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 هوالحق

 
اند. زمانی برای های خویش کردهرا هدف جنبش استقالل و آزادی در پی یکدیگر، چند نسل ایرانی،    

( اند )جنبش مشروطیت( و زمانی آزادی را مقدم شمردهاند )جنبش تحریم تنباکواستقالل تقدم قائل شده
و انقالبی که اسالم بمثابه  کردن صنعت نفتند )ملیاو زمانی این دو را همزاد و همراه دانسته و خواسته

، راهنمای آن شد(. اما آیا به استقالل و آزادی، بمثابه هدف و روش بیان استقالل و آزادی، اندیشه
دهد: پاسخ را میگیرد، به پرسش، این وجدان داشتند؟ تحقیقی که اینک در اختیار خواننده قرار می

است که هدف و روش کردنش، هر شهروند و هر ، تعریفیتعریف استقالل و آزادی بر اصل موازنه عدمی
 رهد. می زیرسلطه – گرهای نظام سلطهپویایی جبراز جامعه را 

وجدان به استقالل و گوید میشود، در موضع زیرسلطه است و همچنان فقیر می واقعیت که ایراناین     
است، بلکه در سطح آن بخش از جامعه که نقش نیروی محرکه را بر عهده ، نه تنها همگانی نگشتهآزادی
 چرا؟ د به روش زندگی گشتن.است؛ چه رسنیز، همگانی نشده دارد،
ای زیرسلطه – گرهای نظام سلطهراهنما از سویی و شناسایی علمی نشدن پویایی بست اندیشهبنزیرا     

اند که به زندگی و حقوق ذاتی آن، وجدانی روشن بیابیم از سوی دیگر، مانع از آن شده زییم،که در آن می
، یعنی خودانگیخته زیستن و خودانگیخته زیستن یشخو دانیم که غافل نشدن از استقالل و آزادیبو 

های در موضع زیرسلطه، بلکه . اما اینک نه تنها جامعهیعنی عمل خود جوش به همه حقوق ذاتی حیات
گرها و که، سلطه اندهای نظامی گشتهگرفتار پویاییبر این امر که های در موضع مسلط نیز جامعه

. باوجود این، موضع مسلط مانع از یابند، بطور روزافزون، وجدان میاندها، به اتفاق، ساختهزیرسلطه
چون حساب آزادی را  ، توجه کنند.استقالل بمعنای رهایی از دو موضع مسلط و زیرسلطهبه است که آن

اندک شماری  کهاند تعریف روشنی از آزادی بیابند. با آندانند، هنوز نتوانستهاز حساب استقالل جدا می
به ها، انسان است، هنوز  خالقیت انسانبه حقوق و  عصر وجدانکه  ،بجا ،گویند ومی از اندیشمندان

ها و کاربردهای به تعریف اند. هنوزوجدان نجستهها ای از استعدادها و فضله مجموعهبمثاب خود،
باید و نه بخشی از مردم که می نه جمهور مردماستقالل و آزادی، که فعالیت این مجموعه بدانها نیازدارد، 

 . اندوجدان نیافتهنقش نیروی محرکه تغییر را تصدی کند، 
یک علت نیز ضعف وجدان تاریخی است. کشورهای در موضع زیرسلطه گرفتار بریدن از تاریخ خود     

و  پندارند، حقوق انسانهای در موضع زیرسلطه که میهای جامعه. بسیارند درس خواندهنیز هستند
ای کاست و و از آنها نباید کلمه هستند آوردهای غرب، همه، دستاجتماعی و عدالت استقالل و آزادی

 اند!ها هستند که متفکران غرب به حق و استقالل و آزادی و... دادهها نیز همانای افزود. تعریفیا کلمه
 کار پردازیم، به یمنتقالل و آزادی و عدالت اجتماعی میحقوق انسان و اس بهگویند اگر ما ایرانیان می

؟ بدیهی است، آوردیمنمیها سخنی بمیان ؛ وگرنه، چرا پیش از آن، از این مقولهاندیشمندان غرب است
 اطالعند و هم از تاریخ اندیشه در غرب. تاریخ اندیشه در ایراندر جامعه خویش بی هم از تاریخ اندیشه

، بطور پیگیر، به اند و، اندیشمندان ایرانینداده دهد که ایرانیان تن به جبرباوریخدشه میشهادتی بی
قرن یازدهم تنها اندیشمندان غرب گوید که نه اند. و تاریخ اندیشه در غرب میاستقالل و آزادی، پرداخته

