساخت اين رابطه اطاعت انسان ها

ن بنيادها در آبنيادها، جاي خود را به رابطه جديدي بسپرد كه در 

براي مثال دولت ارباب ملت ، خدمتگزار (خدمت انسانها قرار مي گيرند 
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از را ملت شود و بنياد ديني ، از جمله روحانيت واليت مطلق بر مردم 

زادي و انسانها آرويج دين بمثابه بينان دست فرو گذارد و به خدمت ت

، امكان واليت جمهور مردم بر ميزان عدل و دوستي ميسر مي )يدآدر

  .شود

زاد آ ستم نزديك به مطلق، محروم شدن انسان از رهبري ،بدين قرار     

و عدل نزديك به مطلق ، . خويش و شركت او در رهبري جامعه است

در رهبري جامعه باز بر ميزان عدل و زاد هر انسان و شركت او آرهبري 

زادي و رشد هر آدر ترازويي كه بكار اندازه گيري ميزان  : دوستي است

يد، در يك كفه، هركس خود خويشتن را رهبري مي كند و آجامعه مي 

 ، در كفه ديگر وداد و وداد قرار مي گيردميزان شركت همگان بر 

نها قرار آع رهبري جامعه رهبري افراد در اداره زندگي خويش و نيز نو

شكار مي آرا در مديريت ها ) زور(= اين ترازو، نقش قدرت . مي گيرد

نظريه . هراندازه اين نقش بيشتر، نظام جامعه ستمگرانه تر است. كند

، بمعناي ... ، خواه يك حزب ، خواه» فقيه«واليت مطلقه خواه يك 

 مطلق و هرگاه اين اختيار بر جان و ناموس و مال افراد يك جامعه، ستم

يد، نظام اجتماعي بسته و تضادها و دشمني ها پديد مي آنظر به عمل در

در اين نظام، رهبري ها تابع جبر قدرت مي شوند و با تبديل . يندآ

  .نيروهاي محركه به زور، جريان عمومي تخريب را سازمان مي دهند

ازوي عدل و هنوز تعريف ما از رهبري كه مي بايد در يك كفه تر     

زيرا اين . بگذاريم و رهبريهاي موجود را بدان بسنجيم ، كامل نيست

اگر قرار باشد هركس خود خويشتن را : پرسش محل پيدا مي كند 

ورند، جامعه اي پيدا آرهبري كند و اعضاي جامعه بخواهند زور دركار 

چنين يا آنمي كنيم كه ميدان خصومت و جنگ همه با همه باشد؟ 

مده است آه را منحل نمي كند ؟ در شاهنامه فردوسي نيز رهبري جامع

علت را . ن را مخروبه يافتآكه روزي گذر شاه به روستائي افتاد و 



 603 

ن را به كار منظم آپرسيد، به او گفتند ، روستا كدخدائي كه ساكنان 

وادارد ، ندارد و هركس ، هرطور مي خواهد زندگي مي كند و هركار 

مريت بر روستا گماشت و آكدخدائي با توان شاه . مي خواهد مي كند

لزوم حاكم قدر . بادان يافتآسال بعد كه براي سركشي رفت روستا را 

قدرت همان نظري است كه فيلسوفاني چون هابس ، با استفاده از منطق 

صوري، بسط داده اند و زورپرستان خشونت ستا دستمايه اش كرده و 

را ... يت مطلقه شاه يا فقيه ياخشونت را سرشت انسان گردانده  و وال

روشنفكرتاريا  هم كه با اين نوع واليت ها موافق نبود، . واجب ساخته اند

 .را جايگزين كرد» وجوب دولت شر«مفهوم 

 شرطهايي كه : مدعاي نظريه سازان خشونت و واليت مطلقه اينست     

تند رماني ذهني هسآوردم، آپيشتر براي رهبري بر ميزان عدل و دوستي 

 وص نص،با توسل به منطق صوري دين ساالران، . و تحقق نمي يابند

نظير، هر كس خود خويشتن  (هستند كه خطاب به پيامبر ه هائين ، آيآقر

را هدايت مي كند و زنان و مردان مؤمن ولي يكديگرند و امرشان به 

را از ديد انسانهاي مسلمان پنهان مي كنند و بسا ...) شورا راجع است و

تا ... يه ها مي كنند وآاني جعلي را جانشين معاني سر راست و شفاف مع

  .ثابت كنند كه جمهور مردم بايد در اطاعت مطلق يك تن باشند

نها به خود و انسانها و ستم بزرگ انسانها به خود، غفلت آاما ستم بزرگ     

زادي بمثابه انديشه راهنما، هركس آاز اين واقعيت است كه، بدون بيان 

خود خويشتن را رهبري مي كند و واليت جمهور مردم يا مشاركت 

هرگاه . مي يابدن امكان ،عدل و دوستيميزان همگان در رهبري بر 

نها ميزان آگاه بودند ، مي دانستند كه هريك از آانسانها از اين واقعيت 

عدلي در خود دارد كه بدان، مي تواند نوع باور و انديشه راهنماي خود 

  .درا بشناس
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زادي نباشد، آبيان ...) دين ، مرام و(در حقيقت، اگر انديشه راهنما      

 زيرا بنا بر بيان قدرت، به . انسان نمي تواند خود خويشتن را رهبري كند

اگر در .  مي كند هايش لت توقعآقدرت اصالت مي بخشد و خويشتن را 

لب قدرت، جامعه، باور ها همه بيان قدرت باشند، بنا بر طبع تمركز ط

زاد در رهبري خالي از اكراه آواليت جمهور مردم بمعناي شركت 

هر كس يا . جامعه، جاي خود را به واليت مطلقه قدرت مي سپارد

كه نقش كانون تمركز و زيادت طلبي قدرت را بازي مي كند،  گروههر

غافل از آنكه نمي داند . براي خود واليت مطلق بر جامعه قائل مي شود

 .لتي بيش در دست قدرت نمي شودآكه، خود 

بدين قرار، انديشه راهنمائي كه بيان قدرت است، انسان را از رهبري     

رهبري هر . خود بر خويشتن و شركت در رهبري جامعه محروم مي كند

پس . زادي به مثابه انديشه راهنما ميسر استآكس بر خويشتن در بيان 

 راهنمائي است كه استعداد رهبري هركس محك سنجش نوع انديشه

  : دارد و انديشه راهنماي او نيز محك نوع رهبري است كه دارد

جهان تا «و » انسانها تابع زورند«: باور كنندگان به اين احكام يعني - 4

در تقسيم جهان به «و باالخره » جهان است، جاي زور است و بس

ز ميان مي دارندگان زور و فاقدان زور، تنها اين فاقدان زور هستند كه ا

 سرانجام ندانستند كه اين سه حكم، اعتياد به باوري را گزارش مي ،»روند

م، احكابنا بر اين . را ناظم نظام هستي مي انگارد) زور(= كنند كه قدرت 

و چون سازندگان . هركس ، به قدر زوري كه دارد، فعال مايشاء است

ا وقتي واقعيت بيان قدرت غافل بوده اند كه زور همگاني نمي شود ، زير

پيدا مي كند كه يكي داشته و بسياري نداشته باشند، لذا نمي توانسته اند 

 بدانند كه 

 سرنوشت چنين جهاني ساختن يك گور  براي تمامي جداندران  - الف

 . چه آنكه زور جز بكار كشتن و ويران كردن  نمي آيد . است 
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ي و مرگ مي  وقتي دارندگان زور فاقد آن زور را به كام نيست- ب

فرستند، از نو،  جريان تقسيم  به بيشتر زورمند و كمتر زورمند، دو دسته را 

. ورد و  نوبت به در گور شدن بي زورهاي جديد مي شودآبوجود مي 

مكافات با . اين فراگرد تا در گور شدن واپسين زورمدار ادامه مي يابد

تا «  قاعده كه سازندگان اين نظر از  اين. زور و بي زور گور مي شود 

در حقيقت، زورگو و . غافل بوده اند »  ويران نشوي ويران نمي كني 

. زور پذير زوج جدائي ناپذيري هستند كه با يكديگر در گور مي شوند 

چرا .   اين نظر  بر ثنويت تك محوري ساخته شده است،راست بخواهي

 قرار، بدين. كه زورمند محور فعال و بي زور محور فعل پذير مي شوند

= دين ، مرام ، مرامي كه ادعا مي كند مرام نيست (تمامي بيان ها 

كه بر اصل ثنويت ساخته مي ) ليبراليسم كه مدعي است ايدئولوژي نيست

شوند جز با انكار عدالت ، حتي در معاني كه خود بدان مي دهند، ساخته 

وجب از اين رو، يكي از مهمترين فريبها و ستمي كه به م. شدني نيستند

 : ثنويت است» اصل راهنما كردن«گسست ها بر انسانها روا مي شود، 

برابري برابرها و «بر اصل ثنويت تك محوري، ارسطو عدالت را  •

منطق صوري او را از تناقضي كه . تعريف مي كرد» نابرابري نابرابرها

همچنين . وجود داشت غافل كرد» اصل راهنمايش«ميان اين تعريف با 

 بنابراين تناقض، بكار بردن تعريف او از عدالت ، بفهمد كهاو نتوانست

در حقيقت، تعريف او واقعيتي را از ديد عقل مي . ناممكن مي شود

،نابرابري »برابري برابرها و نابرابري نابرابرها«:  در تعريف او : پوشاند

آنها يا . چرا كه بنا بر اينست كه انسانها دو دسته بيش نيستند. اصل مي شود

 نخبه ها با هم و عوام نيز با هم برابر و اين دو با . خبه اند و يا عوامن

 وقتي اصل نابرابري را كنار مي نهيم، از اين رو، .  يكديگر نابرابرند 

ظاهر اينست كه اين تعريف با . بي معني مي شود» برابري برابرها«

وام زيرا نخبه ها در رهبري برابرند و ع. مي خواند» ثنويت تك محوري«
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نها را براي اطاعت كردن خلق كرده است، نيز در اطاعت » آطبيعت«كه 

، نخبه ها نيز نمي »ثنويت تك محوري«اما در واقع بنا بر . كردن برابرند

نها با عوام ، رابطه قدرت مي آزيرا رابط . توانند در ميان خود برابر باشند

ود از اين گاه بآارسطو از اين واقعيت . شود و قدرت تمركز مي طلبد

با اين . را ساخت» واليت قانون گزار عادل و عالم و متقي«رو، نظريه 

يا او نمي دانست آ. لت قدرت نمي شودآادعا كه چنين قانونگزاري 

بر مردم، منتهي نمي ) اختيار بر(=   واليت چنين شخصي، به واليت مطلقه

 ؟! شود 

اجتماعي و فرهنگي عمل به اين تعريف از عدالت، در ابعاد اقتصادي و    

نها به آمحكوم كردن » عوام«زيرا برابر نگاه داشتن . نيز ناممكن است

 چرا كه،. زندگي در فقر و نيز نابود كردن نخبه ها مي شود

شمرده مي شوند، هرگاه در » دون انسان« زنان كه از ديد ارسطو -الف 

دليل كه نه تنها به اين . بي منزلتي بمانند، رشد جامعه ناممكن مي شود

زور محور نظام اجتماعي بسيار بسته اي مي شود و ديگر زنان توانا به 

نها آوردن آانتقال فضلها و پرورش استعدادهاي كودكان و حقوقمند بار

، »دون انسان«نست و مجالست با آنمي شوند، بلكه زندگي مردان در مو

ابند، و چون فضلهاي زنان مجال بروز نمي ي. نهم در سايه زور مي گذردآ

بدتر از آن، زنان كه بنا بر . بازكردن نظام اجتماعي ناميسر مي شود

موزگار عشق و زندگي هستند، جز در كين و مرگ آطبيعت خويش 

هرگاه . جامعه بسته، فضاي كين و مرگ مي شود. ميدان عمل نمي يابند

ارسطو انحطاط يونان را مي ديد و در انحطاط جامعه ها تأمل مي كرد، 

. فت كه همواره انحطاط ها با انحطاط زنان شروع مي شونددر مي يا

 .غاز مي يابدآچنانكه رشد هر جامعه با رشد زنان 

نخبه ها از زيرا، . نظر ارسطو در باره رهبري نخبه ها نقض مي شود –ب 

نجا آنخبه ها از . بر مي كشند» عوام«رهگذر فعاليت، خويشتن را از ميان 
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ود به زود نياز به تجديد دارند، واگر نه، كه در معرض فرسايش هستند، ز

نكه برابري بر اصل ثنويت تك محوري، جامعه آحال . از ميان مي روند

زيرا فرض اينست كه نخبه بايد فعال . را از وجود نخبه ها محروم مي كند

به سخن ديگر، هيچيك از عوام حق . بايد فعل پذير باشند» عوام«و 

علت .يدآل شود و در زمره نخبه ها در ندارد فعل پذيري را ترك و فعا

انحطاط و انقراض سلسله ساساني جز اين نبود كه مرزهاي طبقاتي غير 

معروف است كه تاجري حاضر شد خرج دولت . قابل عبور شدند

انوشيروان را بدهد بشرط اين كه شاه موافقت كند او مرتبت اجتماعي 

ي كه تاجر در انوشيروان گذشتن از ثروت» عدل«. اشراف را بجويد

را كه رعايت نشدن » ستمي«اختيار مي نهاد را روا ديد، اما گذشتن از 

نتيجه اين شد كه نخبه ها فاسد و منحط ! مرزهاي طبقاتي بود ، روا نديد 

 .شدند و امپراطوري از ميان رفت

در امپراطوريهاي عصر حاضر نيز كه تأمل كني مي بيني به نسبتي كه     

 هانآمرزها را غير قابل عبور مي كنند، فرسودگي خانواده هاي حاكم 

 .زود رس تر و شتاب و شدت سقوط دولتشان بيشتر مي شود

قرار گرفتن هرچيز «: افالطون در تعريف خود از عدالت معتقد است      

اين تعريف نيز، بر اصل نابرابري انجام . »در جاي خود عدالت است

ن را به آ را نگاه داشته و معني به قول پوپر او كلمه عدالت. گرفته است

اما تعريف خود پوپر نيز از عدالت تنها در . ضد عدالت تغيير داده است

 صورت با تعريف افالطون فرق مي كند، اما در واقع هر دو تعريف يكي 

بنا بر همان دليلي كه پيشتر در خصوص ارسطو آورديم، اين . هستند

 .طون و غير قابل عمل استتعريف نيز ناقض اصل راهنماي فلسفه افال

اصالت (= در ليبراليسم كه ثنويت تك محوري را با ثنويت دو محوري  •

جانشين مي كند ، بنا بر گرايشها، تعريفها ) كارفرمائي» زادي«آفرد و 

  : بظاهراز عدالت ارسطوئي و افالطوني مي گسلند. متفاوت مي شوند
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» تنازع و انتخاب اصلح«ليبراليسم وحشي عدالت را در رعايت كامل  -  

جهان تا جهان جاي زور است و «به ترتيبي كه در ارزيابي ايده . مي داند

توضيح دادم، عمل به ثنويت تك محوري، جهان را به گورستان » بس

 .تبديل مي كند

زادي كار و كارفرمائي آليبراليسم ميانه رو بنا را بر برابري همگان در   -

غاز آ اجرا گذاشتن اين تعريف، از همان غافل از اين كه به. مي گذارد

زيرا يا بايد انسانها را به موجودهاي مكانيكي مشابه . ناقض برابري مي شود

به قول نظريه . فروكاست، يا برابري در كار و كارفرمائي ناممكن مي شود

چرا كه . زادي و عدالت ناممكن استآسازان جديد عدالت، حل تناقض 

زادي، نابرابري در كار و آمي كند و عدالت، برابري را ايجاب 

 .كارفرمائي را ناگزير مي گرداند

 :راولز در انتقاد از ليبراليسم ، بر اين است كه ليبراليسم   -

 .را ناديده مي گيرد» اصل برابري منصفانه امكان «- الف

 . اصل اختالف را نمي بيند -  ب

 .  حقوق بنيادي را در حق مالكيت ناچيز مي كند- ج 

 :بنا بر تعريف راولز، سه مؤلفه عدالت عبارت مي شوند از     

 زادي بيان و اجتماع،آزادي سياسي، آزاديهاي بنيادي، شامل  آ-1 

 زادي شخص و مالكيتآزادي عقيده و انديشه، آ

 برابري منصفانه امكان، شامل برابري همه در دسترسي به هر كار و -2 

مه صالحيت ها و استعداد هاي وظيفه اي در جامعه، به گونه اي كه ه

 .برابر، بدون تبعيض، به كار درخور دسترسي داشته باشند

 اصل اختالف، تنها نابرابريهائي را عادالنه و مجاز مي شمارد، كه  -3 

ن موقعيت محروم آبرخورداري از موقعيت برتر، بسود كساني باشد كه از 

 .هستند
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حقيقت، او از ليبراليسم و در . راولز را ليبراليست چپ خوانده اند   

در . ن را تعديل كندآثنويت دو محوري جدا نمي شود، بلكه مي كوشد 

دارد » خدا صولت«اين عدالت نياز به دولتي : انتقاد از نظر او گفته اند

. وردآن در جامعه برابري پديد آكه حاصل نابرابري را بستاند و با توزيع 

ورده نابرابري است و نمي تواند آغافل از اين كه دولت بمثابه قدرت، فر

اما در تعريف او كه تأمل . مجري عدالتي باشد كه راولز تعريف مي كند

. كني مي بيني، اوال تناقض آميز است و ثانيا، بعمل درنياوردني است

متناقض است چرا كه، دو برابري نخستين را مؤلفه سوم، يعني اختالف 

 دانش و تقوي و عدالت مي بديهي است كه نابرابري در. نقض مي كند

اما . تواند از راه انتقال دانش و بسط دادگري و اخالق، بسود همگان باشد

زيرا بر اين اصل، رابطه . بر اصل ثنويت چنين انتقال و بسطي ميسر نيست

لذا بنا بر اصل اختالف ، . ها رابطه هاي قوا ميان دو محور هستند

ابط قوا يعني سلطه با دانش دادگري و تقوا  بي محل و دانش جز در رو

). بازگشت به نظريه واليت مطلقه(بر بي دانش، محل عمل پيدا نمي كند 

زاديهاي بنيادي و برابري در آبرابري در (بدين سان، دو مؤلفه ديگر 

 .نيز نقض مي شوند) امكانها

اما ماركسيسم ، بهره كشي را ذاتي سرمايه داري مي داند از اين رو،  •

براي اين .  اقتصادي سرمايه داري را ظالمانه مي شمارد– نظام اجتماعي

سلطه طبقه سرمايه دار، از خود بيگانگي (كه اين ستم و ستمهاي ديگر 

از ميان ) فروش خود بمثابه نيروي كار و اتالف نيروهاي محركه= انسان 

، ديكتاتوري بورژوازي جاي ) ديالكتيك(بروند، بنا بر قانون تحول 

تاتوري پرولتاريا مي سپرد و در پايان تحولي كه به خويش را به ديك

استقرار ديكتاتوري پرولتاريا منجر مي شود، حركت خطي به وجود مي 

در جهت استقرار جامعه كمونيستي و بر صراط مستقيم به پيش (= آيد كه 

 .عدالت برقرار مي گرددن، آ، در جريان ) رفتن
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 قرار گرفتند ، وارونه اين چرا جامعه هائي كه تحت رژيم كمونيستي     

 لنينيسم ، - ماركسيسم در تحول را كردند ؟ زيرا نه در ماركسيسم و نه 

  : عدالت تحقق يافتني نبود

هرگاه فرض كنيم ديكتاتوري پرولتاريا با جريان انحالل خودجوش     

 اقتصادي همراه باشد، اوال، بنا بر ديالكتيك، در پي –نظام اجتماعي 

تاريا محور فعال و بورژوازي و خورده بورژوازي محور فعل انقالب، پرول

 پرولتاريا ، نآ در ،اما اين رابطه ، رابطه قوائي است كه. پذير مي شوند

 . است بر بورژوازي و خرده بورژوازي واليت مطلقهداراي 

يا ماركس مي دانست قدرت نه از دلخواه او، كه از قانون خود اطاعت  آ

 قدرت تبديل لتآبه واليتمند كه ست كه پرولتاريا  آيا مي دان مي كند؟

پس پرولتاريا . مي شود؟ ثانيا، قدرت بطور خود جوش منحل نمي شود

 .مي بايد قدرتي بزرگ تر و توانا به تصرف دولت ايجاد مي كرد

لنين ، با توجه به اين واقعيت كه قدرت خود به خود منحل نمي شود،     

 طبقه كارگر را تشكيل داد و دست هنگآاراده گرا شد و حزب پيش 

 اما، . يابي به قدرت و تصرف دولت را هدف فعاليت سياسي گرداند

ن، شكل مالكيت از شخصي به دولتي آ با تصرف قدرت و مديريت -الف 

 اين تغيير دولت را به قدرت فراگير و كارگر را به لذا،. تغيير مي كند

ه رابطه مالك جديد با توضيح اين ك. برده اي بي اختيار تبديل كرد

نيروي كار، رابطه قدرت با كارگري است كه ديگر هيچ مرجعي جز 

چگونه مي توان از دولت، به خود .  ندارد، يعني همان قدرت، دولت

دولت پناه جست؟ وقتي نظام مزدوري همگاني مي شود، استثمار برجا 

 شدت نيزدر چنين وضعيتي، از خود بيگانگي . مي ماند و تشديد مي شود

شكل گيري طبقه جديد، جريان سلطه بر  فراگرد در و و شتاب مي گيرد

به سخن ديگر، عدالتي . پيدا مي كندو شتاب كارگر و غير كارگر شدت 

از اين رو بود كه . كه در نظريه تعريف شده است، نا ممكن مي شود
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غاز رهبري ها بايد بدان آرژيمهاي كمونيستي عدالت را نه ميزاني كه از 