، نه تنها، جنبش اصالت انسان ملهم از اندیشه اندخوانده و ابن حیثم و بیرونی سینا را قرن بوعلیمیالدی 
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بیشترین مراجعه به »، در آن، روی داد، قرن علی )ع( است، نه تنها در قرن هیجدم که انقالب فرانسه
. کتاب * اندملهم از اندیشمندان شرق، از جمله ایران بودهنیز  باستان فیلسوفان یونانبود، بلکه « اسالم

 است.  درشناسایی و تعریف استقالل و آزادی حاضر نیز گزارشگر، بیشی و پیشی ایرانیان
های خویش با شدند و کار تنظیم رابطه ها در روابط قواانساناست که تر اینعلت دیگر و بسا مهم    

یکدیگر را به قدرت سپردند و قدرت باورهای دینی آنها را در این و آن بیان قدرت از خود بیگانه کرد. 
 های استقالل و آزادیبودند و دستگاه از خود بیگانه گردان مقوله های قدرتها که ساختند نیز بیانمرام

 شدند. و... و حق و رشد و عدالت
ها زیرسلطه شدند و این نظام – گرهای اجتماعی بر محور سلطهها پدیدآورندگان نظامسان، انسانبدین    

اند که انسان امروز، خود را در برابر آنها، ناتوان هگشتهایی یی شدند که اینک غولهاپویاییباردار 
و ناامیدی را  بینی ناتوانخود ها نیز با القای ناتوانی و ناامیدی در انسان، بیند. کارگزاران این نظاممی

ی هاکتاب، یافتهدر اینخاطر، بینی و ناامیدی از نشناختن است. بدینکنند. اما خودناتوان می تشدید
است، ها بسنده نشدهدیگر، به تعریفاند. به سخنشصت سال، بسط داده شدهافزون بر در طول  تحقیق

کنند، ها و کاربردها را آسان میها نه تنها فهم تعریفاست. مثالبلکه هر تعریف و کاربرد آن، تشریح شده
 . گردانندمی نیز سهلکه کار تمرین کاربردها را بل

 ؛استاستقالل، آزادی، بسنده نشده سان، در فصل اول بخش اول، به نقل نظرها در باره اختیار،بدین     
ها، در جریان تاریخ نظر آسان شود و هم اتصال اندیشهتا که هم فهم نظر هر صاحب اندنظرها نقد نیز شده

ها شناسایی شوند تا مگر انسان امروز وجدان یابد که استقالل و نمایان گردد و هم مؤثرها در تعریف
 قوق خویش، را رویه کند.ذاتی حیات او هستند و عمل به این دوحق، بنابراین، همه دیگر ح آزادی
زیرسلطه، که در کارهای پیش، شناسایی  - گرهای نظام سلطهکتاب، پویاییبخش اول در فصل دوم     

استقالل ، برنقشمندانشوند تا که معرفت و برشمرده شده بودند، در این کتاب، یک به یک، تشریح می
تعریف و  گردد. از جمله، نقصآسان و تا ممکن است بی ،کاربردهاشانها و و آزادی، بر همه تعریف

و  زیرسلطه -ر گهای نظام سلطه، رها از جبرهای پویاییکاربرد استقالل بمثابه نه مسلط و نه زیرسلطه
برتمرین د و نتمرین کردنی بگرد ، ساز و خالق و فرهنگ ساز، فرهنگ استقالل و آزادی آزادی بمثابه فعال

های اجتماعی هرمی چرا نظام . دریابندشوددانسته در تغییرکردن و تغییردادن،   شان،اهمیت نقشکنندگان، 
 زیرسلطه ناممکن است. –گر تغییر نظام سلطهبدون تغییر قشرهای اجتماعی پایین، شکل هستند و چرا 

یابند است که وقتی شهروندان به حقوق خویش وجدان می مردمناممکن است زیرا این در سطح جمهور     
ها با شناسند، تنظیم رابطهها، بنابراین، توانا باز میای از استعدادها و فضلو خویشتن را بمثابه مجموعه

های همگانی، نه تنها در نیاز به جنبش تغییری چنین همه جانبه، شود؛ ناممکن است زیراحقوق، میسر می
، نه شهروندان کنند کهها وقتی کارآیی پیدا میو این جنبش داردها سطح یک جامعه که در سطح جامعه
ها وجدان یابند و عمل به این حقوق را رویه کنند و رابطه گانهپساپس، که، پیشاپیش، به حقوق پنج

  .حقوق تنظیم کنند بایکدیگر را با
است؛ زیرا ها ضرورت و فوریت یافتهاست که این در سطح جهان است که شناسایی پویاییراستی این    

بازشدن طرزفکرها به روی حقوق و  های اجتماعیدر سطح جهان است که انقالب بمثابه تغییر نظام
به حقوندان، به  ، بنابراین، تغییر انسانها از معتادان به اطاعت از اوامر و نواهی قدرتگانهپنج

کس نباید به انتظار تغییر شهروندان دهد. باوجود این، هیچخودانگیختگان، به مستقل و آزادها، باید روی
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ای درنگ ، لحظهتمرین خودانگیختگی در حقوق ووجدان به  یافتن است در هر انسانجهان بنشیند؛ بر 
 .نبیندروا 
به شناسایی  های وجودی،شوند. شناسایی توازنشناسایی می هادر بخش دوم کتاب، نخست موازنه    

 خویش را بشناسد. اگر آن را توازن وجودی دهد که اصل راهنمای عقلکننده این امکان و فرصت را می
داند و خود را فرادست و یا فرودست میدر رابطه خود با دیگران، مشاهده کرد که، یافت، برای مثال، 
کند، ثنویتی اصل راهنمای او است را تنظیم می با دیگران های خودفرودست رابطهدر مقام فرادست یا 

تواند آزمون دیگری انجام یابد. اینک او میکه، بدان، خود یا دیگری، نقش فرادست یا فرودست می
اختیار او است ن در تعریف و کاربردهای آاینک که  – دهد، ثنویت یا توازن وجودی را با موازنه عدمی

که، از بیرون،  ها داردکند که در درون خود، استقالل و آزادیجانشین کند. این آزمون، او را آگاه می –
در انتخاب اصل راهنمای  کردنی و نه مهارکردنی هستند. از آن جمله است، استقالل و آزادینه ممنوع

 عقل خویش. 
کند آگاه می یهایاز واقعیتتجربه کننده را و تمرین کاربردهای آن،  کردن موازنه عدمی اصل راهنما    

ها، از ، استعدادها و فضلتغییر اصل راهنما، از آنها آگاه نبود: حقوق ذاتی حیاتکه پیش از آزمون و 
جوید، امید و شادی ذاتی که عقل میهستی  کرانپژوهی و آفریدن، فراخنای بیجمله استعداد دانش

گیرد: بازشناسی خویش بمثابه حیات، وجدی که به یمن مسئولیت شناسی همه وجود آدمی را فرا می
به جهان سامان و قوانینی که  و این مهم که حقوق طبیعت گانهحقوندی آگاه و عامل به حقوق پنج

 .او هستند بخشند، نه محدود و متعین کننده انسان که منطبق با خودانگیختگیمی
 شوند.، شناسایی میگانه از استقالل و آزادیها و کاربردهای سیدر واپسین فصل بخش دوم، تعریف     

کند. هر فرد، هر هر تعریف و کاربردی را چند مثال، آسان می تمرینفهم و  شود کهیکبار دیگر یادآور می
کاربردها را تمرین کند و  ،ها را دریابدتعریفتواند ، هر جمع، هر جامعه و نیز جامعه جهانی میخانواده

 تغییر کند و تغییردهد. 
بعمل  ها که از استقالل و آزادییابد که سی تعریف را با تعریفمکان را میهرکس و هر جمع این ا    
گاه می اند، مقایسه کند. این مقایسه ضرور است چراکه مقایسه کننده راآمده  کند از امرهای مهم:آ
نیست، در تاریخ بس دراز،  و جبر تعین قدرت، بنابراین، به تعریف بههم سی تعریف که یکی از آنها  ●

ها اگر تعریفاست. پس  ، مستقل و آزاد،اند، بخصوص که انسان طبیعی، خودانگیختهقابل شناسایی بوده
اند و هستند، نه از راه اتفاق است، بخاطر از خود بیگانه شدن و قدرت را بر دهشتعریف به تعین و جبر 

با تحمیل ثنویت بمثابه اصل  ،ها را به قدرت سپردن، بنابراین، عقل رارابطهخود حاکم کردن و تنظیم 
 ؛قدرت درآوردن است گزاریخدمت، به راهنما

های دیگر نیز  ند و هنوز گرفتار استبدادند، اگر جامعهاه، در یک قرن، سه انقالب کرداگر مردم ایران ●
در  جای نوراالنوارخاطر است که قدرت اند، از جمله بدینتعیین سرنوشت خود را به قدرت واگذاشته

همه چیز را باید به او و از منظر  اماشود است که خود دیده نمیخدایی شده: استرا گرفته اشراق حکمت
هایی اند، معانی کلمهاز خود بیگانه شده های قدرتها و مرامها، در بیانهای راهنما، دیناندیشهاو دید. 