جيده شوند، بلكه هدفي گرداندند كه در پايان فراگرد تحول مي بايد سن

  ! بدان رسيد

ن، عقلهايي كه بر اصل ثنويت تك آبرغم تجربه و نتايج ! شگفتا     

محوري عمل مي كنند، غافلند كه قدرت نه از ديالكتيكي كه ساخته ذهن 

جاد اي: نست، كه از قانون خاص خود پيروي مي كند، يعني آواضعان 

سلسله مراتب اجتماعي بر محور خود و در نتيجه، ادامه نظام اجتماعي 

 .ظالمانه در شكلي ديگر

بدين قرار، هيچ بيان قدرتي نمي توان يافت كه تعريفي از عدالت     

. بدست دهد كه ناقض خود نباشد و در عين حال بكار بردني باشد

ت و اصل خواستار عدالت شدن نيازمند گسستن از بيان هاي قدر

ثنويت تك محوري و ثنويت دومحوري كه سرانجام (نهاست آراهنماي 

اما بر اصل موازنه عدمي و بنا بر ). باز مي گرددبه ثنويت تك محوري 

  .زادي، عدالت ميزاني مي شود بكار بردنيآبيان 

      

 

 زادي ؟ آعدالت،علم و  -بند چهارم 

      
 

زادي در ليبراليسم آا بر تعريفي كه ور مي شود كه در غرب، بنآ      ياد 

زادي  آهب) برابري ( = ، نسبت عدالت ) به قدرت زادي آتعريف ( = دارد 

هرگاه بنا بر :  گرايشي از ليبرالها مي گويد. ، نسبت دو ضد مي شود 

زيرا  . زادي فعاليت بيشتر ناممكن مي شودآزادي ابتكار و آبرابري باشد، 

 ناگزيرند كار خود را محدود به حد كم استعداد با استعدادها و پرتوان ها

نها كه پركارترند و آو يا حاصل كار  . ترين و كم كارترين ها  كنند 
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مي استعدادهاي خود را بيشتر بكار مي اندازند،  گرفته و به تنبلها داده 

نها آتنبلي پيشه كنند و چه مازاد كارشان از ،خواه با استعدادها . شود 

از اين .   جامعه از رشد باز مي ماند تيجه اينست كه نگرفته شود، 

 .  گرايشي از ليبراليسم ، عدالت به معناي برابري را رها كرده است  رو،

 نه  عمل به عدالت سبب مي شود تا جامعه از رشد باز بماند،  اما اگر    

 در ،اگر توانمندان بر اين تصورند كه.  كه ظلم روا رفته است،عدالت

در حق آنان روا داشته اند، چگونه ظلم در حق را ، عدالت نابرابري

كساني را كه به دليل فقر و جهل، قادر به فعال كردن توانايي ها و 

  همانطور كه شاهديم، استعدادهاي خود نيستند، عدالت مي خوانند؟

 توانمندان . روز افزون خواهد شد» نابرابران« فقر و جهل ،بدين شيوه

زيرا انسانهائي كه رشد نمي . ظلم مصون نخواهند ماندنيز از نتايج اين 

بكار . كنند، نيروهاي محركه خويش را ناگزير مي بايد تخريب كنند 

هرگاه . بردن نيروهاي محركه در تخريب، بر جهل و فقر مي افزايد 

گاه نشود كه حياتش را تهديد مي كند، آوجدان جمعي بر خطري 

   .ه پايان مي دهد به حيات جامع ويرانگري روز افزون

عدالت را بر نابرابري تعريف كنيم، چنانچه از  ،در عمل ، آيا ناگزيريم     

 :ند؟  نه، مي بايد ه اافالطون و ارسطو بدين سو چنين كرد

 زادي را به ضد خود ، يعني به قدرت، تعريف نكرد وآ)  الف

  هر برابري را هم عدالت نخواند)  ب

حق ندارد كسي را كه علم و فن ندارد، از دارنده علم و فن ،       

از دست يابي به علم و فن ستم  نه تنها بازداشتن  .دستيابي بدان باز دارد 

 ستم  از علم و فن، نها كه علم و فن ندارند،آاست ، بلكه برخوردار نكردن 

عالم و جاهل ، با تقوي و بي تقوي، عادل و  با وجود اين، . مضاعف است 

 :زاد برابر نيستند آ نا زاد وآظالم ، 
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يا عالم و جاهل را برابر مي كنيد ؟ آمده است كه آن آ در قر– 1 

چرا كه جهل، . نابرابري با دانش و بي دانش ، واقعيتي انكار نكردني است 

ن را با علم، در آجهل از خود وجودي ندارد تا بتوان . نبود علم است 

 . ترازوي عدالت سنجيد 

ابرابري ها ، هر گونه نابرابري ديگر ميان عالم و جاهل را يا اين نآ اما     

  نه، زيرا ناگزير مي كند ؟

 حقوق ذاتي انسان بر هر چيز، از جمله بر علم تقدم دارند و به  -  الف

داشتن علم، عالم را . ن، كم و بيش نمي شوند آداشتن علم و نداشتن 

يز سلب كردني  اين حقوق ن.مجاز به سلب حقوق ذاتي جاهل نمي سازد

 . نها غافل شد و يا غافل كرد آمي توان از متاسفانه اما . نيستند 

معرفت بر حقوق و استعدادهاي ذاتي خويش و بكار  گرو  دانائي در - ب

گاهي به آ برانگيختن نادان بر ،وظيفه دانا.  نها در رشد استآبردن 

 ين ،بنا بر ا. نها است آحقوق و استعدادهاي خويش و فعال كردن 

 ستم به دانشمند و بي دانش هر دو   ماندن و نگاه داشتن بر ناداني– ج 

 توضيح اين كه، . است 

 از راه  دانا،.  رابطه علم و جهل ، رابطه روشنائي و تاريكي است – 1/1

بدين . ورد آ به نادان، ميان خود و او برابري پديد مي  انتقال دانائي

اين چهار .  بزرگ جلوگيري مي شودبرابري، در ديد نخست از چهار ستم

  :ستم عبارتند از

مدن رابطه سلطه ميان آ تبديل شدن علم به ابزار قدرت و پديد – 2/1

 .دانا و نادان 

  ماندن نادان در ناداني و  باقي– 3/1

 و كند شدن  زاد انديشه و دانشآ محروم شدن دانا از جريان  - 4/1

 و. جريان رشد 

 .نش و فن در تخريب نيروهاي محركه جامعه بكار افتادن دا– 5/1
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هنگ تخريب نسبت به رشد پيشي گرفت، فن و آ حاصل آنكه، وقتي     

 . دانش ابزار تهديد انسان و محيط زيست مي شود

اين .  است زاد دانش ها و فنونآجريان ميزان عدالت بدين قرار،      

ن و نادانان به  موجب يك رشته گذار از نابرابري ها ميان داناياجريان

 گذار از نابرابري در دارايي ها به برابري، از جمله  .برابري ها مي شود

عدالت همين گذار مداوم از و نيز، . ست ابرابري هاگذارها به اين 

  . نابرابري در دانش و فن به برابري است

 عقل سليم :  و گفته اند   را ظلم خوانده اند  حكومت جاهل بر عالم – 2

 .  عالم را عدالت نمي شناسد بر  جاهل واليت

 چرا ؟ زيرا ، حكومت و واليت به معناي . اين حكم راست است ؟ نهآيا

چنين واليتي، واليت . نيستبر جاهل اختيار بكار بردن زور، واليت عالم 

در حقيقت، هر . لت فعل قدرت مي شودآقدرت است و خود عالم نيز 

 و علم و فن سازگار   خاص خوديك از انواع قدرت، آمران و مأموران

 در رابطه قوا، انسان و دانش و فن به توضيح اين كه،. با خود را مي طلبد 

 فرض كنيم قدرت كم و كيفي را داشته  .يند آاستخدام قدرت در مي 

لت و مردمي را تابع اوامر و نواهي آ جمعي را  باشد كه در ايران امروز،

. نياز دارد   دانش و فن ازه معيني  اندازبهاين قدرت . خود كرده است 

نجا آي گمارده شوند، از هائ ، دانشمندترين كسان در مقاماز اين رو، اگر

 مي بايد  د،ن نمي دهنهاآفرصت بكار بردن دانش را به ها ن مقام آكه 

ن، آ در ،يا ترك مقام و رفتن به جائي كه: د نيكي از دو كار را انجام ده

 و يا چشم پوشيدن از دانش خويش و ايفاي  كار برد دارد  نهاآدانش 

 .هانقش بي دانش 

يا نبايد دانشمندان حاكم شوند تا به قدرت كم و آ پرسيدني است كه،    

يا اقتضاي عدالت، واليت مطلقه فقيه آ  بدهند ؟  راكيفي سازگار با دانش

هرگاه منطق صوري را روش كنيم، به  نيست ؟ و فن ساالر و ديوان ساالر
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: پرسش پاسخ مثبت خواهيم داد و چون ارسطو خواهيم گفت اين 

 هرگاه از صورت به  اما. عدالت، برابري برابرها و نابرابري نا برابرهاست 

 چرا كه، .  منفي خواهد شد  باالمحتوا عبور كنيم، پاسخ ما به پرسش

( =  انتقال دانائي از دانا به نادان، نيازمند حضور نداشتن قدرت  -  1/2

 . است  ) زور

 هرگاه بنا بر انتقال علم نباشد و گمان رود، قدرتي كه درخدمت  - 2/2

رساندن ايران به ( دانش و فن قرار مي گيرد، براي رشد جامعه 

و يا براي اسالمي كردن جامعه و يا ) تمدن بزرگ ولو به زور  دروازه 

» االر مردم س«  و » مدرن« و يا براي  در جامعهبراي استقرار سوسياليسم

 يخطا.  خطا  سخت بزرگ مي شودو غفلت ،كردن جامعه بكار مي رود

 اگر انتقال دانش و فن نياز به :ناشي از غفلتها، از جمله اين غفلت است

حضور قدرت ، دانش و فن جز  قدرت دارد، در صورت عدم حضور

به سخن ديگر،   .بعنوان ابزار قدرت، نمي توانند كاربرد داشته باشند

.  تنها ابعاد ويرانگري را بزرگ مي كنند طلقه بنام دين و يا علم واليت م

شكست تجربه پهلوي ها و مالتاريا در ايران و رژيمي كه لنين و استالين 

دليلي جز اين نداشت كه بمحض ابزار قدرت ... در روسيه ايجاد كردند و

علت نخست :  به سه علت ديگر، ضد رشد مي شوند  شدن دانش و فن،

 انتقال دانش و فن و دين و مرام ، نياز به عدم حضور قدرت دارد اين كه

. استزاد دانشها و فن ها آيان و مانع جرو بكار بردن قدرت ناقض ادعا 

بكار برد كه نسبت به را  تواند قدرت  علت دوم اين كه، دولت وقتي مي

اما قدرت وقتي نسبت به جامعه خارجي مي . جامعه خارجي شده باشد 

 زير سلطه ، به مثابه بخشي از سلطه گر در –در روابط سلطه گر شود كه 

چنين دولتي دانش و فن را در افزودن . جامعه زير سلطه عمل كند 

از اين . ميزان صدور نيروهاي محركه به خارج از كشور، بكار خواهد برد 

رو است كه دانش و فن ، در جامعه هايي نظير جامعه ما، جز بكار صدور 
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و گاز و استعداد و سرمايه و ورود كاالها و ضد ارزشها نيامده ثروت نفت 

ن تقدم آ به قدرت و كاربرد  بهمان اندازه كه:  علت سوم  و اما. اند 

داده مي شود، از كاربرد دانش و فن و دين و مرامي كه گمان مي رود 

از دانش و فن  قدرت توتاليتر ،. نست، كاسته مي شود آقدرت در خدمت 

 . مرام خالي و از زور پر است و دين و 

نكه دانش و فن در رشد جامعه، تمام نقش خويش آبدين قرار، براي      

را بازي كنند، مي بايد رابطه ها ، رابطه هاي قوا نباشند و جمهور مردم 

چنين مديريتي تحقق . بتوانند در مديريت جامعه خويش شركت كنند 

از دارندگان دانش به فاقدان يافتني نيست مگر، با انتقال دانش و فن 

در اين مديريت، مسابقه در دانشجوئي و فن جوئي و در رشد، . دانش

بنابراين، دانشمندان از راه انتقال دانش و فن به بي . ارزش مي شود

عدالت همين . دانش ها، نقش امام را در جامعه خويش بازي مي كنند 

  .است

افتادن علم به  « ياآلت است،  عدا زاد دانش و فنآ اما اگر انتقال  - 3

 هم اكنون  همچون دادن تيغ به دست زنگي مست نيست ؟» دست نااهل

، ادعاي امريكا اين نيست كه مجهز شدن رژيم ايران به سالح اتمي 

قاي بوش، آپيش از ور مي شود كه آياد تمامي دنيا خطر دارد ؟  براي

مهاي جلوگيري از مجهز شدن رژي» كارل پوپر«فيلسوفي چون 

 . به سالح اتمي را  ولو با توسل به جنگ، تجويز كرده بود خطرناك

به سالح ... غرب كه امروز نگران مسلح شدن ايران و كره شمالي و      

.  را فراموش مي كند  امر به معروف مي كند و نفس خويش اتمي است،

در حقيقت، سرمايه داري از راه استخدام دانش و فن، ابعاد تخريب 

هاي محركه ، ابعاد تخريب محيط زيست و ابعاد تخريب استعدادهاي نيرو

. چند ميليارد انسان را به اندازه اي رسانده كه تاريخ به خود نديده است

 انسانها نتوانند خويشتن را از استبداد فراگير سرمايه داري رها  و هرگاه
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بردگي اندازه   محيط زيست و حيات و تاريخي نمي ماند تا در باره كنند،

 . جامعه جهاني امروز داوري كند 

 بدين قرار، هرگاه جامعه جهاني بخواهد به تخريب محيط زيست و    

نيروهاي محركه پايان بخشد، نيازمند پذيرفتن رابطه جديدي ميان علم و 

 :زادي و عدالت و تقوي است آ
  
 : زادي آعلم و عدالت و  

 
روابط  .معنا مي يابد  اكراهزادي، در الآ عدالت به منزله ميزان  - 1/3

 هرگاه يعني،شوند، ) الاكراه ( = بين المللي هرگاه ترجمان عدالت 

حقوق ملي تنظيم كننده  و زندگي نكنند جهان در نظام سلطهملتهاي 

. نياز به تسليحات تهاجمي از ميان مي رود  گردد، روابط ملتهاي مستقل

 و سياست دنمي گرد نيروهاي محركه از دست ماوراء ملي ها خارج 

جامعه ها از . جهاني به معناي مديريت مردم ساالر جهان ، ميسر مي شود 

ن را مي يابند كه آحق صلح برخوردار مي شوند و علم و فن امكان 

بدين كاربرد، رشد همĤهنگ جامعه جهاني . پيدا كنند » مستقيم«كاربرد 

 .ميسر مي شود 

فن تنها از راه قدرت كاربرد  ديديم چرا با حضور قدرت، علم و – 2/3

و چرا اين كار برد، ابعاد ويرانگري و در نتيجه ستم را . پيدا مي كنند

 هر زمان علم و فن و دين و   بدين قرار، .بزرگ تر مي كند 

زادي هم به آپيدا كردند ، عدالت برقرار و » مستقيم« كاربرد  مرامي

مي   و ابداع ، برقرارزادي ابتكار و خلقآمعناي الاكره و هم به معناي 

پيدا مي كنند؟ وقتي كه » مستقيم«اما علم و فن چه وقت كاربرد  . شوند

سرمايه ساالري ، دين (در تخريب بكار نمي روند و هدف رشد، نه قدرت 

براي مثال، وقتي انسان علم و فن را در . كه انسان مي شود...) ساالري و
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ويش ، در عمران طبيعت ، ئي كار خآدرمان بيماري ، در افزودن بر كار

در برخورداري از حقوق خود و بكار انداختن مطلوب استعدادهايش 

و نيز هربار كه . نباشد » مستقيم«بكار مي برد، كاربرد علم نمي تواند ، 

پيدا مي » مستقيم«دمي روش تجربه را بكار مي برد، علم و فن كاربرد آ

ا در پيش مي گيرد، علم و هربار كه دانشمند روش سلطه ردر برابر، . كنند

چنين علم و . و تنها از راه قدرت كاربرد پيدا مي كنند» غير مستقيم«فن 

بيشتر شدن نقش زور در زندگي (= فني به جاي رشد، مزيد ظلم و ستم 

 . مي شوند ) هنگ رشدآانسانها و كاسته شدن از ميزان  

جستن عقلها با زادي، به مثابه اين هماني آ عدالت به منزله ميزان – 3/3

دست آوردهاي عقل از راه  .هستي ، بگاه ابتكار و ابداع و خلق مي شود 

 :كار مهم انجام مي دهد  جريان آزاد، سه 

دوم، عقلها را از راه ابتكارها و خلق ها . از نابرابري به برابري يك، گذار  

ا بدين دو كار، بر ميزان كارآئي عقله. در رابطه با يكديگر قرار مي دهد

 . در دانشجوئي و ابتكار و خلق مي افزايد 

ن زمان كه عقلها از راه ابداع و ابتكار و خلق با يكديگر آ بدين قرار،     

رابطه ها، رابطه هاي قوا .  عدالت برقرار است  در رابطه مي شوند،

در اين . يد و نه نقش پيدا مي كند آنيستند، چرا كه قدرت نه پديد مي 

موزش و آن آ از اين جا، .ابه الاكراه نيز برقرار است زادي به مثآحال، 

پرورشي عادالنه است كه بتواند انديشه را خالق و از راه خلق با يكديگر 

 .دورتر به اين مطلب باز مي پردازم  . در رابطه قرار دهد 

كردن علم و » مستقيم«نكه عدالت به منزله ميزان، بكار آ اما براي  - 4

و براي آنكه انتقال دانش و فن ، خطر افتادن علم و زادي در آيد آبسط 

لت بي اراده قدرت هستند، آ كه ايجاد نكند ن را به دست زورمدارانيف

 : ضرورت تقوا به ميان مي آيد
  



 619 

  :يزادي و تقوآعلم، عدالت، 
 

اعدل نيز با عادل برابر .  بديهي است كه عادل با ظالم برابر نيست  -  1/4

يا آاما .  بي تقوا برابر نيست و اتقي نيز با متقي برابر نيستبا تقوا با. نيست 

به اين دليل كه كسي عادلتر و با تقوا تر است، مي بايد صاحب اختيار 

 پاسخ ارسطو به اين پرسش، با اين شرط كه فرد عادل  مردمش گرداند ؟

نها هم آپاسخ . و با تقوا در زمره نخبگان و اعلم نخبگان باشد، آري است 

را ) ن آمطلقه و مشروطه ( در پيروي از ارسطو، نظريه واليت فقيه كه

 ارسطو و بديهي است كه منطق صوري. ري است آوضع كرده اند، نيز 

پيروان او را از توجه به تناقض موجود درپاسخ هاي خود، بازمي داشت 

 كسي و يا قدرت بر«توضيح اين كه واليت به معناي . و بازمي دارد

در حقيقت، عدالت اينست كه . است ي  عدالت و تقو، ناقض»كساني 

هركس خويشتن را از راه بكار بردن حقوق ذاتي و رعايت حقوق 

رشد ، » راست راه«ديگران و فعال كردن همĤهنگ استعدادهايش در 

زاد آ ،يپس رهبري جامعه سازگار با ميزان عدالت و تقو . رهبري كند 

تأمين مشاركت جمهور مردم در ن از روابط قوا، از راه آكردن اعضاي 

 تمركز قدرت در يك تن ، به معناي  نكهآحال  .مديريت جامعه است

دشمني به جاي  تشديد تضادها در جامعه و جانشين كردن ضد فرهنگ 

قدرت (= فرد اعلمي كه داراي واليت مطلقه . فرهنگ دوستي است

عيت را موق، موقعيت خود نيست) مطلق بر جان و مال و ناموس مردم

و دفاع  حاكميت اقليت صاحب امتياز عمل به حق و ابراز حق در برابر 

اعلم و اتقي، علم خود را نه از اما چون فرد . مي يابداز حقوق اكثريت 

لت فعل قدرت و آراه انتقال، بلكه از راه سلطه اعمال مي كند، خود 

 .  ترين ها مي گردديستمگرترين و بي تقو
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، يكي عدالت و ديگري تقوا، از يك سو به عمل  دو ميزان،بدين قرار    

 حق و دفاع از حق و از سوي ديگر، فساد دانستن تكليف و بهكردن 

به سخن . كه در بيرون حق جستجو مي شودمعنا پيدا مي كند مصلحتي 

رابطه هاي فرد با فرد  در  انقالب در نظام اجتماعي به ترتيبي كه  ديگر،

با جامعه هاي ديگر  جامعهرابطه هاي ن و حقوق انساها بر ميزان رابطه 

و اين . است يعدالت و تقوتغيير بر ميزان باشد، » حقوق ملي«مبتني بر 

 يا  ن در يك شخصآو نه تمركز  جريان، جريان انحالل قدرت است

     . يك گروه

دميان بدون آ اين واقعيت كه مديريت بدون علم و فعاليت حياتي  - 2/4

 سبب شده است كه در طول تاريخ رابطه  ر نمي شود، ميس انديشه راهنما

ن اتفاق آو علم با دولت، حقيقتي تصور شود كه جهانيان بر  دين ، مرام

اگر امروز نسبت به رابطه دين و مرام با دولت اتفاق نظر . نظر دارند 

وجود ندارد، اما در اين كه دولت بدون علم و فن ، دولتي مي شود كه 

 . وش مديريت ديگري ندارد ، محل اختالف نيستر) زور(= جز قدرت 

ها ديگر نه از دين، كه از   از اين رو، قرن بيستم، قرني شد كه دولت   

نتيجه اين شد كه نظريه هاي سياسي يا . علم و فن مشروعيت مي ستاندند 

سر انجام چنان شد كه دولتهاي . ايدئولوژيها ، لباس علم پوشيدند

 به جامعه جهاني تحميل كردند  م، جنگهائي را در پوشش عل،ايدئولوژيك

طرفه . نها نديده بودندآكه انسانيت و محيط زيست، ويرانگري به وسعت 

اين كه طرفداران الئيسيته بشيوه فرانسوي گمان مي كنند ماهرانه منطق 

صوري بكار برده اند و همگان را از اين واقعيت غافل كرده اند كه 

در حقيقت، . واليت نخبه دانشمند :  مي گويند ستها را بازيادعاي پزيتيو

يا مي گويند آنها جدائي بنياد ديني از دولت را تبليغ مي كنند اما آ

زيرا ديگر دولتي برجا نمي . دولت از علم و فن نيز بايد جدا باشد؟ نه 

نها اميدوار است كه آبدين سان، با وجود تجربه يك قرن، هنوز، . ماند 
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بسا ، به منطق صوري، خود نيز . ن را از ميان بردارد دي) علم ( = مدرسه 