و والیت و...، در معانی قدرت فرموده از خود بیگانه  و امامت و حق و عدل چون استقالل و آزادی
رو است که انسانها، استقالل و آزادی و دیگر حقوق را بیرون از خود، بیگانه با خود، . از ایناندشده
انگارند. لطف کنند، مستحب می ،انگارند و در قیاس با نان و امنیت، این دو را واجب و حقوق را اگرمی

که قربانی هستند  – ن و امنیت نیز در خطر است، نه قدرت که دین و مرام و بسا حقوق رابینند ناوقتی می



13 
 

تر و سخت« استقالل»کنند که پس از یافتن یانی را پیدا میئحال و روز افریقایا شمارند. مقصر می -
مردم ایران  ! و یا حال و روزرودپرسیدند: استقالل چه وقت میشدن تحصیل نان و بیشتر شدن ناامنی، می

 . خوانندمجرم میکه قربانی است،  را یابند که انقالب خویشرا می
های نظام پویایی و دیگر حقوق، رهایی از جبر در عصری که تأخیر در وجدان به استقالل و آزادی    

تواند به کار آن آید که وجدان به حقوق با عمل کند، این کتاب میرا بسا ناممکن می زیرسلطه – گرسلطه
 به حقوق همراه بگردد.

 
 صدرابوالحسن بنی

  2020وئن ژ 1برابر  1399خرداد  12
 
ام.  به دو آورده و کتاب کرامت را در کتاب توتالیتاریسم در غرب ، از جمله تاریخ سیر اندیشه* مآخذ

تاریخ فلسفه در جهان نوشته و دیگری کتاب  کتاب دیگر، یکی تاریخ فلسفه غرب نگارش برتراند راسل
 توان مراجعه کرد.مینیز ، ترجمه منوچهر شادان هیگینز/کاتلین  رابرت سولومون
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 بخش اول
 
 

از قلم یکی از  استقالل و آزادیاز ترین تعریف ، در پی نقل و نقد تازهدر فصل اولدر این بخش،      
پیش و پس  نظرهای اندیشمندانی ایرانی، در باره اختیار،نقل و نقد در پی آن،  ،صاحب نظران غرب و

در بخش دوم  -اند، بعمل آمدهها که از استقالل و آزادی سنجش تعریفشوند. ، نقل میاز اسالم
، که اندیشمندان گذارندجا برای تردید باقی نمی -شوند های صاحب نظران غرب نقل و نقد میتعریف
و تعریف استقالل و آزادی بر این اصل، نه تنها گویای بیشی  اند. موازنه عدمی، بیشی و پیشی داشتهایران

گشاید که تعریف استقالل و آزادی و حق بستی را میصاحب نظران این سرزمین است، بلکه بنو پیشی 
این  است.بمثابه میزان تمیز حق از ناحق، جهانیان را بدان گرفتار کرده عدالتبه قدرت و غفلت از 

ها زیرسلطه و دو قطبی شدن جامعه – گرهای سلطهگرفتاری ذهنی با گرفتاری عینی که زندگی در نظام
 است.است، اسارت آورتر گشته

شود. بدون شناسایی زیرسلطه پرداخته می – گرهای نظام سلطهپویاییدر فصل دوم این بخش به تشریح     
درک کرد و نه سان که باید ها و جامعه جهانی در آنند، آنکه جامعهرا توان وضعیتی ها نه میاین پویایی

ها برهد، ویاییبخواهد از بند این پ اگرتوان دانست چرا هر شهروند، هر جامعه و نیز جامعه جهانی می
و کاربردهای یکایک آنها. تعریف استقالل و آزادی  ها از استقالل و آزادینیاز دارد به شناسایی تعریف

حال خود را آزاد باورکردن، شهروندان به قدرت، بنابراین، خویشتن را گرفتار جبرها گرداندن و در همان
ی گردانده است که یهارا در بندگی قدرت و زندانی نظام ،هردو، رسلطههای در موضع مسلط و زیجامعه
خاطر است که، امروز، جهانیان در برابر یک مسئله انجامند. بدینمی به پویایی مرگ هاآنپویایی

به حقوق، بنابراین، عمل به حقوق و تنظیم  خاطر است که عصر ما، عصر وجداناند؛ بدینقرارگرفته
 است. حقوق گشته اها برابطه
چرا گوید بر پایه آن به جامعه جهانی، می و پیشنهاد این حقوق و قانون اساسی گانهشناسایی حقوق پنج    

بست فکری بدر برد، در جدید که جهان را از بن است وقتی خاطرنشان کرد: اندیشه حق با جان فولر
 کشور در موقعیت و وضعیت ایران، یافته و پیشنهاد خواهد شد.یکی دیگر از سه چهار و یا  ایران
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 فصل اول
 با یکدیگر تعریف استقالل و اختیار و رابطه استقالل و آزادی

 
 

 در غرب:  و خودمختاری تعریف استقالل

 
حالت عدم وابستگی یک شخص و یا یک جمع به شخص و یا جمع دیگر را استقالل گویند.      
 ها:. مثالاست یبرخورداری کامل از خود مختاری در رابطه با شخصی یا چیزسان، استقالل بدین
 کرد.قه نیز میبخاطر حفظ استقالل خود، عشق دختری را رد کردم که به من اظهار عال :گوید. پسری می1
وستانم بخاطر حفظ استقالل خود، از ثروت بر ثروت افزودن، چشم پوشیدم. دگوید: شخصی می. 2
شویم. اما من بر این باور بودم که ثروت بیشتر آدمی را تر میگفتند: هرچه ثروتمندتر بگردیم، مستقلمی

 آورد. به بندگی خود در می
واری کشاند. و امیدو روان می نناامیدی کار را به عصیان و یا زبونی تگوید: ای میانسان فرهیخته. 3

 نیازی مالی و رها بودن از انقیاد سیاسی، استقالل همین است.. بیاستاستقالل  نیازمند به برخورداری از
یا عملی  و. استقالل روحی و عقلی و نظری و عملی بمعنای ناوابسته بودن روحی و یا عقلی و یا نظری 4

 .نام و نشان زیستن روا استها، بیینگونه وابستگیبه کسی و یا چیزی است. برای پرهیز از ا
رو، آموزشی که حقوق و استقالل آموزش . استقالل رها بودن از هرچه رنگ تعلق پذیرد است. از این5

عایت رو، حق و رکند که آموزش دهنده چشم داشتی نداشته باشد. از اینرا رعایت کند، ایجاب می یابنده
، همین رسدمی وقتی به سن بلوغ حق در دوستی، در آموزش، ویژگی دوران جدید است. استقالل کودک

 . معنای واقعی استقالل، توانایی انتخاب است. است
یم: که گوی. وضعیت یک عضو و یا یک جماعت که تحت سلطه عضو و یا جماعت دیگر نباشد. چنان6

 و... ، استقالل قوه قضائیها، استقالل مطبوعات، استقالل سندیکا، استقالل ملتاستقالل کلیسا
وییم: استقالل که گو وضعیت یک کشور، یک ملت که تحت سلطه هیچ قدرت خارجی نباشد. چنان    
بخاطر استقالل و تمامیت  ، استقالل ملی و یا تأمین و حفظ و دفاع از استقالل کشور و یا جنگوطن
 و... و اسپانیا کشور، مثال جنگهای استقالل امریکا ارضی

تریکی که حاملش هستند، عمل ککه میان دو پارتیکول، مستقل از بارهای ال . ویژگی نیروهای اتمی7
 .، استقالل همین استکنندمی
 

 :خودمختاری و آزادی، استقالل

آزاد بودن، خود را آزاد  گیرد:بندی قرار میبندی کنیم، ارزش آزادی، در اول ردهارزشها را که رده    
، آزادی بیان، آزادی انتخاب و... برای ما انسانها، آزادی غنای معنایی احساس کردن، آزادی اندیشه
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یابیم که آزادی نقش اول را در رشد ما ندارد. این استقالل کنیم، در میبسیار دارد. باوجوداین، غور که می
 گوییم:که میاناست که نقش اول را دارد، چن

 ارم؛ ددر روابط خود، نیاز به استقالل بیشتری  -
 توانم در کار خود خودمختارتر بگردم؟؛چگونه می -
 دم.دارم احساس کنم که مقیارزش اول من است. دوست نمی استقالل -
قالل تواند عمل کند. و استاما آزادی حالت شخص آزاد از قید است و بنابر نوع انتخاب خود، می    

ای است که، جز به خود، وابسته نیست. مستقل صفت کسی که تن به برخی قواعد اخالقی حالت سامانه
، توانایی عمل خود است وقتی قوانین تواند باشد. و اما خودمختاریدهد نیز میو رسوم و سنن جامعه نمی

کند: استعداد گونه تعریف می، آن را این Eric Berne کند. اریک برنو قواعد رفتار را نیز خود تعیین می
های روشن و از پس عملی کردن آنها برآمدن و مسئولیت انتخاب و عمل طی مراحل زندگی، با انتخاب

 خویش را پذیرفتن وجدان به نیازهای خاص خویش و دانستن راه و روش برآوردن آنها.
 