زيرا دولت  را . راهي ديگر بايد جست .  نند، غافلند آاز بن بستي كه در 

اين راه ديگر را . نست آاز دين و از علم و فن خالي كردن، منحل كردن 

 . در مطالعه الئيسيته  پيشنهاد كرده ام 

 و نيز دولتهاي ديني ، روشن گرداند تجربه دولتهاي ايدئولوژيكو اما     

چرا . كه چنين دولتهائي هم مديريت و هم دين و مرام را فاسد مي كنند 

 ند ؟ زيرا، ه اتجربه ها به اين نتيجه رسيد

 بنا بر اين، بر  .نظريه ها، علم اليقين نيستند .  ظن و گمان، علم نيست •

 بكار بردن قدرت ن را وسيله تجويزآظن و گمان لباس علم پوشاندن و 

 و. علم كه ضديت با علم مي شود گرايش به  نه  كردن،) زور(= 

نكه در قلمرو علم ، هنوز به علم اليقين نرسيده ايم، علم خالي از ظن آبا  •

به سخن ديگر، هيچ علمي نمي تواند بكار بردن قدرت را . وجود ندارد 

 . تجويز كند 

ويز آي كه ديديم ، هرگاه دست  به ترتيب بر فرض كه علم قطعي باشد، •

به ترتيبي كه .  در حقيقت وسيله فريب شده است  بكار بردن قدرت شود،

 بايد بطور مستقيم و بدون   و نه قدرت بكار رود، نكه علمآديديم ، براي 

 . حضور قدرت بكار رود 

از  مديريت  به اقتضاي عدالت،هرگاه بنا بر اين شود كه  قرار،   بدين    

نه چنان كه پزيتيويستها پنداشته ، انجام پذيردكار بردن علم و فن  برهگذر

 . استقرار يابد مي بايد واليت جمهور مردم اند ، واليت نخبه دانشمند كه 

هم به اين دليل كه علم و فن از راه  انتقال كار برد پيدا مي كنند و هم 

نسان به دليل غني شدن وجدان علمي جامعه و هم بدين خاطر كه هر ا

صاحب حقوق است و علم و فن در عمل به حقوق و فعال كردن 

هم اكنون در . استعدادهاي هر انسان محل عمل پيدا مي كنند

مد كردن مديريت، مردم ساالري بر اصل آكارفرمائيها، براي كار
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نكه، روش مي بايد آو هم به دليل   .مشاركت دارد تجربه مي شود 

 تجربه به پيش مي  تدريج كهشها، به قابليت اصالح كردن رو(= تجربي 

 بدين قرار،  . و نه امري باشد )رود

 هرگاه ديني يا مرامي تمركز قدرت در يك شخص و يا يك گروه را •

بكار بردن قدرت و نا ممكن كردن اصالح (=  تجويز كرد و امر و نهي

 .را روش گرداند، ظالمانه است  )روش در جريان تجربه

 از علم خالي و از  ا علمي كه مجوز امر و نهي شود،هر نظريه علمي و ي •

در نتيجه، چنين مديريتي جاهالنه و ظالمانه مي . ظن و گمان پر مي شود

 :شود

  اقتضاي عدالت اينست كه     

 به ترتيبي كه انديشه راهنما نيز نقد و از ظن و .بشود  تجربه روش  - الف

  .بگرددگمان خالي 

.  ، به نقدپذير شناختن انديشه راهنما است  رعايت ميزان عدالت -  ب

انسان از قيد زوج دين و قدرت،   ، يبدين نقد پذيري و به تقو

 همين كوشش يتقو. ايدئولوژي و قدرت ، علم و قدرت رها مي شود 

    .مداوم براي رهائي از بند ظن و گمان و اوامر و نواهي قدرت است

 بندگي قدرت و شركت در  ، به معناي رهايي ازي منهاي تقو - 3/4

توليد و گسترش ضد فرهنگ دشمني، بدون ممارست در خلق فرهنگ 

ن، و بدون همگام كردن مسئوليت شناسي و عمل به آدوستي و گسترش 

كه (مسئوليت، و بدون شركت در مديريت جامعه ملي و جامعه جهاني 

 نه تنها علم و فن، بلكه دين به) بزرگ ترين مسئوليت هر انسان است

دست هر در نهادن اين سالح ها . سالح هايي مرگ آور تبديل مي شوند

سالحي كه قدرتمدارها را نيز . دولت، افتادن تيغ بدست قدرت است 

يد، خود آچون قدرت از تضادها پديد مي . لت فعل خود مي گرداندآ

 . عامل انتشار سالحهاي كشتار جمعي مي شود 
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شتار جمعي در دست دولتهاي  بدين قرار، گرچه افتادن سالح ك    

است ، اما اگر برغم ممنوعيتها و ي استبدادي ، خالف عدالت و تقو

تهديدها، اين سالحها انتشار مي يابند، پس نمي بايد در غير عادالنه 

» افتادن سالحهاي كشتار جمعي بدست رژيم هاي مافيايي«خواندن 

 رعايت .منطق صوري را روش كرد و بدان وجدان جهاني را فريفت 

 يا اخالق سياسي اقتضا مي كند كه حقيقت و تمام حقيقت يحداقل تقو

تمام حقيقت اينست كه، براي رها كردن . را گفت و مالك عمل گرداند 

 :از خطر انهدام بايد  انسانيت از خطر مرگ و محيط زيست

 نظام سلطه است، به نظامي رها از روابط سلطه   نظام جهاني را كه - الف

نكه دير شود، مي آجامعه بين المللي پيش از . ورد آر سلطه درگر و زي

ورد كه ملتهاي آبايد ماوراء ملي ها را تحت مديريت سياسي اي در

 . ن شركت جويندآجهان در 

، جاي خود را به »منافع ملي«در روابط بين المللي، مفهوم مبهم  -ب

 . بسپارند » حقوق ملي«مفهوم روشن 

 : شامل  حقوق جامعه جهاني - ج

و ها زاد انديشه آرشد ، حق جهانيان بر جريان   حق جهانيان بر صلح و

اطالعات در مقياس جهان، حق جهانيان بر محيط زيست سالم ، حق 

يندگان بر منابع موجود در طبيعت ، همه مكاني و همه زماني شدن آ

حقوق انسان ، حق جهانيان بر بكار افتادن نيروهاي محركه در رشد ، حق 

ائي از ندرت كه نه پديده اي طبيعي كه پديده اي اجتماعي و ره

ورده سرمايه ساالري است و حقوق ديگر، به درستي تعريف و آفر

 . مديريت مردم ساالر جامعه جهاني عمل به اين حقوق بگردد

زادي به رهائي سلطه گر از سلطه گري و زير سلطه از آعدالت و  - د

بار افتادن بيان هاي قدرت و انديشه  از اعت سلطه پذيري و در نتيجه،

واقعيت اين است كه سانسور . زادي، تحقق پيدا  كندآراهنما شدن بيان 
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ن در كشورهاي استبداد زده آزادي در غرب، كمتر از سانسور آبيان 

مجال تبليغ  به نام اسالم ئين خشونتي كهآدر اروپا و امريكا، . نيست 

مال مجهز شدن رژيم ايران به سالح دارد، صدها برابر خطرناك تر از احت

چرا كه خطر مجهز شدن اين رژيم به سالح اتمي و خطر . اتمي است

 وسيع  مجهز شدن سازمانهاي تروريستي به اسلحه كشتار جمعي، ناشي از

هم ضد اسالمي كه به آشكارا .  ئين هاي خشونت استآترين تبليغ انواع 

به ظاهر مخالف  كه "اسالمي"مروج اين خشونت است و هم آن 

ست، اي بسا  اورده و زاينده انواع خشونت هاآخشونت است، اما خود فر

چرا ؟ زيرا امريكا به مثابه . در غرب بيشتر از دنياي اسالم تبليغ مي شود 

 قدرت جهاني در حال انحطاط است و امريكا و اروپا براي حفظ موقعيت

. ز جنس خود دارندسلطه گر، نياز به دشمنان و دوستاني اخويش بمنزله 

ئين خشونت تبليغ آاسالم را  پس بايد تبليغاتچي ها و جيره خوارانشان،

 مردم  هيچ نه جاي شگفتي است اگر مي بينيم مدعيان بسط. كنند 

 در دنياي اسالم، ،در پيش گرفته اند كه ساالري در جهان، سياستي را

 كرده ئين و روش خودآزورپرستاني را تقويت مي كند كه خشونت را 

  . اند

پاسخ     اگر دولت ميزان عدالت را بكار برد،عدالت نقض نمي شود ؟ 

 :پرسش اينست 
  
 

 يا دولت عادل تصور كردني است؟آ -بند پنجم 
 

 

،  در پاسخ به پيشنهاد همه پرسي بر 60 سال پيش از اين ، در خرداد 25    

ملت اگر : قاي خميني دو نوبت اخطار كرد آوفق قانون اساسي،  
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 ميليون 35اگر « و  ) 60 خرداد 6( موافقت كند من مخالفت مي كنم 

به دنبال اين دو اخطار، وقتي واپسين ! » بگويد بله من مي گويم نه 

تقالي او براي موافق كردن اين جانب با  استقرار استبداد در پي سازش 

 دستياران اودستور داد   بوش ، با شكست روبرو شد،–پنهاني با ريگان 

ن كودتا  و در دو آدر . بازي كنندواپسين صحنه كودتاي خزنده 

 رضا -ن، يكي كودتاي انگليس ها  بدست سيد ضياء آكودتاي پيش از 

 انتليحنت سرويس با دستياري  – و ديگري كودتاي سيا 1299خان در 

 ،  اين پرسش را پيش 1332 كاشاني در  مرداد – بهبهاني – زاهدي –شاه 

زادي ، به آرا دولت مردم ساالر و جانبدار استقالل و چ: رو مي نهد 

زاد و در رشد مي خواستند و عدالت را آرهبري كساني كه جامعه اي 

ميزان پندار و گفتار و كردار خويش و باز سازي دولت مي دانستند و مي 

 دولت بيگانه با جامعه ملي و ه است اماشد» دولت مستعجل « كردند، 

 عمر دراز يافته است ؟استبدادي و ستمگستر 

    پاسخ اينست كه دولت بمثابه قدرت نمي تواند بر ميزان عدل عمل 

 اعضاء جامعه ، در رابطه با خود و رابطه با  به سخن ديگر، هرگاه.  كند 

تابع ( = يكديگر ، عادل نباشند، ولو ذهن همگاني خواستار دولت ملي 

ابع ميزان عدالت ، باشد، دولت حقوقمدار و ت) واليت جمهور مردم 

 نياز به  استقرار دولت حقوق مداربه سخن ديگر،. واقعيت پيدا نمي كند 

استقرار : از اين رو است كه گفته اند . زادي و دوستي دارد آفرهنگ 

زادي و فرهنگ آمردم ساالري درگروخلق فرهنگ دوستي، فرهنگ 

 : مردم ساالري است

 بر پايه واليت جمهور مردم دولت حاكم بر مردم، ستمگستر و دولتي كه

 : بر ميزان عدالت عمل كند  اندازه اي سازمان يافته باشد، مي تواند تا

هرگاه .  در حقيقت، دولت سازمان يافته ترين شكل قدرت است      

عدالت نباشد و قدرت باشد، چگونه بتوان از قدرت خواست خود را نفي 
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اعدل و اعلم و فرد ا  پيش از اين توضيح دادم كه چر و منحل كند ؟

مي شود، اين ) قدرت بر ( = اتقي ، بمحض اين كه صاحب واليت مطلقه 

و اينك مي گويم، دولت به مثابه قدرت . صفات را از دست مي دهد 

در سنجش اعمال خويش و در سنجش  نمي تواند ميزان عدالت را ،

را چگونه پس عدالت به مثابه ميزان . فعاليتهاي اعضاي جامعه ، بكار برد 

يا بكاربردني است ؟ تعريف هايي كه از عدالت بعمل  آ بايد بكار برد ؟

، شد برقرار ي زادي و تقوآ و رابطه اي كه ميان عدالت و علم و مدندآ

 اين بود كه دريابيم ، عدالت وقتي ميزان مي شود ، كه بكار بردني  براي

 برد ؟اما چگونه و كدام مقام مي بايد عدالت را بكار . باشد 

زاد است كه آور مي شود كه پندار و گفتار و كردار، وقتي آ ياد - 1

خودجوشي را كه صفت هر انديشه ، هر سخن و هر . خودجوش باشد 

، عدالت را ميزاني مي يابيم كه پندار و گفتار و كردار بدانيمزاد آ  عمل

ي را از پندار و گفتار و كردار قدرت فرموده ، تميز م زاد آعالمانه و 

 . دهد

 بدين قرار، كاستن از فعاليتهاي قدرت فرموده و افزودن بر فعاليتهاي     

شاگرد و  خودجوش در تمام روابط و بنيادها، از روابط زناشوئي تا روابط 

 و  ديني و اقتصاديتا بنيادهاي بنيادهاي سياسي  از دولت ومعلمي و 

به سخن . است ، بسط عدالت در يك جامعه اجتماعي و تربيتي و فرهنگي

، عمل ها و رابطه هاديگر، اجراي عدالت به مثابه ميزان اندازه گيري 

 :انقالب در رابطه انسان با بنيادهاي جامعه است 

 بنياد  مثابه انقالب در رابطه با خويشتن، به  هرگاه انسان عدالت را   -1/1

 انديشه راهنمايي كه بيان قدرت است،  ساز بداند و بدان عمل كند،

بيان قدرت يك رشته احكام زور و سخت ظالمانه اي .  ترك مي گويد 

اين بيان با تقدم . دمي مي كند آرا راهنماي پندار و گفتار و كردار 

مصلحت بر حق و حقيقت، انتخاب ميان بد و بدتر، تقدم تقدير قدرت بر 
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  انفعال و بي تفاوتي، سر انجام زور رابهتدبير انسان و تسليم كردن جامعه 

 .راه حل و گور را مكافات بي زور، مي باوراند 

فعاليتهاي خود جوش را يكسره م ، مي بينيم   در احكام زور كه تأمل كني

 انسان را از ياد او مي حقوق ذاتي و استعدادهاي. از ياد عقل مي برند 

 جبار ستمگر و بس بي رحمي  دمي در مي يابد كهآبدين تأمل ،   .برند 

اصل و انديشه اي كه .  است  مطلقه دارد، در خود اوكه بر او واليت 

انقالب در خود، با . راهنماي زندگي خويش كرده است ، ستمگرانه اند 

زادي آنكه عقل آبراي : تغيير اصل و انديشه راهنما تحقق پيدا مي كند 

 بايسته است كه از محدود كننده  خود را باز يابد ، او را اصل راهنمائي

   .بجويد» اين هماني« چنانكه با هستي هوشمند ها رهايش كند،

، در پذيرفتن موازنه عدمي به مثابه اصل »عدالت محض «، بدين قرار  

دمي با خود ، با ديگران، با محيط آ بدين اصل، .راهنما، معنا مي يابد

زادي و توانائي بكار انداختن آ عقل او. زيست، عادل مي شود 

زادي آبيان بياني  ، بر اين اصلپس،. ابدخودجوش استعدادها را باز مي ي

 .  نگاه دارد   فعاليتهاي انسان را خود جوش يد، كهآمي شود و بكار مي 

تا جامعه «: دمي را از احكام قدرت فرموده اي همچون آ اين ميزان،     

تا دولت اصالح نشود، جامعه «و » درست نشود، فرد ها درست نمي شوند

سفانه كوشش مي شود اين أمت.  رها مي كند...و تا » اصالح نمي شود

احكام را براي ترك نگفتن اعتياد و اتكاء به قدرت، به باور خدشه ناپذير 

اما بايد دانست كه اين احكام ساخته قدرت و . دگردنهمگان تبديل 

 چرا كه. دروغ هستند 

  كه با تغيير اصل و انديشه راهنما و  هر انساني مي داند - الف

 پيشه كردن و ممارست در بكار بردن اصل و انديشه يبا تقو - ب

 تشآحتي  زاد و فعاليتهايش را خودجوش مي كند،آراهنمائي كه او را 

 .  بر او سرد مي شوندجهنمي كه ستم ها پديد مي آورند، 
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 چون در خود انقالب كرده است، به تغيير دادن توانا شده است و  - ج

تا جهت و مسير انقالب در  ر بردمي داند ميزان عدالت را چگونه بكا

 . رسيدن به هدف تغيير نكند  خويشتن، تا 

 ما را به ميزان عدالت  يا كسي مي تواند به جاي هر يك از ما، آ   - 2/1

 بسنجد و ما را تغيير دهد و عادل بگرداند ؟ نه، زيرا

 هرگاه، او جانشين استعداد رهبري ما بگردد، خود به بزرگ ترين  -  الف

چه آنكه، واليت به معناي جانشين استعداد . گر تبديل مي شودستم

رهبري ديگري شدن، هم ناشدني است و هم ستمي بزرگ است و تنها 

 .يد آبزرگ تر كردن ابعاد تخريب مي  بكار هرچه 

 كشف توانائي فطري هر يك از ما، در گرو تصدي رهبري خود بر -  ب

اه ستم، خويشتن را از ياد مي  از ر،زيرا ما خود هستيم كه. خويشتن است

شعور يافتن بر توانائي خود، كاري . بريم و به بندگي قدرت در مي آوريم

است كه عارف به اين توانائي مي تواند به ديگران هشدار دهد و 

نمي  او به جاي ديگري يا ديگران، اما. ورد آتوانائيشان را به يادشان 

 درس دهد اما نمي تواند به جاي چنانكه معلم مي تواند. تواند شعور يايد 

 . شاگرد درس بياموزد 

غافل از فراخنا و زيبائي و شكوه توانائي ! و انسان چه غافل است     

 :خويش 

ن را در خود كشف مي كند، آانسان  عدالت، ميزان  توانائي كه ، به يمن 

 فراخناي هستي را فراگيرد و  مي تواند مرزهاي تصور او را در نوردد و

كسي كه فطرت  .  سان، تمامي زيبائي و كرامتي را باز يابد كه در اويندان

 به كسي مي ماند كه به نور  ورد،آو توانائي از ياد رفته اش را به ياد مي 

زادي آ، دل تاريكي ها را مي شكافد و راست راه رشد در »خود«كشف 

 .را به انسانها باز مي نماياند 
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ما انسانها  : مز غفلت خود در شگفت مي شوي ، ام از اين ديد كه بنگري    

است، مي خواهيم كه به چيزها » فاقد هستي«دائما از قدرت كه ذاتا 

بنيادها بخصوص بنياد دولت، انتظار  به سخن ساده تر، از. »هستي ببخشد«

از ضد عدالت توقع عدالت داريم و يكبار هم به . داريم عدالت بگسترد

ني كه اصلي از اصول آ قر ن،آز چه رو در قراين صرافت نيفتاده ايم كه ا

ن بنياد آراهنمايش عدالت است، از دولت و حكومت عادل ، از اين يا 

عادل ، سخن به ميان نيست ؟ از چه رو، از هيچ تأسيس اجتماعي نمي 

 ميزان قسط عمل كنند ؟ چرا همواره از  خواهد عدالت پيشه كنند و بر

دالت رويه كنند و پندار و گفتار و انسان و جمع انسانها مي خواهد ع

  ؟ زيراكردار خويش را در ترازوي قسط بسنجند 

هم او مي تواند بنيادهاي . زاد و سازنده بنيادها است آ انسان  -  الف

 .خود ساخته را تغيير دهد 

 به ضرورت ضد  بنيادهائي كه بر محور قدرت ساخت جسته اند، - ب

 .عدالت هستند 

 مردم عادل نباشند، به ايجاد بنيادهايي اجتماعي كه  هرگاه جمهور -  ج

بر اين مردم، عادل . زادي و علم و قسط باشند، توانا نمي شوند آترجمان 

ترين كس نيز كه حاكم شود، يا مقام خويش را ترك خواهد گفت، يا 

ن آاگر انسانها از قر. طرد خواهد شد و يا ستمگر ترين ها خواهد گشت 

الت را ميزاني شناخته بودند كه توانائي را از موخته بودند و عدآ

 . زادي و رشد مي ساختند آناتوانائي تميز مي دهد، جهان را بهشت 

يا مي توان دولت و ديگر بنيادهاي آ و اين پرسش باقي مي ماند، كه    

  جامعه را بر ميزان عدالت تجديد سازمان كرد ؟

انيان در سه نوبت به جنبش     پاسخ  اين پرسش مهم ،  به ويژه وقتي اير

 :نشدند، اينست نيز همگاني برخاستند و توانا به مردم ساالر كردن دولت 
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بنا بر ميزان عدالت ، مالكيت تصميم بايد از بنيادها گرفته و به 

 :انسانها بازپس داده شود 

 
دولت، روحانيت ،  كارفرمائي ، خانواده ، مدرسه و (   سلطه بنيادها - 2

زاد شدن آ ظلم و تغيير اين رابطه و ،بر انسان)  فرهنگي تأسيس هاي

اين ميزان را . مدن بنيادها ، عدل مي شود آانسان و به خدمت انسان در

ن بخش از آدر جامعه هاي امروز ، : كه بخواهيم دقيق كنيم ، گوئيم 

ديوان : مي پندارند، اين صفت ها را يافته اند » نخبه « انسانها كه خود را 

كار « ، فن ساالر، دولت ساالر، دين ساالر، سرمايه ساالر، هنر ساالر و ساالر

: از صورت به محتوي كه گذر كني ، واقعيت را ديگر مي يابي . » ساالر 

شكل و محتواهاي سازگار با به نخبه هاي اين زمان، بنيادهاي گوناگون 

نها ، آورده و ، از آاطاعت از قدرت بخشيده ، و به بردگي خود در

 .موجودهاي تك بعدي ساخته اند 

نيروي كاري كه  . شده اندناچيز » نيروي كار «      بقيت مردم  در 

كار مزدوري در يك از جمله حقوق انساني او صوري اما وظايف او ، 

 واقعي بنياد و زندگي كردن از راه پيش فروش خود بمثابه نيروي كار 

ان به زمان، كاسته مي شود از توان اعتراض او به شئي شدنش، زم. هستند 

هراندازه درصد نيروي كار بيكار، بزرگ تر، توان اعتراض زحمتكشان . 