 دو همراه هستند:   استقالل و آزادی ●

هستند. بدین « حالت»بیانگر یک  بینیم، استقالل و آزادیهای باال که تأمل کنیم، میدر تعریف    
است که توضیح که انسان استقالل و آزادی را با هم دارد و یا فاقد هر دو است. آیا برای شما پیش آمده

معنی است. اشکال آزاد حس کرده باشید؟ این نوع ارزیابی، واقعاً، بی« بسیار»آزاد و « کمی»خود را 
است که بله، کنید؟ پاسخ اینیک زندانی آزادتر احساس نمی تواند بپرسد: آیا شما خود را ازکننده می

فراگیر که، در آن،  کشور تحت استبداد« آزاد»کنم. اما آیا شما زندانی را از یک تبعه آزادتر حس می
 شمارید؟ مطمئن نیستم پاسخ شما آری باشد.می« تر آزادکم»آزادی اندیشیدن وجود ندارد، 

کنیم به پرشمار نهاد و ی دیگر، آزادی ما کامالً نسبی است چراکه ما در جامعه زندگی میاز سو     
ای م، یک عضو قبیلههستند، مقیدیم. از این منظر که بنگری« تکالیف»به قیودی که  ایم وسازمانها وابسته

ربیها این مردم را است. اگر قیدها که غ« آزادتر»کنند، از ما از قبایلی که در جنگل آمازون زندگی می
 ست.بینیم این حکم هم چندان صحیح نینیم، میکاند را لحاظ بدانها مقید کرده

آید. اما اندازد که آزادی مفهومی بغرنج است که آسان به تعریف نمیها مرا به این فکر میاین مثال    
که به تحقیق استقالل بر  سان، کسیریشه آن. بدین کند مگر با نفیاستقالل، این کلمه وجود پیدا نمی

آنچه و آن کس که نباید  ریشتر از آن بر وابستگی متمرکز شود. به سخن دیگر، بر هبآید، بسا باید می
مق زندگی از وابسته شد. نیرویی که باید بکار برد تا وابسته نبود، عظیم است و خطر آن وجود دارد که ر

شود اما موکول است به بلوغ که با طی چهار میما بستاند. از منظری، استقالل رشد شخصی تعریف 
 شود:مرحله، حاصل می

از  ار احساسات و هیجانات خودتواند ، مرحله وابستگی است: وابسته بزحمت می. مرحله اول1
 به یکیاو تمایل آمدهای منفی که دارد، یتمیز دهد. با وجود همه پ یاحساسات و هیجانات دیگر

 انگاری این دو است؛
ماند کم و بیش به حال و وضعیت شورشی زن یا مردی میاست و  مرحله ضد وابستگیحله دوم، مر. 2

 گرنه مستقل که ضد سلطه او کند. در این مرحله، پندار و گفتار و کردارکه بر وابستگی خود عصیان می
 و وابستگی است؛
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دست یافتن به این  اما اگر. استقاللندبسیاری در پی رسیدن به  است. مرحله استقاللمرحله سوم، . 3
آورد. علت عمده را از پای در می او، آن کندصرف  کوشنده باید استقالل هدف ثابت بگردد، نیرویی که

 . واست ایی آدمیاز منظر عقالنی، ناسازگار با رشد و شکوفاست که  رمق شدن نیز فردگرایی افراطیبی
آفرینی را روش وقتی آدمی منطق همکاری و با هم که. توضیح اینخودمختاریمرحله مرحله چهارم، . 4
ها شود، انسانمیآفرینی، با آگاهی از حدود و انتخابهای خویش، همراه این همکاری و باهم و کندمی

 دانم.خودمختاری می مرحلهِ من  را این مرحله خاطر است کهشوند؛ بدینمیخودمختار 
 
 بیشتر: بسوی خودمختاری ●
مفهومی است که بیشتر از هر مفهوم دیگری با رشد شخصی خوانایی دارد.  از دید من، خودمختاری    

کند، خودمختاری نه یک حالت که یک استعداد، یک فراگرد طور که تعریف باال خاطرنشان میهمان
توانیم آن را بسط دهیم، به روشهای مختلف بیاموزیم و بکاربریم، است. و نیز در تحول دائمی است. ما می

های مهم بکنیم. کوتاه سخن، و احوالی، به عقب برگردیم و در اوضاع و احوال دیگری، ترقیدر اوضاع 
ای بیشتر دورانی است تا خطی و دو خطی. دو خطی به این معنی که رشد بسوی خودمختاری پویایی

 خودمختاری بیشتر، اغلب دو جنبه دارد: یکی رابطه با خود و دیگری رابطه با دیگری. 
. هستندکارهایی برهیم که محدود کننده در رابطه با خود: یعنی این که خود را از طرز خودمختاری-

طرزکارها، خود نیز، فرآورده تمایل ما به تفسیر واقعیت، بر مبنای گزینش، تعمیم، یا قلب واقعیت هستند. 
خود، بنابر موقعیت، و یا خود  بهتر خود را شناختن، وجدان به خود بهتری داشتن و انتخاب واکنشهای

 دهند راه به خودمختاری را به پیش رویم.را با ارزشهای خویش همسان احساس کردن امکان می
آور رفتن بسوی در رابطه با دیگری: کیفیت ارتباطی رابطه، نتیجه اصلی و نشاط خودمختاری -

ور من از کیفیت عقالنی چیست؟ کیفیت ارتباطی، پرسید: منظخودمختاری است. بسا شما از من می
آغازکردن، مداومت و استحکام بخشیدن به روابط سالم با کسانی است که سپهرهای مختلف زندگی ما 

« هایبازی»دهند. برای ارتباط برقرارکردن بر وفق نیازهای خود، در بیرون از هرگونه را تشکیل می
ها و تأثرهای و اعمال خود بودن و یا اصالتمندانه، هیجانروانی، موضع اتخاذکردن، مسئول سخنان 

شوند. خویش را به اشتراک گذاشتن، اینها همه، در جمع، کیفیت ارتباطی هستند و سبب بهتر شدنش می
 (1) دهند.و نیز، عالئم مشخصی هستند که اندازه پیشروی ما را بسوی خودمختاری نشان می

 
 نقد: ●

 اند. در نتیجه،ها بر اصل ثنویت انجام گرفتهتعریف     
شود. استقالل و کند وقتی از وابستگی رها می. استقالل حالت و حالتی است که زیرسلطه پیدا می1

آید و شود که سخت به تعریف میشوند. آزادی مفهومی بغرنج می، هر دو، گویای یک حالت میآزادی
. کندپیدا میو چهار مرحله  گرددمیستان طلبد، رمقاستقالل چون رهایی از وابستگی، نیروی عظیم می

کننده طرف مسلط را فاقد شود. تعریفتر شدن استقالل آدمی میکم و زیاد ثروت، سبب بیشتر یا کم
ان و جاندار و طبیعت زیرسلطه را که دارد هستی از انس –های رابطه مسلط انگارد. پویاییاستقالل نمی

 دهد.شناسد و در تعریف استقالل و آزادی، دخالت نمیستاند، نمیمی
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دانست که ناپذیر هستند و میدانست که از یکدیگر جداییرا دو حق می حال اگر استقالل و آزادی    
یافت که شدند و هم نه نیاز میف میها سرراست و شفااین دو حق ذاتی حیات انسان هستند، هم تعریف

پیش از فراگرد وجود خودمختاری  را فراگرد بیانگارد و از این مهم غفلت کند که اگر  خودمختاری
تواند پدید آید و فراگرد بسط را طی کند؟ اگر وجود دارد، حالتی از انسان است؟ ندارد، چگونه می

، هدر ردیف استعداد دانشجویی و آفرینندگی و... است؟ بنابر قول نویسند استعدادی از استعدادهای او،
کند، نیازمند استقالل و  حالت نیست. استعداد است. اما برای آنکه آدمی استعدادهای خویش را فعال

را دهند استعدادهای خویش آزادی است. وجدان به این دو حق و عمل به این دو حق، به او امکان می
دوستی است و  دوست داشتن و دوست داشته شدن حقی از حقوق انسانای فعال کند. چون مجموعههم

ها شود که انسانها به حقوق خویش عمل کنند. هرگاه چنین کنند، در جا، رابطهو همکاری وقتی ممکن می
کنند و به تر میو عمل انسانهای در رابطه را گسترده کنند و حقوق فراخنای اندیشهرا حقوق تنظیم می

سان، نیاز به غافل نشدن از استقالل و آزادی، در آغاز بخشند. بدینآفرینی آنها واقعیت میهمکاری و هم
 و در طول رشد هر انسان و جمع انسانها است. 