 .به شرائط كار و چند و چون زندگيشان كمتر 

      حال به ساخت بنيادها در جامعه هاي تحت حاكميت سرمايه داري 

هيچ استبدادي چون استبداد تاريخ  م، مي بينيمليبرال كه نيك بنگري

غاز،  آليبراليسم كه ، در :  به خود نديده است  راايه داري ليبرال سرم

و جورش با استبداد ) خودكامگي سرمايه ( = » زادي كارفرمائي « آئين آ

تقدم ( = اصالت فرد القاي زادي و با  آسياسي جور بود،  با قلب معني 
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ا  بدين كار، انسان ها ر،، در هر فرد ، يك قدرت حاكم نشاند و) فرد 

از خود بيگانگي  انسانهاي اين . ورد آبدون مقاومت، به بندگي بنيادها در 

زمان  بدانحد است كه اگر به انسان غربي بگوئي ليبراليسم مستبدي را در 

ورده است،  آ بدان ، شما را به بردگي بنيادها در،كله هاي شما نشانده و

 است چرا كه فريب جهان شمول. بسا گوينده را يك افراطي مي انگارند 

 .نند كه انساني از نوع انسان غربي بگردند آرزوي آغير غربيها نيز در 

     بدين قرار، پيشاروي بنيادهاي سياسي و ديني و اقتصادي و اجتماعي 

و تربيتي و فرهنگي ، انسان نه اختياري بر دولت ، نه اختياري بر دين يا 

، نه اختياري بر تعليم و مرام خود ، نه اختياري بر فعاليت اقتصادي خود 

تربيت خود و نه اختياري بر خود در مقام خالق  فرهنگ و نه حتي 

 . قالبهاي فرهنگي كه بنيادهاي فرهنگي برايش مي سازند ، دارد 

را فريب داد كه گويا مشكل را از راه توزيع قدرت ، نسان     ليبراليسم ا

 هرگز واقعيت اما  اين توزيع صوري.  در سطح فردها، حل مي كند 

ايجاد قدرتهاي سياسي و اقتصادي و ديني و لت آاو  در عوض ، .نجست 

پيدايش ابر قدرت : شد كه تاريخ هرگز به خود نديده بود ... هنري و 

و ) هر چند در حال انحطاط در حال حاضر امريكا ( هاي سياسي  

هاي ، پيدايش ابر قدرت) ماوراء ملي ها ( پيدايش ابرقدرتهاي اقتصادي 

فرهنگ (  ايدئولوژيك –ديني در جهان ، پيدايش ابر قدرت فرهنگي 

، ) سلطه جوي غرب كه دموكراسي ليبرال را پايان تاريخ تصور مي كند 

موزش و پرورشي كه كارگاه يكدست سازي انسانها شده آپيدايش نظام 

اين قدرتها كه در . اند و سلطه بي چون بنيادهاي اجتماعي بر انسان 

ي مانند هستند، توان تخريب نيروهاي محركه و محيط زيست را تاريخ ب

استقرار دموكراسي ( = كه  به جاي پايان تاريخ  بحدي رسانده اند،

 .نست كه حيات پايان پذيرد آبيم ) ليبرال در جهان 
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زاد را الگو  بگردانيم و او را ميزان عدالت بشناسيم، آحال اگر انسان     

دها، عدالت عبارت مي شود از سلب مالكيت تصميم در رابطه انسان با بنيا

  :ن به انسانهاآاز بنيادها و بازگرداندن 

انواع كارها (  بنا بر ميزان عدالت،  اختيار دين و باور و اختيار سعي – 1/2

موزش آو اختيار واليت اعضاي هر جامعه بر اداره امور خويش و اختيار ) 

ن آ و اختيار خلق و ايجاد  بايد از و پرورش و اختيار انس و عالقه و عشق

 .اين اختيارها از بنيادها بايد ستانده شوند . انسان بگردند 

 ن خود كنند كه بنيادهاآ انسانها وقتي مي توانند حق تصميم را از – 2/2

براي مثال، بنياد ديني به روي انديشه ها باز باشد و از .  باز باشند – الف 

زاد انديشه ها را بر قرار كند و هم مانع آزاد، هم جريان آرهگذر بحث 

يا بنيادهاي . ن شود كه دين ، در بيان قدرت ، از خود بيگانه شود آاز 

موز و دانشجو آموزش و پرورش باز باشند ، بدين معني كه به دانش آ

 براي زندگي كه خود بر مي ، امكان دهند ، بمثابه مجموع استعدادها 

  تا كه نواع سانسورها از ميان بر خيزند ا. ند گزينند، تعليم و تربيت ببين

 و  .  فعاليتهاي تمامي بنيادها شفاف بگردند 

ي كه ليبراليسم وعده مي   باوجود اين ، نبايد پنداشت توزيع قدرت- 3

 برابر انجام مي گيرد و يا براستي اين بنيادها از يكديگر جدا مي دهد، 

ممكن . از يكديگر، فريب است جدائي بنيادها  كه راستي اينست . شوند 

براي مثال، دولت ليبرال، . زيرا نظام اجتماعي فلج مي شود . نيز نيست 

اما به واقع،  در قانون اساسي . در صورت ، از بنياد ديني جدا است 

، ارزشهاي ديني ملحوظ ) كه بطور رسمي دولت الئيك است ( فرانسه 

. عطيلي هاي رسمي هستند تعطيلي هاي ديني ، همه، در شمار ت. هستند 

در انتخابات ، بنياد . رسانه هاي دولتي برنامه هاي ديني پخش مي كنند 

( و امروز، الئيسيته همكاري بنيادهاي ديني  . ديني القيد نمي ماند 

ن بنياد آبه سلطه اين بنياد بر . و دولت تلقي مي شود )  يهودي –مسيحي 
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در اينجا  .  دورتر ،  مي پردازم و نيز تداخل بنيادها در كار يكديگر ، 

. يد آخاطر نشان مي كنم كه نظام اجتماعي از  بنيادها پديد مي 

فعاليتهاي بي رابطه بنيادها بند از بند نظام اجتماعي  مي گسلد و زندگي 

اما چه نوع رابطه اي ميان بنيادها بايد . اعضاي جامعه ناممكن مي شود 

 باشد تا بتوانند

 ر انسانهاي صاحب حق تصميم بمانند و در اختيا– الف 

  همĤهنگ  فعاليت كنند ؟ - ب 

 : ن ميزان است كه امور زير را ممكن گرداندآ    ميزان عدالت 

زاد شدن بنيادها از تبعيض آ از ميان رفتن تبعيض ميان بنيادها  و – 1/3

 سازي 

... شركتها، حزب ها، خانواده هاي و(  انحالل بنيادهاي مجازي – 2/3

 با در حقيقت، اين نوع بنيادها . كه عامل گسترش فساد هستند)  صوري 

 بي محل مي شوند و از ميان مي آ انسان شدن مالكيت تصميممتعلق به

 .روند 

مافياها و باند (  انحالل بنيادهايي كه بر محور زور ايجاد شده اند – 3/3

 ) ها و انواع مراكز قدرت 

بلحاظ تغيير ساخت بنياد ها  و شفاف   نا ممكن شدن رانت خواري - 4/3

نها و از دست دادن قدرت ايجاد فرصت رانت خواري آشدن فعاليتهاي 

 و از ميان رفتن بنيادهاي صوري 

 ... و

زادي و رشد آ    بدين قرار، همĤهنگ شدن بنيادهاي هر جامعه بر ميزان 

. د ن نوع همĤهنگي است كه بر محور قدرت ، انجام نگرفته باشآانسان ، 

 توضيح اين كه 

 الئيسيته صوري كه جدائي بنياد دين از بنياد دولت  خوانده مي شود،  –4

 .نسان همچنان بي اختيار مي ماند مي پوشاند كه ا نيز اين واقعيت را 
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انسان ، بمثابه فرد، در برابر . زيرا قدرت ميان بنيادها توزيع مي شود 

كارفرمائي (  برابر بنياد اقتصادي ، در) كليسا ( دولت، در برابر بنياد دين 

، تنها و بي ي و فرهنگي، در برابر بنيادهاي اجتماعي و تعليم و تربيت) ها 

 . اختيار است 

ليبراليسم « ، حتي  ران  آ،     انتقادي كه بر ليبراليسم وارد مي شود  و

كه فردگرائيش فرد را تنها و بي اختيار و روا مي بيند، اينست نيز » چپ 

 اصل كه.  است برابر بنيادها بي پناه و بي حامي و ترسان گرداندهدر 

بنيادها را صاحب اختيار ت، مالكيتي كه براي فرد قائل شده است، مالكي

 كرده  و حكم شدهزادي قائل آانسان كرده و تضادي كه ميان عدالت با 

زادي مي بايد از عدالت گذشت، نه تنها سبب پيدايش آ، بخاطر است

 و هم  كردهينده را از پيش متعين آاي مالي در جهان گشته هم ابرقدرته

منابع و نيروهاي محركه متعلق به  بدون پيش خور كردن ،گذران معيشت

با استفاده از  كه . ساخته استنا ممكن ، را ، ينده آنسل و بسا نسلهاي 

منطق صوري، بزرگ شدن ابعاد قدرت اقتصادي را رشد انسان جلوه 

سلطه كه  . كرده استو شئي ناچيز » نيروي كار «  را تا حد  و انسانداده 

. بنيادها بر انسان را هيچ مرامي چون ليبراليسم نتوانسته است استوار كند 

زيرا  از سوئي ، با تغيير رابطه ميان بنيادها و از خود بيگانه كردن انسان در 

نگاه ( طوني بكار بردن حيله افالبا فرد  ناتوان و شئي  و از سوي ديگر ، 

و تغيير دادن معاني ... زادي و حق و عدالت وآداشتن كلمه هائي چون 

تا بدانجا كه ايدئولوژي . ، موافقان و مخالفان خود را  فريفته است ) نها آ

زادي و حقوق انسان مخالف آشكار كردن فريب،  با آهاي رقيب ، بجاي 

زادي آباز يافتن بيان نتيجه اين شده است كه جامعه انساني از . گشته اند 

 . ناتوان گشته است 

:     بدين قرار، هرگاه نخواهيم در فريب بمانيم ،  مي بايدمان گفت 

الئيسيته كه در صورت جدا كردن بنياد دين از بنياد دولت است  و در 
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 انسانها  مي يتواننا و يبي اختياربر معني تقسيم قدرت ميان بنيادها، بسا 

ا بر ميزان عدالت مي بايد كرد، سلب مالكيت تصميم كاري كه بن. افزايد 

زادي و حق و آن به انسان ها، قلب  معاني آاز بنيادها و بازپس دان 

شكار كردن و معاني بدان دادن كه بيانگر آعدالت و استقالل و رشد  را  

اگر از الئيسيته اين انقالب را . زادي انسان از بندگي قدرت هستند آ

 .ه صوري و ظالمانه را الئيسيته واقعي و عادالنه كرده ايم دريابيم، الئيسيت

زاد و مالك حق تصميم آ بدين قرار،  بنا بر ميزان عدالت، ميان انسان – 4

ميان .  و فعاليتهاي بنيادهاي جامعه ، هيچگونه تعارضي نبايد باشد 

مي دانيم كه كشماكش بنيادها بر . بنيادهاي جامعه نيز نبايد تعارض باشد 

در . ر سهم از قدرت،  از ديرگاه ، وجود داشته و هنوز نيز وجود دارد س

 واليت مطلقه جسته جامعه،كشور ما، بنياد ديني بر دولت و ديگر بنيادهاي 

در جامعه هاي غرب ، تداخل بنيادها در كار يكديگر و سلطه . است 

اين .  است گشته بنيادهاي اقتصادي بر بنيادهاي ديگر، مشكل الينحل 

مشكل ، بر اصل ثنويت كه اصل راهنماي بيانهاي قدرت و رابطه هاي قوا 

زيرا روابط قوا عامل . ميان انسانها و جامعه ها است ، حل شدني نيست 

پيدايش مدار بسته پيدايش و  تمركز و بزرگ شدن و انحالل قدرت 

 –حل اين مشكل و مشكلهاي ديگري كه نظامهاي اجتماعي . هستند 

 محور مي تراشند و برهم مي افزايند ،  به رها كردن اقتصادي قدرت

زاد شدن از انواع بيانهاي قدرت و آثنويت و باز جستن موازنه عدمي و 

 :زادي ميسر است آبازيافتن بيان 

  بدين قرار،  اين تغيير رابطه ميان انسان و بنيادها ممكن نيست مگر - 5

اخت بنيادها و پندار و زادي  انديشه راهنما  در تجديد سآاين كه بيان 

راهنماي انديشه و عمل گشتن چرا كه .  ردار  هر انسان بگردد گفتار و ك

و راهنما شدنش در  ساخت دادن به بنيادها، رهبري را به » بيان قدرت « 

بدين انتقال ، قدرت .  بيرون از انسان، يعني به بنيادها منتقل مي كند 
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شود و به اختيار بنيادها در مي و انسان بي اختيار  مي مي گردد محور 

 . يد آ

واقعيتي كه عقلهاي قدرت مدار نمي توانند درك كنند اينست كه     

. قدرت نمي تواند در انسان استقرار پيداكند ، متمركز و بزرگ شود 

در . قدرت در بنيادها مي تواند استقرار بجويد و متمركز و بزرگ شود 

واليت مطلقه وجود دارد و نه حقيقت، نه رئيس دولت برخوردار از 

 بنيادها بلكه اين.قدرتمدارها... كافرماي صاحب اختيار سرمايه و نه 

لت در آهستند و كساني را به خدمت مي پذيرند كه خود را چون 

از اين رو است كه باهوش ترها ، با دانش ترها ، . اختيارشان بگذارند 

يند، يا آ از بنيادها درزاد ترها ، خالق ترها ، هرگاه به خدمت بنياديآ

فاسد و يا طرد مي شوند و مي بايد جاي خود را  به كم هوش ترها، بي 

زادي و حقوق ذاتي و بي ابتكارترها آدانش ترها ، مقلدترها ، غافلترها از 

 .د نبسپار

هستند يني و نيز بنيادهاي علمي و هنري     و تاريخ به ما مي گويد بنياد د

هرگاه اين بنيادها بر وفق . انها را تصدي مي كنند كه انديشه راهنماي انس

 زادي ساختي را پيدا كنند كه آبيان 

 زادي را در بيان قدرت تباه نكند وآ بيان –الف 

 نگاه دارد،   معنوي ↔ مدار انديشه و عمل انسانها را مدار باز مادي – ب 

ان زادي و جهان صلح و طبيعت عمرآجامعه ها فراخناي رشد انسانها در 

چرا كه هر زمان بنياد دين و بنياد فرهنگ و بنياد دانش و . د نمي ياب

موزش و پرورش قدرت را ارزش كنند، درجا، نظام اجتماعي بسته آ

.  زادي و حقوق خويش غافل و بنده قدرت مي شود آميگردد و انسان از 

تجربه ايرانيان از انقالب بدين سو، مي گويد كه نقش بنياد ديني بازهم 

زيرا  به دين و باور راهنما است كه انسان فضاي انديشه و . متر است مه

پس اگر . عمل خويش را بي كران الاكراه و يا تنگناي اكراه مي كند 
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زادي است در بيان قدرت از خود بيگانه شود ،  بنياد ديني آدين كه بيان 

 . قدرت مدار مي شود و فساد و جنايت مي گسترد 
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 : ها و توضيحخذĤم

 

 2، ج383-388 نگاه كنيد از جمله به بخش چهارم، فصل ششم صص - 1
Tocqueville , De la Democratie en Amérique                        

                                                                                                    

                            

فيلسوفان مردم » عامه پسند و عامه فريب«در يونان قديم نيز، زبان 

از جمله نگاه كنيد به نقد انديشه . ساالري را به استبداد بر گرداند

 افالطون توسط پوپر در جامعه باز و دشمنانش،

 ، 71-96 صص  و -
Michel Wieviorka, La démocratie à l´epreuve 
Nationalisme, Populisme, ethnicité , edi  la Découvert , 
Paris 1993 

 و نيز بنگريد به داسـتان مـردي كـه           65 قرآن سوره هاي زخرف، آيه       -2

 85-95 طه، آيه هاي ، مي خواندسامريمردم را به پرستش گوساله 

 اسطوره ها اغلب واقعيت هايي هستند كه لباس دروغ پوشيده انـد و              -3

  به از جمله نگاه كنيد. آرمان شده اند

- Encyclopedia Universalis   كلمه ذيلMythe 

 Devereux, Femme et Mythe, ediه مقدمكنيد به  نگاه  و نيز -

Flanarion, Paris 1988  

و رفتارهاي مذهبي وجـود دارنـد كـه رياضـت را قهـر روا               » عرفان «-4

داشتن به تن مي باورانند و دين داري از راه صدمه زدن بـه خـويش در                 

مي خوانند نيز،   » م درن« كه خود را     ي  ئدر جامعه ها  .  رواج دارد  همه جا 

بنگريـد بـه انـواع      . استرواج  به  اين زبان لباس عوض كرده و همچنان        

 .فرقه ها كه ساخته مي شوند
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 بندگان تو   : گفت وند   فرصت يافت، به خدا    چون بنا بر قرآن، شيطان      -5

 .11-16 قرآن سوره اعراف، آيه هاي . را گمراه خواهم كرد

 در مقابـل   راروح خدا عيسي را به بيابان برد تا ابلـيس او          « بنا بر انجيل،     -

 .6، انجيل ترجمه فارسي، ص »وسوسه ها امتحان كند

نزاع با اهـورامزدا را پـذيرفت و        .  آگاهي نداشت  ه اما اهريمن از آيند    -

، 93نگـاه كنيـد بـه ص    . اهورامزدا مي دانست اهريمن شكست مي خورد 

  زمان ساسانيان نوشته ارتور كريستين سن، ترجمه رشيد ياسميايران در

 17 قرآن، سوره اعراف، آيه -6

 نمـل ،     و 131 و اعراف، آيه     79 و   78 قرآن، سوره هاي نساء، آيه هاي        -7

 ... و48 و شوري، آيه 36 روم، آيه  و47 و 46يه هاي آ

 123 تا 109 قرآن، سوره اعراف، آيه هاي -8

با وجـود ايـن جنـگ       : ست جنگ را باخته است گفت      هيتلر وقتي دان   -9

و وقتي قشونهاي متفقين وارد خاك آلمان شدند، شكسـت را           ! ادامه دارد 

 .از بي لياقتي ملت آلمان دانست و دستور داد آلمان را به آتش بكشند

 . پاسخ آقاي خميني به آقاي خامنه اي پيرامون واليت مطلقه فقيه- 10

 48-51و نساء، آيه هاي  257و  256 آيه هاي  قرآن، سوره هاي بقره،-11

قـرآن، سـوره هـاي      : و ساحران فرعون و آموزش شيطان كه سحر است        

 60-70 و طه، آيه هاي 116 و اعراف، 102بقره، آيه 

، از جمله نگاه كنيد به سوره       ... قرآن، تجربه هاي ابراهيم و موسي و         -12

 ... و 69 و طه آيه 74-81هاي انعام، آيه هاي 

 76La démocratie à l´epreuve, edi La-80  صـــص-13

Découverte,  و بخصوص فصل پنجم كتاب 
 Les Nouveaux Pouvoirs  
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ــص -14 ــل 37-40 صـ  Alvin Toffler, Les 6 و 5 و 4هاي  و فصـ

Nouveaux Pouvoirs  ترجمه از انگليسي، انتشـارات ،Fayard  مـارس ،

1991 

 ... و 40-43فاطر، آيه هاي   و123يه آانعام ،  قرآن، سوره هاي -15

 Raymond Aron, Démocratie et    37 -52 صــــص -16

Totalitarisme, edi, Gallimard, Paris, Oct 1983 

 Démocratie et Totalitarisme   52 تا 50صص  -17

 موقعيت ايران و نقش مدرس، نوشـته        125 و   124 نگاه كنيد به صص      -18

ر، نطـق هـا و      ذس، و نيز انتشارات ابـو     ابوالحسن بني صدر، انتشارات مدر    

 .مكتوبات مدرس را در دو جلد منتشر كرده است

 Démocratie et Totalitarisme  53-71 صص -19

 كتـاب اصـول راهنمـاي     الئيسـيته در  بحـث پيرامـون      نگاه كنيد بـه      -20

ــي از ابوال ــدر  دموكراسـ ــي صـ ــايت بنـ ــدر ، در سـ ــي صـ ــن بنـ  حسـ
http://www.banisadr.com.fr 

 20رآن، سوره شوري، آيه  ق-21

.  هگل دولت را سن تز منافع شخصي و منافع عمومي مـي پنداشـت              -22

 25 و   24نگاه كنيد به طبيعت دولت در كتابي كـه تحـت شـماره هـاي                (

 و درباره تحول انديشه ماركس دربـاره دولـت        . مشخصات آن را داده ام    

  نگاه كنيد به نيز 

 Marx, l’Etat et la Liberté , Sprit 11 novembre 3 – 27 صص -

1977  
 , Bertrand Badie et Pierre Birnbaum , de l’Etatو  -

Editions Grasset Paris1983   
  نظريه دولت را نزد ماركس در فصل اول خـود موضـوع بحـث كـرده                

 . است

  14 و 13صص  - 23
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Bernard Chantelbout, Droit constitutionnel et science 
Politique. Edi Armand Colvin, 11e edi, Paris 1994 

 Droit Constitutionel   13-20 ص -24

، 27-28 شـماره هـاي   L,Etat et la Méditerraneè 39 -55و صـص  

 1984 سپتامبر –آوريل 

 19 و انفطار، آيه 42 قرآن، سوره هاي سبا، آيه -25

 Encyclopedia Universalis   ذيل كلمه دولـت در  نگاه كنيد به-26

  Droit constitutionel     2 و 1ج و 

، نوشته ابوالحسـن بنـي صـدر، فصـل امامـت،       ي اسالم  اصول راهنما  -27

 1371 بهمن 22انتشارات انقالب اسالمي، 

 ... و 75 و 75 و نحل آيه هاي 31  يه  آ قرآن، سوره هاي سبا-28

   61-70 قرآن، سوره توبه، آيه هاي -29

 4  قرآن، سوره منافقون، آيه-30

 53 و 52 و روم، آيه هاي 80ل، آيه م قرآن، سوره هاي ن-31

 در جدا شدن زهد از عرفـان و طريقـت از شـريعت، نگـاه كنيـد از                   -32

، وحـدت وجـود، تـأليف فضـل اهللا ضـياء نـور،              96-106جمله به صـص     

  و1369انتشارات زوار، چاپ اول، زمستان 

 ، ترجمـه  لد زيهـر  گ، زهد و تصوف در اسالم، نوشته 54 و   19 و   2 صص   -

 1330دعلي خليلي، تهران، ممح

اهل فقه، احكام طالق را نيك مي دانند امـا از خـداي             :  و غزالي گويد   -

 371خطابه خانم شميل، انقالب اسالمي، شماره . حي  غافلند

عبدالحسين زركوب،   دكتر ، ارزش ميراث صوفيه نوشته      108-111 صص   -

 1353چاپ سوم، تهران، 
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اين امر كه به جبر دين نمي توان انسان را از جبـر دنيـا               پي بردن به    و   -

رهاند، در غرب، جنبش اصالت انسان را پديد آورد و به دانش جديد راه              

 برد از جمله نگاه كنيد به
Robert Mandrou, Histoire de la panseé europeeine, 3 des 
Humanistes aux Hommes de science edi seuil 1973 
Augustin Renaudit, Humanisme et Renaissance, edi 

Slatkine Reprints Geneve 1981 و-  

  فتوت نامه، نوشته موالنا حسين واعظ كاشفي سبزواري34-39 صص -

 ، سرني1، ج 544 تا 519 صص -

، سرني، نوشته دكتر عبدالحسين زرين كـوب،        2، ج   651-683صص    -33

 1364انتشارات علمي، پاييز 

در مكتب هاي شرق و غـرب،       ها   مولوي و جهان بيني      ،79-82 صص   -34

 .نوشته محمدتقي جعفري، چاپ سوم، انتشارات بعثت

 ، وحدت وجود142-145 صص -35

ــت، -36 ــق و معرف ــا 493 عش ــرني1، ج 544 ت ،  197 و 182و صــص . ، س

 1346سرچشمه تصوف در ايران، نوشته سعيد نفيسي، تهران 

علـم بـر    نكـه   آبـراي   : را بيابـد   كانت مي خواست پاسخ سه سـئوال         -37

 -2 علم چگونه وجود دارد؟      -1: ضرورت و اخالق بر آزادي بنا مي شوند       

 چگونه توافق اين دو ممكن اسـت؟ خـرد          -3اخالق چگونه وجود دارد؟     

نگاه كنيد از جمله به فصل      . ناب و خرد تجربي پاسخ اين سه پرسش است        

 Jean Lacroix, Kant et le Kantisme, Que sais-je P.U.Fدوم 

Paris, 1993  و ، چاپ دهم  

Kant, Critique de la raison pratique لماني  انتشارات آ ترجمه از
Gallimard 1985 
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زادي نبـود ، بـر قـوانين    آ    در اين اثر، كانت توضيح مي دهد كه اگـر         

چون اين قوانين وجود دارند، پـس       . اخالقي نمي توانستيم معرفت يابيم      

  .زادي هست آ

 پيـدا كـرده اسـت، نگـاه كنيـد بـه             Institution درباره معاني كـه      -38

Encyclopedia Universalis  ذيــل كلمــه ،Institution و دربــاره 

  28 -22تعاريف بنياد و نظام و رژيم به صص 
Maurice Duverger, Institution Politique et droit 

Constitutionel ,PUS, 1985,   16چاپ  

 ام استخياز  سخن -39

 61 و هود، آيه 256 قرآن، سوره هاي بقره، آيه - 40

و پيشوايان ديني عقيده    » روحانيت« دين زرتشت در مبادي خود، به        -41

مجامع مغان واليت مغان را وارد دين كردند و روحانيان سلسـله            . نداشت

 تـاريخ نهضـت هـاي فكـري ايرانيـان نوشـته       13مراتب پيدا كردند، ص     

، صـص   1347، انتشارات فرهنگ، تهران، اسـفند       )رفيع(يع حقيقت   فعبدالر

  و41 و 21
Aristite, Ethique de Nicomaque, edi, Flamarion 1er 

trinestre 1965  -و  

پير و مربي   دست  كساني را گويند كه خود را چون مرده در          » توكليها «-

  و 44، ص » در اسالم و تصوفزهد «خود مي نهند، 

 :بودند» رهبر«م از علم ممنوع و پيرو مطلق  نزد اسماعيليه، عوا-

 ، ترجمه Marshall G. S. Hodgson، فرقه اسماعيليه، نوشته 579ص  -

 .فريدون بدره اي، چاپ دوم، تبريز

 ،)امـام (حق هر وقـت آن باشـد كـه محـق     « :  و حسن صباح مي گفت -

خـط امـام آخـرين      «، وقتي نوبت به خميني رسيد،       » فرمايد ،لذكره سالم 

: درباره واليت مطلقه نزد اسماعيليه، نگاه كنيد بـه ! شد»  گيري امام  موضع
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 انتشارات ابن سـينا، تهـران،       ، حسن صباح، كريم كشاورز    238 و   237صص  

  و1348

Bernard Lewis, The assassin a radical sect in Islam -  ترجمه

 199 و 94 و 93صص » فدائيان اسماعيلي« فريدون بدره اي تحت عنوان 

يسـنا  (» هر كس در انتخـاب راه خـود، آزاد بـود          « در دين زرتشت،     -42

از خـود بيگانـه شـد، انسـان آزادي          در بيان قدرت    اما وقتي دين    ) 35-2

درباره آزادي و جبر در دين زرتشت نگاه كنيـد از           . خود را از دست داد    

 :جمله به

 49-51 جنبش مزدك و مزدكيان، نوشته پرويز شهرياري، تهران، صص -

 ، تاريخ نهضت هاي فكري ايرانيان13ص  -

موي و بدست ايـن قـدرت بـود كـه نظريـه جبـر و اصـل                  او در عهد        

 از يونان به قلمـرو اسـالمي آمـد، نخسـتين گـروه              ،راهنماي آن، ثنويت  

 تاريخ  112-115از جمله نگاه كنيد به صص       . جبرگرا را مجبره مي گفتند    

 نهضت هاي فكري ايرانيان و

ان ساساني، آئين زروان، جبر تقدير را تبليـغ مـي كـرد،              در ايران دور   -

عبدالحسـين   دكتر  دو قرن سكوت، نوشـته       341 و   311نگاه كنيد به صص     

 1344زرين كوب، تهران، 

 آداب الحرب والشجاعه، نوشته محمدبن منصور بن        111 و   110 صص   -43

 1346سعيد ملقب به مبارك شاه، انتشارات اقبالي، تهران، آبان ماه 

 17 و كهف، آية 97 و اسراء، آيه 56 قرآن، سوره هاي قصص، آيه -44

 نهضت هاي فكري 13 جنبش مزدك و مزدكيان، و ص 51-49 صص -45

 ايرانيان

  سرچشمه تصوف197 و 182 صص -46

  زهد و تصوف در ايران، همان صفحه-47
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 زمان استمرار جسته اند، ولو در اشكال و نامهاي          در طول    از آنها كه     -48

يگــر، مزدكيــان، تصــوف، جنــبش شــعوبيه كــه جانبــدار آزادي بــود و د

 مهمتـرين ايـن جنبشـها، جنـبش         .  هستند   جنبشهاي اهل فتوت و عياران      

 كه تحت عنوان ديـن از پـيش از اسـالم تـا              ندهاي جانبدار آزادي انسان   

 .برخاسته اند و بر مي خيزندامروز، 

توضيح مي دهد چسـان  ) فصل ششم (  پوپر در جامعه باز و دشمنانش      -49

افالطون كلمه عدالت را نگاه داشت اما آن را بر اصل نـابرابري تعريـف               

اما اين تقلب علماء ديـن هـا   . كرد و عدالت را به وارونه آن بدل ساخت   

 عدل الهـي،     كتاب   چنانكه در زمان حاضر، مرحوم مطهري در      . را فريفت 

 نيـز عـدالت را،       به روش افالطون تعريف مي كند و ليبراليسـم          را عدالت

نخست، بر اصل نابرابري تعريف مي كرد و امروز نيز ليبرالهاي نخبـه گـرا       

 :چنين مي كنند

 : براي تاريخ تحول ليبرالها و ليبراليسم در فرانسه نگاه كنيد از جمله-
André Jardin, Histoire du Liberalisme politique, edi 
Hachette Paris, 1985 

 قـرآن  از ايـن رو،  . اسـتمرار دارد   نآ تغيير معنـاي     نگاه داشتن كلمه و    -

اصـول  وجود ايـن ، بـا    با   )... و   46سوره هاي نساء آيه     ( هشدار مي دهد    

 . راهنما و معاني آيات قرآن نيز چنين كردند و مي كنند

. ، عقول خواص را بيشتر مـي فريبـد   »عامه پسند و عامه فريب    « حكم   -50

مولوي و جهان : باور مي كند» بديهي«چنانكه محمد تعقي جعفري آن را 

دهـه واپسـين قـرن       دو   اما دانشمندان بنـام در      . 118-123بيني ها صص    

نگاه كنيد به صص    . بيستم اين نظر را مورد تجديد نظر اساسي قرار دادند         

98-88 
Albert Jacquard, Voici le Temps du Monde fini, Ed. seuil, 
Paris, 1991 
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داروينيسـم  «، بر وفق    1995آمريكا، در نيمه نوامبر      و اكثريت دو مجلس      -

، قــانون بودجــه اي را تصــويب كــرد كــه رئــيس جمهــوري »اجتمــاعي

 !نپذيرفت و كشور بي بودجه شد

، بيمه ها و امدادهاي     »انقالب محافظه كارانه  « هم اكنون جانبداران     -51

و هنـوز در پـي   . هستي مـي شـمارند   » طبيعي« خالف قانون     را   اجتماعي

 !  هستند» اروينيسم اجتماعيد«

 واليت قانونگزار عادل    افالطون و  واليت مطلقه فيلسوف اول نزد        از   -52

 ارسطو تا واليت كنيسه و كليسا و فقيه و دولت و پيشوا و حـزب پـيش                نزد

امـا در مـردم سـاالريها، ليبراليسـم         . آهنگ، همه بر اين اصل پيدا شد اند       

مثـل  » كراسـي « انـواع    ليبـرال ،     در نظامهاي اجتمـاعي      نخبه گراست و  

 .بوروكراسي و تكنوكراسي پيدا شده اند و حاكمند

كلمه حق است اما از آن مراد       : درباره شعار خوارج فرمود   ) ع( علي   -53

قرآن اين رفتار را به منافقـان       : و كالم خدا را باز مي گفت      ا . باطل دارند 

توبه، آيه هاي    و   63-61قرآن، سوره هاي نساء، آيه هاي       : نسبت مي دهد  

61-70  

ن، شيطان و طاغوت كارشان ايجاد دشمني و بر انگيختن به           آ بنا بر قر   -54

از جمله نگاه كنيـد  . كينه ورزي و ديگر حاالت و صفات زورمداري است       

 و يـونس،    45يه  آ و اعراف ،     91 و   64 و   50يه هاي   آبه سوره هاي مائده ،      

ر انجيل نيز شـيطان جـدائي       د . 4يه  آ،   و ممتحنه  42يه  آ و شوري    90يه  آ

 . 39يه  آ ،   13از جمله ، فصل     . افكن و دشمني ساز و معلم زشتكاريها است         

در اوستا، اهريمن خدائي است كه تاريكي و دشمني و جنـگ و ويرانـي               

فرينش آفريند  از جمله نگاه كنيد به فرگات يك از ونديداد در باب        آمي  

ـ           ازيهاي اهـريمن در ايـن   كشورها توسط اهورامزدا و دشـمني و فسـاد س

 كشورها 
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اگـر اسـالم محبـت و عشـق     : گويد نيز  ابن عربي   .  است  قول پيامبر  -55

 . نبود، خدا پيامبر را حبيب خود نمي خواند

 ... و 4 قرآن، سوره منافقون، آيه -56

 در ايران، بتدريج كه استبداد فراگير و حاكم تر مـي شـد، در بيـان                 -57

ـ   . اينهماني مـي جسـت     ليبراليسم   مالتاريا، آزادي بيشتر با    د لنـين و    زامـا ن

 .استالين و نزد نازيسم و فاشيسم نيز چنين بود

 در استبداد فراگير، رابطه قدرت و نماينده آن، با انسان، مستقيم مـي              -58

در جامعه تمامي بنيادهايي كه ميان عضو جامعه و دولـت، فاصـل و              . شود

 .حايل مي شوند، حذف مي گردند

  نگاه كنيد به ذي كه پيش از اين به آنها رجوع داده ام،غير از مأخ
 ,  Nicos Poulantzas; Fascisme et Dictature, edi, 

Sevil/Maspero, Paris, 1974           چاپ دوم 

 346-366بخصوص صفحات 

 372-368 و تحقيق علي شفيعي در انقالب اسالمي شماره هاي -

 و تجسم دولت و نماينده خدا »  اميدمصدر بيم و« در تاريخ ايران، شاه -

 :از جمله نگاه كنيد به:  روي زمين بودبر

 تاريخ اجتماعي ايران از آغـاز تـا امـروز، جلـد اول، انتشـارات           35 ص   -

 1341اميركبير، تهران، 

 ابومسلم خراساني، نوشته جرجـي زيـدان، ترجمـه محمـدعلي            62 ص   -

 1339شيرازي، انتشارات گوتمبرگ، تهران، 

 سياست نامه نوشنه ابوعلي حسن بن علي خواجه نظام الملك به            86 ص   -

 1344تصحيح محمد قزويني، تهران، 

 دكتر عيسي صديق، تاريخ فرهنگ ايران از آغاز تا          89 و   79 و   76 صص   -

 1342زمان حاضر، چاپ سوم، مهرماه 
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چـه  « نظرهاي افالطون و ارسطو در باب اطاعت عامـه از نخبـه و                 – 59

 ... از خميني و» واليت مطلقه فقيه « اثر لنين و  »  بايد كرد ؟

 در واقع، منتسكيو بجا مي نويسد كه آزادي، معنائي نيست كه شاعران  -60

براي مثال، دولـت    : در سياست، آزادي يك رابطه است     . به آن مي دهند   

عامه، آزادي انسانهاي فقير و انقياد ثروتمندان اسـت و دولـت پادشـاهي              

،  بـا  آزادي رابطه فرد است   . ن و بردگي بي چيزان است     آزادي ثروتمندا 

قـدرت  : همان آزادي است كه ليبراليسم مي كوشد آن را سازمان بدهد          

 :رد فرد بدل مي كندورا به قدرت خكالن دولت 

 ,Cahiers de Montesquieu, Edi, Braset، 101 و 100 صــص -

1949 
در گروه انحـالل   ماركس تحقق آزادي انسان و جامعيت يافتن او را  -61

 نگاه كنيد به . دولت مي دانست

 Marx, L´Etat et la Liberté 27 تا 18 صص -

ــص   - ــوم ص ــمت س ــوص قس  ,Roger Garaudy 167-231 و بخص

Humanisme marxiste, Edi, Sociales, Paris, 1957 

بهنگام انتشار اين كتاب، گارودي فيلسـوف ماركسيسـت و عضـو حـزب                 

انتقـاد مـي كنـد كـه تضـاد       را   وي نظـر سـارتر       .كمونيست فرانسـه بـود    

امـا اگـر انديشـه خـود     .  اشياء مي بيند   با ، نمي بيند   اشياء ديالكتيكي را در  

، جبر انديشه بر جبر طبيعت چگونه علم مـي           است گرفتار تضاد ديالكتيكي  

يابد و انسان چگونه مي تواند به آزادي برسد؟ پاسخ اين است كه آدميان 

آزادي كيفيتي است كـه در      . با تغيير روابط اجتماعي   به آزادي مي رسند     

بنـابراين جبـر،    ) 197 و   196صـص    (.پي تغييرهاي كمي پديدار مي شود     

  آزادي ويـران     اما آزادي چيست؟  . در پي مي آورد   ديالكتيك آزادي را    

ص . (تا اينجا آزادي همان قدرت اسـت ! سازي نظام سرمايه داري است؟  

وا است؟ شكل   قست؟ آيا رها شدن از روابط       آزادي چي اين،  بعد از   ). 204



 649 

 ! ؟)231ص  (جديد و عالي است كه حزب پرولتاريا بايد بدان جان دهـد             

آيا به اين دليل كه به بن بست رسيد، نبود    . نمي داند و توضيح نمي دهد       

 كمونيسم را رها كرد و سرانجام اسالم آورد؟ كمونيست و كه حزب 

و سـرانجام   ! ار دوران وحشـت شـد     را روبسپير سـاخت و شـع      » نظر «-62

در واقع، رهبران انقـالب     . گشت» ديكتاتوري آزادي «روبسپير نيز قرباني    

ــي و     ــگ داخل ــه جن ــد ك ــيش گرفتن ــاتوري را از آن رو در پ راه ديكت

دانتـون  . را مانع شوند... كشتارهايش و دخالت خارجي و فقر اقتصادي و    

 و روبسپير، بدون آنكه آن را پيشنهاد مي كرد، سرخود را باخت    » محدود«

چشم انداز را روشن كند و انديشه اي جمعي را نسبت بـه طرحـي پديـد           

 174-292از جمله نگاه كنيد به صص  .آورد، به قهر بي بند ميدان داد
François Furet et Denis Richet, la Revolution Française 
Edi Fayard, Paris 1973 

  حديث نبوي، -63

، از مركـز مطالعـات      صادقجعفر  امام  تفكر جهان شيعه،     م غززندگي م   -64

، ناشر سازمان  ذبيح اهللا منصوري    و اقتابس    استراسبورگ،   ترجمه   ي  اسالم

 1361انتشارات جاويدان ، چاپ نهم، فروردين 

 )ع( قول امام حسن -65

 كه راجع مي شود به پيدايش و        74-100 از جمله نگاه كنيد به صص        -66

 : عقايد در قلمرو اروپائي مسيحيترسميت يافتن تفتيش
Jacques Pinglé, L´inquisition ou la dictature de la foi, 
Edition librairie Académique Persin, Paris, 1983 

، تضاد و توحيـد،     31 تا   5 نگاه كنيد به مقدمه تضاد و توحيد صفحات          -67

 1358مستان نوشته ابوالحسن بني صدر، انتشارات پيام آزادي، تهران، ز

 قول هاي لنين را پيش از رسيدن بـه قـدرت و بعـد از آن، نصـراهللا             -68

 منتشر  228-231 و در انقالب اسالمي شماره هاي        هنجات بخش گردآورد  

اگر روش نقد زبان عامه پسند عامـه        معاصران لنين   با اينحال،   . ه است كرد
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 ديشه او را بـه      ان فريب را مي دانستند، در آثار پيش از انقالب لنين، تمايل          

نـين  و نيـز ل   » چـه بايـد كـرد     «ز جمله در    ا. مي يافتند توتاليتاريسم آشكار   

دستورالعملي را صادر كرد و در آن فريب دادن بورژوازي، بهـر طريـق،           

 !و پرثواب شدصواب كار 

-71 و مؤمنون، آيه هـاي  117-121 قرآن، سوره هاي طه، آيه هاي       -69

 ...  و 68

م و ابراهيم نگاه كنيد به قرآن، سوره هاي طه،           درباره روش هاي آد    -70

 67 تا 51 و انبياء، آيه هاي 83 تا 74 و انعام، آيه هاي 123 تا 115آيه هاي 

وم، ترجمه عزت اهللا فوالدوند، چاپ     فر گريز از آزادي، نوشته اريك       -71

 114-143، فصل چهارم، صص 1356چهارم، 

 61 قرآن، سوره هود، آيه -72

انگلـس در تضـاد و توحيـد،     طبيعـت نوشـته    به ديالكتيك  نگاه كنيد -73

 175-183صص 

با ايـن نفـي     .  سارتر بر آنست كه انديشه مي تواند هستي را نفي كند           -74

. است كه حركت جديد شروع مي شود و اين نفي، همان آزادي اسـت              

محمد تقي جعفري در مولوي و جهان بيني، بـر آنسـت كـه مولـوي بـر                  

 .ستدكارت تقدم داشته ا

 ,Sartre, L´être et le Néant  477-526براي تفصيل نگـاه كنيـد بـه    

Edi, Gallimard, fevrier 1994 

 از زمان استقرار ليبراليسم، در جامعه هاي غربي، نازيسـم و فاشيسـم و       -75

سـو، ريگانيسـم و تاچريسـم بـه           بـدين  80استالينيسم و فرانكيسم و از دهه       

در » انقـالب محافظـه كارانـه     « امريكـا،    قدرت رسيده اند و اينك نيز، در      

 .مجلس نمايندگان امريكا اكثريت پيدا كرده است

ت نمي دارد، بسا علـم را نيـز   سنيست كه دو  را ها انسان تنها ناشناخته     -76

از دسـت  بخـاطر  عالوه بر آن، . به دليلي كه در متن خوانديد نمي پذيرد  
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قـرآن،   گـاه كنيـد بـه     ن. ندادن قدرت در جامعه نيز، تن به علم نمي دهد         

 و  42 و شوري، آيه     71 تا   62 و مؤمنون، آيه هاي      89سوره هاي بقره، آيه     

... 

 43 و فاطر، آيه 71 قرآن، سوره هاي مؤمنون، آيه -77

 16 و فجر، آيه هاي      48 و شوري، آيه     36 قرآن، سوره هاي روم، آيه       -78

 17و 

 29 قرآن، سوره فتح، آيه -79

 نوشـتة    »يني در مكتـب هـاي شـرق و غـرب          مولوي و جهان ب   «  در   -80

چاپ سوم، تهـران، مؤسسـه انتشـارات بعثـت صـص            (محمدتقي جعفري،   

به » مكتب آگنوستيسيسم كانت  «، در مقام مقايسه نظر مولوي با        )115-106

اما قاعده اي كه نظر مولوي بر آن بنا .  مولوي استناد شده است بيت  اين

 . داده امشده است، همين است كه موضوع بحث قرار

هــم در منطــق صــوري و هــم در :  نگــاه كنيــد بــه تضــاد و توحيــد-81

ديالكتيك، قانوني كه تناقض و تضاد بر آن ساخته مي شوند، اينسـت كـه               

 .تضاد قانون مرگ است

 از ابوالحسـن بنـي صـدر،    نگـاه الئيسـيته     .  سخن از ژول فري اسـت      -82

 384 تا 382انقالب اسالمي،  شماره هاي 

  Humanisme Marxiste، 231 ص -83

 و  3 و انسان، آيـه      15 و اسراء، آيه     108 قرآن، سوره هاي يونس، آيه       -84

 ... و 53 و روم، آيه 81ل، آيه م و ن56قصص، آيه 

 2 و جن آيه 256 قرآن، سوره هاي بقره، آيه -85

 .  بنا بر دانش فيزيك ، تاريكي مطلق وجود ندارد  - 86

87- Michel Foucault, Histoire de la sexualité, Ed. 

Gallimard, Paris 1976 

 56 و 55 قرآن، سوره مائده، آيه هاي -88
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 166 قرآن، سوره بقره، آيه -89

  L´evolution de la penseé politique 77-82 صص -90
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 K. Marx et F. Engels,  Manifeste     ،130 ص -253

Communiste , Pléiade I 

 K. Marx et Engels ,Manifeste    ، 171 ص -254

 Maspero,Paris 1972 E. Mandel, La  ،251 ص -255

Formation de la Pensée economique de K. Marx, Edi  

 La Voie francaise du Socialisme          ، 81 ص -256

 K. Marx, Fondements de la Critique de     ، 261 ص -257

l´Economie politique 

                  Marx le Capital, livre I، 106 ص -258

        Wicksteed, The marxian theory of value، 122 ص -259

 The common sense of political economy           در جلد دوم،و 

Routedege & Keagan 

 Nadel, Marx et salariat             ،13-18 صص -260

 Nadel, Marx et Salariat        ،102-122 صص -261

        Nadel, Marx et Salariat، 112-120 صص -262

 71Paul A. Bran, Economie politique de la-92 صـص  -263

Croissance, Maspero, Paris 1967    

 Marx, le Capital     ، 1، جلد 1، كتاب 155 ص -264

 Marx, le Capital      ،1، كتاب اول، ج 171 ص -265

 Marx, le Capital     ، 1، كتاب اول، ج 172 ص -266

 Marx, le Capital       ، 1، ج 1، كتاب 179 ص -267

 J. Schumpeter, Capitalisme, Socialisme et ،51 ص -268

Démocratie, Edi Payot Paris 1974 
  ، كتاب چهارم، سرمايه،217 ص -269
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                     K. Marx, Théories sur la plus-value, Edi 
Scocial, volumes, Paris 1974 -75-76 

 Marx, le Capital   ، كتاب اول، جلد سوم، 9-14 صص -270

 Marx, le Capital،              ، كتاب اول، ج دوم43 ص -271

          Tronti, Ouvriers et Capital، 51-102 صص -272

 Nadel, Marx et le salariat          10 و 9 فصل هاي -273

 Tronti, Ouvriers et Capital         185-190 صص -274

ــص -275  Laudrain, la Voie Francaise du        50 و 49 ص

Socialisme 

 Marx, Misère de la Philosophie           ،135 ص -276

، و سير انديشه    100-101 نگاه كنيد به، اصول راهنماي اسالم، صص         -277

اصول راهنما  . 25-33 و اقتصاد توحيدي صص      16-39در سه قاره، صص     

توحيدي نوشـته   بعد از سير انديشه در سه قاره و اين كتاب بعد از اقتصاد              

شده و در برگيرنـده ديناميـك       تر   نظر كامل    ،در اصول راهنما    . ندشده ا 

 . سلطه استزير -هاي روابط سلطه گر

 C. Larmore, Patterns of Moral  فصـــل ســـوم      -278

complicity, Cambridge University Press, 1987 

 J. Rawls, "The Priority of Rights and Ideasو بخش پـنجم،   -

of the Good" Philosophy and Public Affairs 1988 279- R. 

Dworrkin, "Fondations of Liberal Equality" The Tanner 
Lectures on Human Values, Vol. XI (G. B. Peterson edi)  

ــص -280  D. Gautthier, Morals by         ،302-305 صــ

Agreement, Oxford University Press, Oxford 1986 

 W. Sachs, "The Gospel of Global، 33-39 صــص -281

Efficency on Worldwach and other Reports on the State of 
the World" IFDA dossier, 1988.   

 : كتابهاي مرجع در اين باره عبارتند از-282
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- A. Macintyre, After Virtue, Edi Duckworth, London 
1981 

 و 
- B. Williams, Ethics and the Limits of Philosophy, Edi 

Fontana, London 1985 

 و
- M. Sandel, Liberalism and the Limits of the Justice, 

Cambridge University Press, Cambridge 1982 

 ...و 

 J. Rawls, Justice as Fairness نگاه كنيد از جمله به -283

 S. Bowles et H. Gintis, Democratieب  رجوع كنيد به كتـا -284

et Capitalisme, traduction française, Edi, La Decouverte, 
Paris 1988   

 Qu´est-ce qu´une sociéti juste  ،Van، 274 تا 269 در صص - 285

Parijs  را بخصوص دو اثر خـويش . كارهاي خود را خالصه كرده است 

 :با اين عنوانها 
-R. Van Parijs, "Why Sufers should be Fed. The Liberale 
Case for an Unconditional Basic income", Philosophy and 
Public Affairs. 
- "Impasses et Promesses de l´Ecologie politique" Esprit 

 Van Parijs, Qu´est-ce qu´une société    ، 280 و 279 صص -286

juste 

  Van Parijs, Qu´est-ce qu´une société juste       274 ص -287

ــص -288  A. Tourin, Qu´est-ce qu´est la    ،54-56 صـ

democratie 

 A. Tourin, Qu´est-ce qu´est la   ، 172-188 صـــص -289

democratie 

 La Democratie post-liberal        ،258-295 صص -290

 M. Weber, Class, Status and Party          ،214 ص -291
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 174 و 173 و 10 صص – 292
N. Chodorow, The Reproduction of Mothering, University 
of California Press  Bercley 1987    

  240 ص – 293
M. Sandel, Liberalism and the Limits of Justice, 

Cambridge University Press 293-  Cambridge 1982  

294- Tawney, Equality, Edi Allen London 1931               

 Amy Gutman, "What,s the use of going to، 261 ص -295

school? " in the Utilitarianism and Beyond, Cambridge 
University Press, N. Y. 1982 

 .و منابعي كه پيش از آن داده شدند

 21 و حجر، آيه     11يه   و زخرف، آ   27 قرآن، سوره هاي شوري، آيه       -296

 49و قمر، آيه 

 در باب نقش مصرف انبوه در تبديل انسان به انسان يك بعدي نگاه               -297

 One Dimensional Man   فصل اولكنيد به 

 و انعام، آيـه     31 و اعراف، آيه     26-31 قرآن، سوره هاي اسراء، آيه       -298

 ، اقتصاد توحيدي200-204نگاه كنيد به صص و ...  و 141

 نگاه كنيد به كيش شخصيت، نوشـته ابوالحسـن بنـي صـدر، فصـل                -299

 1997ماديت و معنويت، و لوموند ديپلماتيك، مورخ ژانويه 

 فصل عدالت در اصول راهنماي اسالم نگاه كنيد به  -300

 »الضرر و الضرر في االسالم« قاعدة اسالمي -301

 8 قرآن، سوره مائده، آيه -302

فصل در دالت در اصول راهنما و حق چيست؟  نگاه كنيد به فصل ع    -303

در ن ،   آقسـمت از    ايـن   . نآقـر  در   انسـان سوم قضاوت اسالمي و حقوق      

 .به بحث گذاشته شده است» موگليانو ونتو«بحث آزاد 

 54 تا 47 قرآن، سوره يونس، آيه هاي -304
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 37 قرآن، سوره نساء، آيه -305

 ... و 42 و بقره، آيه 28 تا 24 قرآن، سوره هاي ابراهيم، آيه هاي -306

 فصل اول تا دهم جامعه باز و دشمنانش به افالطون اختصاص يافته             -307

به خصوص نگاه كنيد بـه فصـل        . پوپر به تفصيل توضيح داده است     . است

ترجمه فارسي مترجم علي اصـغر مهـاجر، شـركت سـهامي انتشـار،              . ششم

 ، چاپ اول1364تهران، 

 زير سـلطه، در اصـول       -روابط سلطه گر     نگاه كنيد به پويائي هاي       -308

 101 و 100راهنما صفحات 

 دسته  10 تمامي كتاب كيش شخصيت به ستمكاراني مي پردازد كه           -309

ل حـق  هدر اصول راهنما نيز، ستم پيشه ها از ا    . آنها را در اينجا آورده ام     

 .و عدل جدا شده اند

 54 قرآن، سوره قصص، آيه -310

 34يه  قرآن، سوره سجده، آ-311

 51 قرآن، سوره زمر، آيه -312

 53 قرآن، سوره يوسف، آيه -313

 193 قرآن، سوره آل عمران، آيه -314

 2 و 1 قرآن، سوره ممتحنه، آيه -315

 114 قرآن، سوره هود، آيه -316

يعنـي در  .  در جنگ صفين بود كه امويها، منطق صوري بكار بردند          -317

يعنـي  . ن ها را بر نيزه ها زدند        آرن مي جنگيدند، ق   آهمان حال كه با قر    

را ) ع ( ، قشـون علـي    بدين صورت سـازي ،كه ما مسلمانيم با ما نجنگيد و 

هشــدار داد كـه فريــب صــورت را  ) ع (علــي . گرفتـار اخــتالف كردنـد  

اما  بخشي بزرگ از قشون صورت را به حـق           . ن ناطق منم    آقر. مخوريد  

ــروز  ــه صــورت ســنجيدند و پي ــه شكســت نســنجديدند، حــق را ب ي را ب

 .برگرداندند و باني استقرار سلطنت اموي شدند 
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 و آل عمـران، آيـه       256 و   240 قرآن، سوره هاي بقره، آيـه هـاي          -318

 و 140 و 119 و 100 و انعام آيه هـاي    157 و نساء، آيه     66 و   61 و   19هاي  

 8 و 3 و حج، آيه هاي 36 و اسراء آيه 34 و 9 هاي يهآ،  و توبه148 و 144

 و 24يه، آيـه  ث و جا7 و قلم، آيه  31 تا 28 و نجم، آيه هاي     6مان، آيه   و لق 

... 

 ... و258 تا 256يه هاي آن، سوره بقره، آ قر-319

 Alvin Toffler, les nouveaux، ترجمـه فرانسـه   55-92 صـص  -320

pouvoirs, Edi Fayard, Paris 1991 

 در نگاه كنيد به تعميم امامت نوشته ابوالحسن بني ص-321

 - Platon, La republique,Edi Garnier 36 تـا  21 صـص،  -322

Flammarion 

 نگاه كنيد به اصول حاكم بر قضاوت اسالمي در قضاوت اسـالمي و              -323

 ن آانسان در قرحقوق 

نوشته ابوالحسـن بنـي صـدر در        » مصلحت و حقيقت  « نگاه كنيد به     -324

 1374 ارديبهشت 17 تا 4 از 357انقالب اسالمي، شماره 

 47 قرآن، سوره سبا، آيه -325

 2 قرآن، سورة صف، آيه -326

 18 قرآن، سوره زمر، آيه -327

 11 قرآن، سوره فتح، آيه -328

 59 تا 56 قرآن، سوره انفال، آيه هاي -329

 15 قرآن، سوره نور، آيه -330

 1997 لوموند، ديپلماتيك، ژانويه -331

شـعبه  :  هـا، بـه دو شـعبه شـد    نخبه» واليت مطلقه« نظريه افالطوني  -332

شعبه فلسفي كه ايدئولوژي    . ديني واليت مطلقه پاپ و فقيه را پديد آورد        
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در قـرن بيسـتم انـواع اسـتبدادهاي توتـاليتر           . هاي توتاليتر را بنـا كـرد      

 .حاكميت جستند

 ... و 34 و 9 قرآن، سورة توبه، آيه هاي -333

 9 قرآن، سوره زمر، آيه -334

 61ؤمنون، آيه  قرآن، سوره م-335

بـه نقـل انقـالب اسـالمي        ) 1996 ژوئيـه    9 تا   2 (23 اشپيگل، شماره    -336

 1375 مهر ماه 2 شهريور تا 19 از 393شماره 

 ... و 8 قرآن، سوره مؤمنون، آيه -337

 38 قرآن، سوره شوري، آيه -338

 و 57 و اسراء، آيـه  56 و قصص، آيه 38 قرآن، سوره هاي رعد، آيه       -339

 21 و جن، آيـه  70 و انعام، آيه 120 و 107 و بقره، آيه هاي 17كهف، آيه   

 و آل عمران، آيه    22 و غاشيه، آيه     40 و احزاب، آيه     66و سوره انعام، آيه     

128 

 ... و 14 تا 12 قرآن، سوره لقمان، آيه هاي -340

 ، اقتصاد توحيدي189-199 صص -341

 و 55 و 45  و قصـص، آيـه هـاي       16 قرآن، سوره هاي تغـابن، آيـه         -342

 39 و سبا، آيه 8انفال، آيه 

 و  38 و نساء، آيه هاي      263 و   262 قرآن، سوره هاي بقره، آيه هاي        -343

 55 و 54 و قصص، آيه هاي 39

 7 و حديد، آيه 29 و فاطر، آيه 22 قرآن، سوره هاي رعد، آيه -344

 76 و 75 و توبه، آيه هاي 11 تا 4ليل، آيه هاي ال قرآن، سوره -345

 92 و آل عمران، آيه 267 و 261 قرآن، سوره هاي بقره، آيه هاي -346

 117 قرآن، سوره آل عمران، آيه -347

 272 قرآن، سوره بقره، آيه -348
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 از جمله سمير امين اسـتثمار را حاصـل مبادلـه نـابرابر، بـا محاسـبه            -349

 : ، محاسبه كرده استارزش كار
 Samir Amin , L’accumulation à l’échelle mondiale ,Edi 

Antropos , Paris 1970                            
ــه      -350 ــل نام ــي در فص ــل ويي ــه پ ــه مقال ــد ب ــاه كني  Peuples نگ

mediteranées با عنـوان  مجلد ،  در يك 35-36 ، شماره هايFin du 

national 97 و لوموند ديپلماتيك ژانويه 

 نوشته ابوالحسـن بنـي    ه قاره  نگاه كنيد از جمله به سير انديشه در س         -351

 99-138، سه راه حل رشد، صفحات صدر

از كتاب   3-121 بخش اول، فصل هاي اول و دوم و سوم، صفحات            -352

نوشـته ابوالحسـن بنـي صـدر، انتشـارات      » موقعيت ايران و نقش مدرس «

 2مدرس 

 Quelle revolution  در  نگاه كنيد به انتقاد نظريه امپرياليسم لنين-353

pour l´Iran, Edi Fayolle, Paris 1980 نوشته ابوالحسن بني صدر   .

و نيز نظريه عمومي سلطه حاصل انتقاد اين نظريه و نظريه هاي ديگر بـود       

. 

ــه      -354 ــل نام ــي در فص ــل ويي ــه پ ــه مقال ــد ب ــاه كني  Peuples نگ

mediteranées 35 - 36 شماره هاي 

 126-137 نگاه كنيد به سير انديشه، صفحات -355

و توانايي و نـاتواني، بـه       » خيانت به اميد  « به خصوص نگاه كنيد به       -356

توانائي و ناتوانائي در انقالب اسالمي انتشار يافته        . قلم ابوالحسن بني صدر   

 Complot desو نيز . موجود است » سايت بني صدر«است و اينك در 

Ayatollahs انتشــارات ، La Decouverte, Paris 1989  انشــاي ،

  Jean – Charles Deniau حسن بني صدر و تحريرابوال
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، بخش تحقيقات اقتصـادي دانشـگاه  سـازمان ملـل            2006در پائيز    – 357

مار را در باره توزيع سخت نـابرابر ثـروت در جهـان انتشـار               آمتحد، اين   

 داده است
   

 تكميل كتاب  ، كار2006 دسامبر 26ابر ، بر1385 ديماه 5امروز،  •

 . پايان رسيد عدالت اجتماعي به 
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•  

 فهرست اعالم 

 
 الف 
  67= ابراهيم 

 595 = تاتوركآ

 86 ،44=  آخرت 

 Adam Prezeworsk   171 =آدام پرزورسكي

 576 ،486 ،343 ،185 ،183 ،144 ،139 ،117 ،95 ،75 ،74 ،70 ،69 ،67، 66=  آدم 

 Shils 158 = ادوارد  شيلس  

 474 ، 456 ، 232 ، 70 ، 66 ،65 ،19= آرمان 

  97  ،20= ارتداد 

 331 ،330 ،329 ،328 ،324 ،323 ،320 ، 319 ،308 ،298 ،296 = ارزش اضافى

،333، 334 ، 337  

  38= ارزش پول 

  307،309 ،305 ، 298 ، 295= ارزش توليد 

  331 ،328 ،325 ، 324 ، 321 ،306 ،298 ،294 = ارزش كار

 307= ارزش مصرف 

 606 ، 605 ،604 ،582 ،466 ،431 ،430 ،395 ،207 ،177 ،78 ،77 ،50= ارسطو 

،611، 614، 618  

، 105، 104، 103، 102، 94، 89، 86، 73، 48، 46، 42، 36، 21، 17، 16، 9= آزاد 

106 ،107 ،110 ،114 ،115 ،130 ،131 ،133 ،134 ،136 ،140 ،147 ،166 ،183 ،

184 ،188 ،192 ،194 ،196 ،197 ،207 ،211 ،212 ،213 ،214، 215 ،216 ،224 ،

226 ،227 ،244 ،259 ،265 ،267 ،278 ،285 ،286 ،290 ،294 ،303 ،311 ،312 ،

315 ،318 ،325 ،328 ،330 ،338 ،339 ،350 ،374 ،381 ،382 ،383 ،384 ،392 ،
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396 ،402 ،403 ،412 ،415 ،421 ،426 ،427 ،429 ،447 ،448 ،449 ،450 ،451 ،

454 ،456 ،463 ،478 ،481  

 60= ينسم استال

  615 ، 438 ، 431 ،13= استبداد فراگير 

  585 ،573 ،77= استقالل 

  444 ،79= استعمار 

 Steiner268 ، 264= تينر  اس  

 ، 101 ، 100 ،98 ،97 ،96 ،81 ،58 ،56 ،54 ،45 ،21 ،20  ،16 ، 15 ،9=اسطوره 

104، 133، 136، 158 ، 177، 181، 294، 313، 314، 315، 328، 333، 336، 337 

،422، 499، 527، 550 

 137 ،133 ،132 ،118 ،117 ،102 ،97 ،65 ، 64 ،48 ،45 ، 35 ،33 ،22 ،18= اسالم 

،138، 194، 199، 200، 202، 203، 206، 207، 208، 209، 210، 212، 219، 356 

،431، 452، 593، 594، 597، 623  

  159= اصالت فرامتدولژيك 

  460 ،375 ،129= اصالحات 

  518 = ريقاف آ

 ، 581 ، 481 ،471 ،451 ،431 ،430 ،418 ،395 ،247 ،80 ،78 ،77 ،64= افالطون 

606،  611    

 ، 285 ،284 ،283 ، 252 ، 217 ، 184 ،172 ، 163 ، 82 ، 38 ،36 ، 16 ،12= اقتصاد 

287 ، 288 ، 304، 313، 315، 316، 317، 322، 337 ، 338، 352 ، 356، 359 ، 363 

،364، 389، 390، 396 ، 442 ، 479، 494، 497، 499، 500 ، 501 ، 502 ، 507 ، 

508، 509 ، 510 ، 511 ، 512 ، 514، 515، 516، 518، 519 ، 521 ،525، 526 ، 

527، 531، 532، 533، 536، 537، 538 ،539، 541، 543، 545، 548، 549، 550 

،558، 559، 572، 577، 581، 589، 590 

  359 = اقتصاد توحيدى

 17= آلمان 

  376= لن تورن آ
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  476 ،461 ، 430 ،173= امامت 

 597 ،595 ،430 = عليامام 

  377 ،371 ،368 ،367 ،366 ،365 ،17= امت 

 476 ،470 ،460 ، 458 ، 162 ، 158 ، 157 ،125 ،124 ،123 ،82 ،19= انتخابات 

،631 

  526 = انتگريسم

 444 ،195 ،131 ، 130 ،129 ، 100 ،98 ، 96 ، 64 ، 48 ،33 ،27 ،9= انديشه راهنما 

،505، 520، 541، 544، 550، 554، 559، 560، 577، 578، 579، 587، 592، 593 

،594، 596، 597 ، 598 ، 600، 602 ، 603 ، 619، 621 ، 622، 625، 626، 634 

،635  

 147، 137 ،133 ،129 ،128 ، 127 ،126 ، 80 ، 56 ، 43 ،41 ،40 ،35 ،16= انقالب 

،148، 170، 180 ، 189، 198، 206، 222، 225، 228، 314، 316، 317، 337، 338 

،342، 435، 443 ، 444، 470، 479، 487، 488، 489، 490، 491، 493، 502، 511 

،523، 532، 567، 572، 579، 589، 619، 625، 626 ، 627، 634، 635  

  606 = انوشيروان

  Owen   =314 اوون  

  633 ،621 ،602 ،558 ،553 ،550 ،185 ،177 ،164 ،155 ،154 ،14= ايدئولوژي 

 575 ،572 ،555 ،527 ،508 ،502 ،434 ،352 ،206 ،128 ،123 ،80 ،10= ايران 

،576، 584، 594، 595، 598، 599، 613 ، 614، 615 ، 623  

 Isaiah Berlin  =171ايزايا برلين 

 ب
  586 ،580 ،510= باروري 

 Barouch Brod-267 7باروخ برودي

  518 = باشگاه رم

 211 ،183 ،179 ،152 ،89 ،75 ،63 ،62 ،58 ،53 ،50 ،39 ، 21 ،20 ،19= باطل 

،284، 363، 408 ، 409، 410، 411، 417، 419، 422 ، 429، 453  
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 203 ،194 ،101 ، 98 ، 94  ، 91 ،90 ،88 ،87 ،75 ،74 ،66 ،65 ، 47 ،32 ،16= باور 

،209، 216، 218  ،219 ، 222 ،283 ، 284، 342، 343، 359، 360 ، 365، 377، 414 

،418، 421، 537، 554، 556، 557، 558، 565، 573، 592، 593، 594، 597، 598 

  635 ؛ 631 ، 626 ، 603 ، 602،

 507 ،495 ،482 ،466 ،455 ،431 ،396 ،265 ،255 ،247  ،150 ، 79 ،78=  برابري 

،567، 578، 582، 585، 586، 604، 606، 607، 608، 610، 611، 612، 613، 614  

  Berle  =314برل  

  60  ،17= بعثت 

   Bell  =154    بل 

 635 ،634 ،631 ،619 ،601 ،559 ،557 ،556 ،554 ،553 ،552 ،533 = بنياد دينى

،636  

   609 ،608 ، 62= بورژوازي 

  559 ،549 ،497 ،198 = بورس

  624 = بوش

 624 = بهبهاني

  608 ، 580 ،428 ، 423 =بهره كشى

 ، 444 ،430 ،199 ،178 ،138 ،129 ،78 ،48 ،42 ،31 ، 14 ، 11 ، 10= بيان قدرت 

513، 544، 557 ، 558 ، 559  

577 ، 593، 594 ، 596، 597، 598، 599، 603، 625، 631، 634 ، 635، 636 

 پ
  177 ،19= پاپ  

  Parsons 158=   پارسوئ

 Pareto 233= پارتو 

  609 ،608 ،56= پرولتاريا 

  620 ، 619 ، 197 ،152=  پوزيتويسم 

 352  ،334، 345 ،333 ، 330 ،  ،329 ،323 ،322، 170 ،144 ،143 ، 38 ،9=  پول 

،353، 481، 548، 572    
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 614 ،53= پهلوي 

 602 ، 599 ، 205 ، 203 ،18= پيامبر  

  17= پيشوا 

 ت
 619 ،615 ،581 ،557 ،555 ،553 ،540 ،526 ،416 ،150 ،127 ،80 ،55= تاريخ  

 635 ف630 ،629،

  632 ،555 ،549 ،548 ،547 ،516 ،515 ،509 ،503 ،434 ،13= تبعيض 

 . تقريبا در اغلب صفحات آمده است =  تجربه 

 225= تجدد  

 510 ،504 ،501 ،500 ،498 ،482 ،438 ،436 ،424 ،420 ،187 ،83 ،11= تخريب  

 ،519، 521، 529، 532، 538، 542 ،545، 549، 550، 551، 559، 560، 575، 576 

،577، 584، 590، 596 ، 601 ، 611 ، 612 ، 613، 615 ، 616، 627، 630  

  81 ،80 ،79  ،56 ، 9= ترقي 

  595 = تركيه

 115 ،112 ،111 ،99 ،88 ،51 ،50 ،45 ،41 ،37 ،  30 ،28 ،27، 24 ، 23 ،12= تضاد 

،134، 135 ،160، 170، 171، 198، 205، 310، 319، 320، 334، 335، 337، 338 

،345، 347، 373، 382، 433، 435، 456، 492، 499، 501، 502، 509، 514 ، 518 

،52، 522، 523، 524، 542، 546، 554، 591، 597، 598، 599، 600  

 354 ،353 ،352 ،351 ؛348 ،347 ،343 ،342 ،340 ،321 ،31 ،11= تعادل ضعفها 

،355، 356، 357، 478  

  614 ،209 ،42 ، 18 ، 16= تمدن 

  615 ، 153 ،16= توتاليتر 

 ، 172 ،169 ،167 ،166 ،165 ،164 ،163 ،161 ،66 ،19 ،17 ، 16 ، 14 ،13= توده 

175، 176، 177، 180، 181، 185، 186، 190، 199، 211، 221 ، 227  

  353 ،38= تورم 

 556 ،544 ،543 ،530 ،524 ،522 ،519 ،518 ،514،515 ،134 ،48 ،46= توحيد 

،557، 594  
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 423 ،413 ،403 ،333 ،332 ،306 ،300 ،295 ،94 ،93 ،73 ، 37 ، 9 ،8= توليد 

،485، 495، 497، 498، 501، 502، 506، 510، 511، 512، 514، 520، 521، 525 

،533، 534، 544، 547، 549، 557، 559، 564، 565، 566، 567، 574، 580، 581 

،583، 584، 591، 621،  

 ث
 435 ،409 ،395 ،344 ،144 ،133 ،127 ،111 ،96 ،94 ،93 ،74 ، 47 ، 20= ثنويت  

،450، 513، 523، 542، 543، 555، 590، 604، 605، 606، 607، 608، 610، 634  

  ،610 ،606 ،604 ،590 ،543 ،542 ،395 ،344 = ثنويت تك محورى

 608 ،606 ،542 ،450 =  محورى دو ثنويت

 ج
 11= جامعه ظالم

  466 ،462 ،379 ،369 ،253 ،250 ،229 ،13= جامعه عادل 

  Stuart Mill 1861   =230 جان استوارت ميل  

 157= جان الك 

 ،616 ،612 ،611 ،465 ،176 ،52 ،51 ،50= جاهل 

 98 ،95 ،92 ،91 ،90 ،88 ،87 ،86 ،85 ،72 ،71 ،70 ،65 ،64 ،48 ،46 ،44= جبر 

،100، 101، 111، 117، 118، 119، 120، 121، 122، 123، 124، 125، 127، 130 

،131، 135، 136، 139، 140، 143، 145، 147، 164، 170، 179، 184، 185، 212 

،219، 313، 315، 325، 337، 338، 339، 343، 357، 370، 400، 427، 428، 430 

،438، 439، 489، 497، 511، 521،526، 541، 542، 601 

 =230 Jeremy Bentham 1789جرمي بنتام  

 187 ،146 ،131 ،128 ،127 ،126 ،111،112 ،110 ، 76 ،52 ،11 ،8= جمهور مردم

،200، 208، 223، 225، 374، 379، 389، 390، 393، 430، 460، 461، 463، 465 

،474، 475، 476، 477، 523، 574، 601، 602، 603، 615، 618، 620، 624، 628 
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 218 ،217 ،206 ،204 ،153 ،150 ،127 ،97 ،87 ،86 ،83 ،82 ،19 ،17 ،9= جنگ 

،219، 413، 414، 415، 422، 425، 434، 488، 491، 520، 523، 559، 594، 601 

،638، 644، 646، 664 

  79= جنگهاي صليبي 

  508 ،507 ،506 ،496 ،494 ،442 = جهاني شدن

 612 ، 611 ،556 ،415 ،411 ،203 ،108 ،62 ، 10= جهل 

 چ
  124= چرچيل 

  56= چين 

 ح
 138= حائري ،مهدي 

  471 ،415 ،203 ،198 ،184 ،183 ،182 ،76 ،74 ،63 ،58= حجاب  

 78 ، 77 ،64 ،63 ،62 ،59 ،58 ،53 ،52 ،51 ،50 ،47 ،44 ،32 ،24 ،23 ،9 ،8=حق

،79، 80، 89، 90، 111، 118، 119، 120، 121، 123، 124، 125، 126، 127، 133 

،135، 142، 143، 145، 150، 168، 172، 173، 174، 176، 181، 187، 192، 194 

،201، 207، 216، 217، 219، 220، 222، 223، 224، 225، 226، 227، 230، 240 

،244، 245، 247، 248، 251، 254، 258، 259، 262، 265، 266، 267، 268، 270 

،271، 275، 276، 277، 278، 280، 281، 288، 289، 290، 296، 297، 299، 300 

،301، 309، 310، 311، 312، 313، 314، 349، 351، 360، 371، 374، 375، 376 

،380، 387، 391، 392، 395، 408، 409، 410، 411، 412، 413، 414، 415، 416 

،417، 418،419،420، 421، 422، 423، 424، 426، 429، 430، 432، 433، 436 

،439، 441، 445، 453، 454، 455، 457، 458، 460، 461، 464، 465، 468، 469 

،470، 472، 473، 476، 478، 481، 482، 483، 493، 499، 501، 508، 520، 524 

،534، 552، 554، 556، 560، 561، 563، 573، 574، 578، 579، 580، 582، 585 

،598، 599، 600، 607، 611، 616، 618، 619، 622، 625، 631، 632، 633، 634  

  429 ،6= حق گرايي 
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 . تقريبا در تمامي صفحات آمده است = حقوق 

  622 ، 620 ،560 ،550 ،462 ،424 ،100 ،98 ،83 ،82 ، 27=  حقيقت 

 432 ، 420 ،419 ،150 ،149 ،130 ، 128 ،123 ، 103 ، 97 ، 29 ، 27 ، 20=  حكم 

،434، 438، 453، 456، 516، 524، 526، 543، 559 ، 581، 613، 633  

  628 ،613 ،456  ،159= حكومت 

 138= حوزه قم 

 خ
 388 ،354 ،353 ،352 ،350 ،349 ،348 ،288 ،255 ،157 ،115 ، 35= خانواده 

،450، 457، 482، 533، 534، 535، 562، 588، 606، 629، 632 

 97 ،96 ،90،  89 ،86 ،76 ،75 ،71 ،69 ،67 ،60 ،50 ،45 ،44 ،18 ،16 74= خدا 

،98، 99، 100، 101، 102، 110، 111، 112، 116، 136، 138، 139، 146، 153 

،187، 191، 199، 200، 201، 202، 203، 207، 210، 213، 214، 215، 217، 219 

،285، 289، 314، 315، 326، 430، 435، 438، 441، 449، 464، 484، 513، 535 

،608 

 329 ،323 ، 231 ،163 ،136 ، 135، 91 ، 90 ، 66 ، 49 ، 45 ،22 ، 21 ،14= خرد 

،377، 378، 464، 549، 550  

، 405، 355، 226، 218، 212، 181، 129، 128، 112، 97، 83، 81، 80، 9= خشونت 

410 ،411 ،412 ،413 ،414 ،415 ،420 ،425 ،442 ،455 ،470 ،488 ،501 ،519 ،

522 ،529 ،531 ،547 ،567 ،586 ،584 ،602 ،663 

 557 ،554 ،520 ،111، 70= خالقيت 

 520 ،409 ،401 ،265 ،217 ، 137 ،136 ،128 ،104 ،103 ،96 ،64 ،47= خلق 

،525، 531، 535، 541، 542، 554، 557، 582، 605، 616، 617، 621، 624، 631  

  133= خليفه 

  623 ،435 ،19= خميني 

 143= خواجه نظام الملك 

 643 ،103 ،44=  خواص 

  626 ،609 ،535 ،528 ،500 ،440 ،424، 107 ،81= خود جوش 
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 د
  608 ،598 ،558 ، 150 ،123 ،11= دادگري 

   198 ، 170=  داروينيسم اجتماعي 

  144= داستايوسكي 

 142 ،140 ،139 ،136 ،118 ، 111 ،75 ،70 ،68 ،67 ،66 ،52 ،51 ،50= دانش 

،143،144، 154، 157، 165، 176، 183، 190 ، 191، 197، 218، 226، 261، 336 

،354، 391، 392، 402، 403، 414، 415، 416، 431، 435، 436، 440، 448، 467 

،485، 489، 506، 512، 513، 515، 520، 527، 528 ، 541، 544، 549، 556، 558 ، 

559، 560، 565، 574، 575، 580، 585، 586، 587، 594، 608، 612، 613، 614 

،615، 617، 631، 635 

  631 ،578 ،527 ،145 ،144 ، 143، 118= دانشجو 

  David Friedman   =258 داويد فريدمن 

  Destutt de Tracy   =152 دستوت دوتراسي

  570 ،429 ،428 ،218 ،172 ،148 ،87 ،74 ،57 ،16 ، 14= دشمن 

 349 ،267 ،212 ،198  ،161  ،107 ،102 ،101 ،91 ،90 ، 89 ،86 ،46 ،45=دل 

،380، 421، 459، 464 ،472، 513، 528، 627  

 132 ،129 ،81 ،80 ،73 ،72 ،55 ،36 ،35 ،34 ،33 ،32 ،30  ،29 ،17 ،16= دولت 

،13، 171، 175، 176، 184، 191، 195، 197، 212، 217، 220 ، 221، 222، 223 

،224، 253، 254، 259، 260، 263، 268، 279، 283، 284، 285، 287، 288، 289 

،290، 291، 303، 310، 314، 318، 353، 354، 355، 367، 368، 369، 377، 382 

،385، 386، 388، 389، 394، 435، 438، 439، 458، 475، 502، 508، 533، 552 

،571، 572، 577، 588، 600، 606، 608، 609، 614، 619، 120، 623، 624، 625 

  635 ،634 ،633 ،632 ،631 ،630 ف629 ،628 ،626،

  594 ، 593 ،26 = دو گانگى

  543 ،499 ،45= ديالكتيك  

 609 ،608 ،56=   ديكتاتوري 
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 119،130 ،101 ،99  ،83 ،80 ،79 ،78 ، 77 ،69 ،62 ،35 ،32 ، 31 ،29 ،11= دين 

،178، 179، 180، 181، 187،   212، 282،  414، 415، 416، 423، 424، 426، 430 

،431، 435، 512، 513، 538،553 ، 557، 558 562، 564،  595، 599، 600، 601 

،602، 603، 604، 614، 615، 616، 619، 620، 621، 629، 630 ، 631، 632، 633 

،635، 636  

  David Hume   =230ديويد هيوم 

 ذ
 285 ،195 ،47 ، 45= ذات 

 ر
  632 ،577 ،572 ،510 ،509 ،502 ،12= رانت خواري

 253 ،252 ،251 ،250 ؛249 ،248 ،247 ،246 ،245 ،244 ،243 ،242 ،228= راولس

،254، 255، 256، 257، 258، 23، 266، 269، 270، 271، 272، 273، 274، 275 

،246، 277، 278، 279، 280، 281، 282، 359، 365، 366، 374، 375، 377، 378 

،379، 382  

 . تقريبا در تمامي صفحات آمده است= رشد

  352 ،351 = رشوه

 624 ، 595= رضا خان 

 359 ،283 ،268 ،261 ،257 ،256 ،255 ،252 ، 250 ، 235 ،234 ، 229 ،16= رفاه 

،361، 362، 391  

 168 ،151 ،139 ،125 ،116 ،115 ،114 ،95 ،79 ، 34 ،32 ،31 ،14=روابط قوا 

،195، 196، 212، 305، 310، 315، 352، 356، 358، 363، 370، 371، 376، 395 

،411، 420، 423، 443، 444، 446، 447، 450، 451، 474، 481، 483، 490، 498 

،511، 514، 515، 522، 523، 530، 542، 552، 553، 562، 576، 608، 634 

 =157 Dahlروبرت دال  

  629 ،601 ،588 ،47= روحانيت  
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 98 ،97 ،95 ،84 ،83 ،82 ،81 ،67 ،66 ،61 ،60 ،59 ،57 ،54 ،53 ،44 ،42= روش 

،100، 102، 111، 121، 125، 127، 128، 134، 138، 141، 142، 144، 148، 149 

،153، 161، 167، 175، 178، 181، 192، 205، 206، 207، 208، 216، 264، 274 

،286، 294، 303، 304، 305، 306، 329، 330، 353، 354، 355، 365، 391، 406 

،409، 410، 411، 412 ، 413 ، 420، 421، 426، 427، 432، 437، 446، 453، 465 

،466، 468 ،469، 470 ، 471 ، 477، 497، 503، 508، 514 ، 517 ، 518 ، 519 

،534، 547، 551، 555، 556، 559، 561، 567، 594، 613، 617 ، 619، 621، 622 

،623 

 176 ،139، 133 ،132 ،129 ، 126 ،100 ،99 ،95 ،76 ،47 ، 40 ،13 ،11= رهبري 

،179، 188، 424، 431، 433، 434، 461، 506، 511، 520، 533، 535، 536، 537 

،538، 541، 544، 554 ، 555، 565، 566، 567، 580، 600 ، 601، 602، 603، 604 

،605، 610، 618، 624، 627، 634  

  39 ،22 ،14= روشنفكر 

  Rolme r     =    2 7 3 رولمر 

  Romer = 300 ، 301 ، 302 ، 306 ، 312 رومر

 Ronald Dworkin  =241  رونالد دوركين    

  624 = ريگان

  Raymond   Aron      =15 3 ريمون آرون

 ز
  624 = زاهدي

 126 ،118 ،115 ،77 ،74 ،67 ،62 ،39 ،36 ،26 ،24 ،23 ،22 ،21 ،14=  زبان تجربه 

،131، 134، 141،145، 164، 185، 209، 222، 224، 225، 226، 357، 358، 410 

،418، 458، 469، 480 

  625 ،534 = زناشوئى

 422 ،350 ،349 ،348 ،267 ،245 ،214 ،144 ،143 ،141 ،122 ،100 ،88 ، 20=ن ز

،513، 562، 578  

 . تقريبا در بيشتر صفحه ها  آمده است = زور  
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 س
  103 ، 91 = سارتر

  Sartori   =  154  سارتوري

 529، 108= سازندگي 

 448 ،416 ،356 ،354 ،227 ،182 ،149 ،148 ،147 ،135 ،127 ،61 ،14= سانسور 

،456، 526، 556، 622، 623  

 ، 497 ، 496 ،494 ،438 ،420 ، 294 ،253 ،182 ،119 ،82 ،81 ،37 ، 9 = سرمايه

498 ، 499 ، 500 ، 501 ، 502 ، 503 ، 504 ، 505 ، 506 ، 507 ، 508 ، 509 ، 510 

 ،514 ، 517 ، 518 ، 519 ، 528 ، 530 ، 532 ، 536 ، 539 ، 540 ، 542 ، 543 ، 

545 ، 547 ، 548 ، 549 ، 551 ، 552 ، 557 ، 559 ، 563 ، 565 ، 566 ، 571 ، 573 

 ،575، 576 ، 580، 581 ، 588 ، 596 ، 608 ، 615، 616 ، 622، 629، 635  

  622 ، 616 ، 551 ، 537 ، 536 ، 515 ، 514 ، 498 ، 119 = سرمايه ساالري

  143= سلجوقيان 

 595= سروش 

  533 = سنديكا

  Saint Simon = 154 سيمون  سن

  56= سودان 

  56= سوريه 

  614 ،63= سوسياليزم 

 616 ،572 ،554 ،540 ،501 ،487 ،414 ،122 ، 28 ،16= سياست 

  624 = سيد ضياء

 

 ش
  606 ، 602 ، 601 ، 209 ، 208 ، 148 ، 120 ،117 ، 40 = شاه

  601 = شاهنامه فردوسي

  45= شرق 
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  366 ،166 ،135 ،134 ، 73= شناخت 

 333 ،156= شومپتر 

  117 ،75 ،67 ،18= شيطان 

 ص 
  575 = صنعت نفت

 ض
   147= ضد انقالب 

 ط
 440 ،439 ،438 ،435 ،416 ،414 ،413 ،397 ،396 ،187 ،101 ،37 ، 10= طبيعت 

،444، 480، 489، 494، 497، 498، 499، 500، 501، 504، 507 ، 509 ، 511 ، 512 

،513، 514  ،517 ، 518 ، 519، 520، 522، 524، 532، 537، 538، 546، 549، 550 

،551، 552، 560، 561، 562، 563، 564، 565، 566، 564، 593، 596 ، 605 ، 611 

 ،622 ، 635 

 ع
  642 ،518 ،131 ، 77 ،47 ، 35 ،10 ، 2= عامه پسند و عامه فريب 

 100 ،98 ،96 ؛80 ،79 ،78، 77 ،56 ،54 ،49 ، 48 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8= عدالت 

،112 ، 113، 126، 128، 130، 132، 133، 137، 150، 151، 172 ، 173، 174، 188 ، 

253،  257، 258، 259، 269، 270، 271، 272، 273، 275، 281، 282، 283، 284 

،293، 294، 309، 310، 313، 315، 316، 317، 324، 328، 338، 339، 358، 359 

،360، 361، 362، 363، 364، 365، 366، 367، 368، 369، 370، 371، 372، 373 ، 

374، 375، 376، 379، 380، 85، 392، 394، 395، 396، 397، 398، 399، 400 

،402، 403 ، 404، 408، 412، 413 ، 414، 418، 419، 423، 424، 426، 427، 429 

،430، 431، 437، 438، 439، 441، 443، 444، 447، 450، 456، 458، 462، 463 ، 

465، 466، 467، 474، 475، 476، 482 ، 486 ، 488، 490، 491، 492، 493، 494 

،499، 503، 507، 511، 513، 515، 516، 520، 523، 524، 525، 526، 528، 529 
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،531 ، 532 ، 534 ، 536، 537 ، 538 ، 554، 555، 556، 562، 563، 564، 566 

،568، 571، 573، 575، 576، 577، 578، 579، 580 ، 581 ، 582، 583 ، 584، 565 

،566، 587، 588، 689، 591، 592، 593، 594، 595، 597، 598، 604، 606، 697 

،608، 609، 610 ، 611 ، 612، 613، 615 ، 616، 617، 618، 619، 621، 622، 623 

،624، 625، 626، 627، 628، 629، 631، 632، 633، 634  

  555 ،536 ،529 ، 516 ، 503 ،447، 230 ،11: عدالت اجتماعي

  206 ،56= عربستان 

 406 ،349 ،112 ،111 ،102 ،101 ،100 ،95 ،90 ،89 ،88 ،74 ،48 ،47 ،44= عرفان 

،539 

، 142، 141، 140، 137، 122، 117، 116، 112، 107، 105، 102، 83، 17=عشق 

348 ،349 ،350 ،360 ،513 ،520 ،522 ،523 ،528 ،530 ،534 ،540 ،541 ،544 ،

554 ،558 ،562 ،605 ،631 

 75 ،74 ،73 ،72 ،71 ،68 ،61 ،58 ،48 ،47  ،45 ، 44 ،38 ،25 ، 20 ،10 ،9= عقل 

،77، 88، 89، 90، 91، 92 ، 93، 94، 95، 96، 99 ، 100، 101، 102، 103، 107 

،110، 111، 115، 118، 119، 120، 122، 124، 125، 131، 133، 134 ، 135، 136 

،137، 139، 140، 141، 142، 143، 148، 161، 162، 184 ، 196، 203، 207، 209 

،342، 409، 410، 411، 419، 430، 432، 433 ،434، 435، 437، 478، 513، 514 

،525، 526، 530، 534، 549، 554، 557، 558، 561، 579، 587، 595، 597، 604 

،613، 617، 626 

 58 ،57 ،56 ،52 ،51 ،50 ، 48 ، 47 ،45 ،35 ، 23  ،21 ، 14 ،12 ، 11 ، 10 ،9= علم 

،59، 60، 61، 62، 64 ، 74، 89، 90 ، 102، 111، 118 ، 119، 137 ، 139، 143، 144 

،145، 149، 153، 1156، 164، 165، 175، 176، 177 ، 178، 179، 180، 181، 182 

 ، 207 ،203 ،202 ،197 ،191 ،190 ،189 ،188 ، 187 ،186 ،185 ؛ 184 ، 183، 

208 ، 220 ، 221 ، 222،225، 326، 341، 344، 345، 346، 354، 355، 376، 377 ، 

378 ، 382، 396، 402، 403 ، 410، 411، 413، 414، 415، 417 ، 423، 424 ، 436 

 466 ، 465 ، 464 ، 463 آ 462 ، 455 ،450 ، 449 ،448 ، 447 ،444 ، 441 ، 440، 

،467، 468، 469 ، 474 ، 480، 500، 506، 510، 511 ، 513 ، 514، 526، 527، 528 
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،532 ، 533 ، 538 ، 544، 556، 558، 559 ، 565 ، 575 ، 576 ، 585 ، 610 ، 611 ، 

612، 613، 614، 615 ، 616، 617، 618، 619، 620، 621 ، 625 ، 627 ، 628،  

، 50، 43، 42، 38، 37، 34، 33، 32، 30، 27، 24، 23، 21، 19، 18، 11، 9= عمل 

51 ،55 ،58 ،61 ،62 ،69 ،72 ،79 ،80 ،81 ،85 ،87 ،89 ،90 ،95 ،97 ،106 ،107 ،

108 ،111 ،113 ،116 ،117 ،118 ،119 ،123 ،130 ،131 ،139 ،141 ،149 ،150 ،

156 ،157 ،160 ،161 ،162 ،163 ،164 ،165 ،166 ،169 ،170 ،171 ،172 ،177 ،

179 ،189 ،193 ،196 ،199 ،202 ،203 ،204 ،205 ،206 ،215 ،218 ،219 ،220 ،

، 245، 243، 241، 240، 238، 237، 234، 231، 230، 229، 228، 225؛ 224، 223

246 ،248 ،253 ،255 ،265 ،267 ،274 ،279 ،280 ،294 ،306 ،322 ،325 ،333 ،

335 ،339 ،341 ،342 ،343 ،344 ،351 ،363 ،364 ،365 ،370 ،371 ،372 ،374 ،

375 ،377 ،378 ،381 ،382 ،383 ،386 ،387 ،388 ،392 ،395 ،396 ،404 ،406 ،

407 ،408 ،409 ،410 ،412 ،416 ،417 ،419 ،420 ،422 ،423 ،424 ،426 ،430 ،

، 460، 459، 458، ر456، 455، 453، 451، 443، 439، 437، 435، 434، 433، 431

461 ،469 ،479 ،486 ،487 ،500 ،505 ،514 ،519 ،520 ،524 ،525 ،527 ،529 ،

533 ،534 ،535 ،537 ،538 ،541 ،543 ،550 ،557 ،558 ،560 ،561 ،564 ،565 ،

566 ،567 ،572 ،573 ،577 ،578 ،580 ،583 ،586 ،587 ،589 ،592 ،594 ،599 ،

600 ،601 ،605 ،606 ،607 ،608 ،610 ،611 ،614 ،618 ،619 ،620 ،621 ،622 ،

624 ،625 ،628 ،634 ،635، 636  

 458 ،181 ،86 ،52 ،50 ،39 ،38 ،37 ،36 ، 27 ، 26 ،20 ،19 ،18 ،17 ،13= عوام 

،582، 604 ، 605 ، 606  

  495 ،306 ،300 = عوامل توليد

 غ
 477 ،437 ،435 ،288 ،228 ،209 ،208 ، 138 ،113  ، 104 ،91 ،79 ،45  ،9=غرب 

،481، 490، 505، 506، 516، 519، 533، 537، 543، 551، 552، 553 ، 562 ، 563 

 ،583 ، 596، 615، 623، 630، 634  

 ف
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 60= فاشيسم 

   230 ، 229 ،228 ، 221  ،11= فايده گرايي 

 Francois Teree = 375  ره فرانسوا ته

 64= فرانكيسم  

 401 ،355 ،295 ،191= ورده هاي مخرب آفر

  Frederick Winslow Tylor  = 385تايلور فردريك وينسلو

  19= فرعون 

 125 ،116 ،114 ،113 ،85 ،79 ، 63 ، 62 ، 38 ، 37 ،36 ،34   ،21 ،12 ،8= فرهنگ 

،131، 147، 169، 173، 174، 175، 184، 186، 197، 209 ، 210 ، 218، 224، 276 

،354، 355، 356، 366، 367، 375 ، 376 ، 377، 380، 382، 385، 386 ، 387، 388 

،391، 431، 438، 442، 444، 455، 458، 471، 474، 474، 482، 484، 485، 488 

،492، 501، 502، 507، 509 ، 516، 520، 523، 528، 530، 531، 533، 537، 538 

،544، 551، 552، 553، 557، 562، 567، 572، 580 ،588، 591، 599، 600، 605 ، 

618 ، 621 ، 624، 625، 629، 630، 633، 635،  

 161 ،146 ،124 ،109 ، 76 ،65  ،47 ،38 ، 31 ،30 ،29 ،24 ،21 ،20 ،14= فساد 

،208، 209، 217، 218، 219، 221 ، 225، 355، 416، 429، 446، 448، 465، 475 

،477، 477، 619، 632  

، 561، 543، 436، 435، 434، 421، 412، 404، 217، 114، 107، 105، 95= فطرت 

627 

 523 ،519 ،518 ،517 ،516 ،514 ،512 ،510 ،509 ، 503 ،11= فعاليت اقتصادي 

،525، 530، 535، 537، 538  

،554، 557، 566، 630  

 391 ،390 ،338 ،333 ،322 ،321 ،261 ،197 ،189 ،144 ،97 ،78 ،37 ،17 ،9= فقر 

،401، 411، 422، 478، 481، 497، 500، 504، 518، 519، 521، 522، 543، 559 

،572، 586، 605، 611  

  484 ،211 ،44= فقه 

  618 ،613 ،602 ،581 ،434 ،430 ،207 ،158 ،124 ،118 ،11= فقيه 



 690 

  504= فكر هاي جمعي جبار 

 190 ،189 ،177 ،153 ، 152 ،116 ،103 ،100 ،99 ،60 ،47 ،45 ،44 ،21= فلسفه 

،232، 244، 258، 338، 385، 392، 606  

  539 ،290 ،16=  فن ساالران 

  Fourrier  =314 فوريه

 ق
 . قريبا در تمامي صفحات آمده است ت= قدرت 

 505 = قدرت خريد

 114 ،112 ،100 ،82 ،79 ،77 ،74 ،62 ،55 ،48 ،45 ،26 ،24 ، 14= قدرت مدار 

،123، 128، 131، 138، 147، 209، 435، 441، 529، 559، 561، 564، 589، 598 

،621 ، 635  

   374 = قرارداد اجتماعى

، 211، 207، 206، 205، 204، 203، 201، 199، 194، 172، 101، 66، 22=قرآن 

212 ،213 ،216 ،219 ،277 ،343 ، 

466 

  665 ،643 ،526 ،150 ،132 ،9= قرن بيستم

 209 ،189 ،187 ،138 ،130 ،128 ،127 ، 126 ،113 ،47 ، 22 ، 21 ، 20 ،16= قهر 

،218، 219، 222، 259، 310، 337، 353، 354 ، 355، 404، 405، 406، 409، 410 

،411، 412 ، 425، 442 449، 453، 454، 456، 467، 469، 470، 478، 497، 500 

،518، 521، 543، 559، 564  

 ك
 335 ،333 ،327 ،325 ،100 ،98 ،93 ،83 ،81 ،78 ،77 ،61 ،60 ،53 ،13 ،11 = كار

،340، 394، 413، 424، 431، 436، 437، 440، 441، 444 ، 455، 485، 492، 493 

،494، 496، 497، 499، 502، 504، 506، 510، 511، 512، 513، 514، 515، 516 

،517، 519 ، 520 ، 521 ، 523 ، 526 ، 530 ، 532 ، 537 ، 538 ، 539 ، 541، 542 

،543، 544 ، 545 ، 547 ، 551، 552، 553 ، 554 ، 556، 560، 561، 563، 565 
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،566، 572، 573 ، 574 ، 576 ، 577 ، 578 ، 579 ، 580،  583 ، 586 ، 587 ، 589 ، 

590، 592 ، 593 ، 596 ، 601، 602، 607، 608، 610، 611، 613 ، 616، 617 ، 620 

،629، 630 ، 633 ، 634  

 588 ،583 ،581 ،566 ،559 ،556 ،545 ،544 ،533 ،503 ،497 ، 33= كارفرمايي 

،592، 606 ، 607، 620 ، 629، 633 

  609 ،592 ،580 ،579 ،572 ،566 ،537 ،333 ،330= كارگر 

  615 ،606 ،418 ،158،159 ، 54= كارل پوپر 

      Karl Manheim        =153 كارل مانهايم  

 624 = كاشاني

    615 ،544 ،511 ،509 ،503 ،82= كاال

   90= كانت 

  615 = كره شمالي

 633 ،552 ،221= كليسا 

 596 ،433، 90= كمونيست 

  56= كوبا 

  434 = 60كودتاي خرداد 

  624=   سرويس  انتليحنت–كودتاي سيا 

  G.A.Cohen  =277وهن ك

  Kirzner   = ،264، 267 كيرزنر 

 گ
  92= گارودي 

  Gotha = 305گوتا

 ل 
  634 ،633 ، 632 ،631 ،620 ،619 ،552 ،221= الئيسسته 

  614 ،609 = لنين

 264= لوك 
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 499 ،498 ،496 ،494 ،393 ،370 ،360 ،190 ،176 ،104 ،12 ، 11= ليبراليسم 

،523 ، 501، 507، 523، 535، 540، 550، 553، 557، 604، 606، 607، 608، 610 

،611، 629، 630، 631، 633   

  ،279،288 ، 278 ،268،267  ،266 ، 261 ،260 ، 259= ليبرتاليسم 

  Lipset   =154ليپست 

 م
 635، 558، 557، 550، 544، 517، 513، 498 ،91= مادي 

  609 ،608 ،499 ،498 ،314  ، 11= ماركسيسم 

   385 ، 175 ، 158 ، 156 ، 154 = وبر ماكس

  Means =314 مانس

  322 = مانيفست

  630 ،622 ،576،616  ،553 ،510 ،164= ماوراء ملي 

 153= متا فيزيك 

 607 ،593 ،565 ،559 ،506 ،504 ،502 ، 266، 264 ،204 ،93 ،82 ،81 ،39= مجاز 

،612 

  595 = مجتهد شبستري

 498 ،497 ، 427 ، 412 ،411 ،406، 405 ،403 ،402 ،400 ،399 ، 130=  مدار بسته

،513، 514، 545، 634  

  400= مدار جبر 

  112 ،99 ،92 ،83 ،80 ،76 ،62 ،59 ،57 ،56 ،55 ،42 ،34 ،33 ،29 ،23 ،11= مرام 

،126، 137، 138، 149، 187، 220، 222، 415، 416 ،419، 423، 441، 444، 445 

،446، 447، 476، 488، 494، 496، 512، 513، 538، 553، 554، 556، 557، 558 

،559، 603، 604، 614، 615، 619، 620، 630  

 461،475 ،457 ،381 ،253 ،164 ،161 ،129 ،124 ،79 ، 12 ،8= مردمساالري 

،523، 556، 567، 620، 623، 624  

 328 ،324 ،323 ،320 ،319 ،318 ،317 ،312 ،308 ،307 ،305 ،294 ،286= مزد 

،330، 331، 332، 333، 335، 351، 392 
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  629 ،609 ، 421 = مزدورى

 524،531،  435، 136، 110، 102، 74، 9= محدود كننده 

 280= محمود سيستاني 

، 507، 504، 500، 499، 497، 496، 364، 232، 191، 79، 10، 9= محيط زيست 

509 ،511، 512 ،516 ،517 ،518 ،519 ،520 ،532 ،533 ،538 ،542 ،550 ،559 ،

562 ،563 ،564 ،596 ،597 ،613 ،615 ،616 ،622 ،630  

  64= مسيح 

 266 ،259 ،224 ،191 ،151 ،146 ،109 ،101 ،82 ،51 ،38 ، 37 ،16 ،9= مصرف 

،280، 292، 296، 307، 311، 315، 323، 329، 331، 332، 333، 334، 356، 365 

،367، 380، 384، 398، 399، 400، 401، 402، 404، 413، 423، 448، 496، 497 

،498، 501، 502، 504، 506، 510، 511، 512، 514، 516، 517، 518، 527، 530 

،532 ، 534، 543، 545، 546 ، 547، 548، 549، 551، 557، 564، 577، 581، 584 

،590  

 663، 590، 581، 532، 514، 510، 504، 496، 399، 101، 82، 9= مصرف انبوه 

  426 ،6= مصلحت گرايي 

 456 = معاد

 496 ،412 ،401 ،349 ،348 ،347 ،343 ،218 ،121 ،119 ،82 ،80 ،78= معتاد 

،515، 535، 590،  

 67 ،63 ،62 ،61 ،60 ، 59 ،58 ،52 ،51 ،  46 ،45 ،28 ،23 ،20 ،16 ،14= معرفت 

،69، 73، 89، 90، 94، 95، 98، 102، 118، 119 ، 134 ، 136، 138، 140، 145 

،146، 149، 152 ، 153، 154، 161، 162، 163، 164، 165، 173، 177، 178 ، 179 

 210 ،208 ،200 ،191 ؛190 ،188 ،187 ، 186 ،185 ،184 ،183 ،182 ،181 ،180، 

 527، 483 ،467 ،451 ،449 ،448 ،447 ،410 ،408 ،391 ،372 ، 357 ،222 ، 220؛ 

،528، 558، 612  

  90= مالصدرا 

 600 ،573 ،492 ،446 ،416 ،353 ،223 ،210 ،174 ،56 ، 31 ،29 ،20 ،17= ملت 

،601، 623 
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 182 ،131 ،130 ،123 ،93 ،84 ،83 ،82 ،81 ،80 ،79 ،78 ،77= منطق صوري 

،184، 193، 333، 495، 519، 582، 583، 604، 613، 618، 619، 622 

  347= مخدر مواد 

، 435، 414، 413، 358، 344، 133، 111، 94، 93، 74، 71، 48، 12=موازنه عدمي 

 634، 626، ر610، 590، 562، 555، 544، 543، 538، 523، 520

  Murray Rothbard  =267، 277  موراي روتپارد 

  Godelier   =170موريس گودليه 

  90= مولوي 

  19= موسوليني 

   431= مهدي موعود 

 154= ي اجتماعي مهندس

 . تقريبا در تمامي صفحه ها آمده است = ميزان 

  117 ،77 ،76 ،75 ، 73 ،67= ميوه ممنوعه 

 ن
 510 ،500 ،482 ،466 ،431 ،396 ،395 ،247 ،150 ، 79 ،78 ،49 ،12=  نابرابري 

،522، 582، 583، 585، 594، 604، 606، 607، 608، 611، 612، 613، 614، 617  

  Nadel =324 نادل

 453 ،426 ،421 ،420 ،417 ،409 ،408 ،248 ،225 ،150 ،123 ،58 ،9 ،8= ناحق 

،478  

 60= نازيسم 

  Nancy Chodorow =388 نانسى شودورو

  529 ،416 ،292 ، 241 ،240 ،85 ،17=  نژاد 

 167 ،165 ،164 ، 163 ،162، 161 ،160 ،159 ،158 ،156 ، 55 ،50 ،13 ،11=نخبه 

،168، 169، 170، 173، 176،  

180، 181، 185، 186، 188، 190، 191، 201، 205 ، 221، 395، 422، 431 ، 432 

،464، 582، 604، 605، 606، 619، 620، 629  

 564 ،13= نظام استبدادي 
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 615 ،577 ،675 ،574 ،567 ،509 ،398 ،308 ؛307 ،125 ، 37= نفت 

  ،269 ،254 ،242 ،240 ،238،239=   نفع گرائي 

 147 ،140 ،122 ،79 ،77 ،75 ،61،65 ،58 ،44 ،43 ،41 ،35 ،14 ،12 ،10،11= نقد 

،148، 152، 154، 158، 181، 188، 226، 234، 243، 258، 378، 451، 461، 468 

،515، 556، 581، 582، 621  

  Nozick  =254 ،258، 260، 276،  309 ،  نوزيك

 497 ، 496 ، 494 ،248 ،427 ،423 ،420 ،414 ،407 ، 29،330 ،13 ، 8 ،6=  نيرو

،498، 499، 500، 501، 506 ، 510، 511، 512، 513، 515 ، 516، 519، 521، 524 

،529، 534، 535، 537، 538، 539، 543، 545، 549، 551، 553، 554، 560، 563 

،565، 566، 574، 575، 576، 577، 578، 579، 580، 584، 587، 588، 589، 590 

،592، 596، 600  601، 608، 609، 611، 612، 614، 615، 616، 622، 629، 630 

،633  

 566 ،553 ، 551 ، 545 ،539 ،537 ،530 ،521 ،511 ،506 ،497= نيروي كار 

،574، 579، 587، 608، 629، 633،  

  588 ،579 ، 578 ، 574 ، 501 ، 500 ، 498 ، 494 = نيروهاى محركه

 12 ،11= نئو ليبراليسم 

 

 و
 

 142 ،132 ،131 ،129 ،123 ، 93 ،92 ،83 ،82 ،81 ،78 ،77 ،67 ،38  ،35= يت واقع

،192، 435، 437، 462، 498، 502، 504، 506، 508، 509، 516، 519، 523، 526 

،532، 533، 540، 543، 549، 550، 552، 553، 554، 561، 572، 576، 583، 587 

،592، 602، 603، 605، 609، 619، 622، 624، 629 ،630، 632  

 335 ،334 ،313 ،309 ،307 ،300 ،294 ،295 ،294 ،254 ،253= وسايل توليد 

،362، 390، 393  

، 123، 122، 121، 120، 119، 118، 111، 97، 68، 64، 33، 27 ،26، 25=وسيله 

127 ،130 ،132 ،133 ،142 ،144 ،145 ،146 ،176 ،187 ،358 ،399 ،411 ،414 ،



 696 

415 ،420 ،423 ،447 ،475 ،485 ،512 ،521 ،552 ،554 ،555 ،564 ،571 ،581 ،

583 ،620 

  600 ،573 ،522 ،429 ،188 ،146 ،127 ،112 ،111 ،11 ،8=  واليت جمهور مردم 

 506 ،497 ،496 ،434 ،432 ، 431 ، 430 ،127 ،124 ،118 ،97 ،16= واليت مطلقه 

،507، 511، 539، 582، 601، 602، 603، 605، 609، 613 ، 614 ، 618، 625 ، 626 

،634، 635  

  Wilt Chamberlain   =269،270،271 ويلت چمبرلن 

 ه

  Harsanyi  =236  هارستي

  Harrod   =241 هارود 

  Halvarian   =266هال واريان 

  Hannah Arendt  =389 نا آرنتاه

  Henry Sidywich 1874   =230  هانري سدي ويچ 

  Hayek    =273  هايك

 . قريبا در تمامي صفحات آمده است ت= هدف

  Herbert  Spencer   =265هربرت اسپنسر 

 567 ، 551 ، 548 ،528 ، 519 ،504 ،501 ،495 = هزينه

 426 ،424 ،409 ،112 ،103 ،100 ،97 ،96 ، 95 ،94 ،93 ،80 ،77 ،9 ،8= هستي 

،427، 435، 437، 496، 521، 524، 525، 526، 530، 531، 541، 542، 543، 557 

،558، 564 ، 567، 591، 592، 603، 617، 626، 627، 628، 634، 647  

 626، 558، 557، 525، 437، 435، 427، 9== هستي هوشمند 

 103= هگل 

  629 ،567 ،557 ،531 ،530 ،447 ،355 ،266 ، 8= هنر 

  434 ، 17= هيتلر 

  Hillel   =268 هيلل 

  Hutcheson   =230 هوچسون 
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 ي
  605 ،60= يونان 

  620 ،526 ،413 ،58= يقين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 698 

 

 

 

 

 

 

 

 