 و سوای این دو است، آیا نبود استقالل و آزادی، جبر تهی از استقالل و آزادی واگر خودمختاری    
شود؟ صاحب تعریف چسان از این تناقض بس آشکار نیست و با وجود جبر، خودمختاری ناممکن نمی

افزون گر و فقرآور و نابرابری زیر سلطه هستند که ویران –های روابط مسلط غافل است؟ و باز این پویایی
را  ، به ترتیبی که نیروهای محرکهپذیرکردن نظام اجتماعیستان هستند، اما به یمن باز و تحولو... و رمق

 بیند. و...شود. این واقعیت را نیز نویسنده وارونه میبگرداند، رمق بازیافته می در خود فعال
نزدیک است به تعریف  که تعریف او از خودمختاری –شناخت را می هرگاه تعریف کننده موازنه عدمی    

همانی ، استقالل را این-و عمل به استقالل و آزادی است  که وجدان به استقالل و آزادی خودانگیختگی
همانی با حق، این شدن انسان بمثابه مجموع استعدادها و فضلها، به یمن و آزادی را فعال با حق مطلق
انتخاب خودانگیختگی او در کرد؛ استقالل را خودانگیختگی درگرفتن تصمیم و آزادی را، تعریف می
 کرد؛ استقالل را ...، تعریف مینوع تصمیم

 نظرهای اندیشمندان غرب در باره آزادی را، در جای خود، خواهیم آورد.    
 
 

 :در ایران و آزادیاستقالل  هایتعریف

 :تعریف استقالل در لغت
بلند آمدن. گویند: استقل ّ  کردن،  بلند برآمدن، به جای] اِ ت ِ [ )ع مص ( برداشتن و بلند .استقالل    

طیرانه.)بلند و دراز شدن گیاه(. رفتن، کوچ کردن قوم، رخت برگرفتن. )منتهی االرب(، الطائر فی
روس(، )تاج الع ضابط امر خویش بودناستقالل حمول البین، برگرفتن خوان طعام از پیش مردمان، 

)غیاث  بخود بکاری ایستادن بی شرکت غیری(،  ، )تاج المصادر بیهقیبخودی خود به کاری برایستادن
هایی که بدیشان مفوض بود که جز بدیشان راست نیامدی و کس دیگر نبود که استقالل آن از شغل(: 

رسید  حق(، روزی او را گفتند فالن مقدم را 334چ ادیب ص  . )تاریخ بیهقیداشتی استعفاء خواستند
،  ((، طاقت آوردن، تاب آوردن. )تاج العروساند. )کلیله و دمنهو فرزندان او به حد استقالل نرسیده

https://dictionary.abadis.ir/fatofa/حق/
https://dictionary.abadis.ir/fatofa/حق/
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گرفتن، لرزه گرفتن کسی را. خشم کردن،المصادر بیهقی( )زوزنی ( )غیاث(. کم اندک شمردن. )تاج
 .)منتهی االرب (

است، چند معنی که چاق گردانده شدند، معانی هستند در لغتنامه خود آورده از این معانی که دهخدا    
ها گویای جدایی استقالل از آزادی، که این تعریفاند. اال اینکه در فلسفه و علم سیاست بکار رفته

م، تعریف از استقالل، ناقص الجر ؛ناپذیری هستندبمثابه زوج جدایی غافل از استقالل و آزادیبنابراین، 
 و نارسا است. 

 
 

 :پیش از اسالم در ایران . استقالل و آزادیالف

 
است. ایرانیان پنج هزار سال پیش از این، شناسایی شده در ایران ، دموکراسیارکان دموکراسی کتاب در   

جا، قسمت اول آن اند. در ایندانستهرا راهنمای دموکراسی می ، بنابراین، استقالل و آزادیموازنه عدمی
 گیرم:آورم و آن را با کاوش بیشتر در اوستای نخستین و اوستای از خود بیگانه، پی میتحقیق را می

 دموکراسی هزار سال پیش از این، در منطقه ایالم 5کند که در ( معلوم می2تحقیق باستان شناسی )        
 است. برقرار بوده

، نوعی است که در دوران مادهاسو، روایت شده، از دوران ماد بدیندر ایران در باره سابقه دموکراسی   
، بگاه تعیین نوع دولت، براین است که، در دوران هخامنشی (. هرودت3است )از دموکراسی وجود داشته

 (:4است در ایران دموکراسی برقرار شود)کردهپیشنهاد، یکی از آنها خانواده 7در اجتماع سران 
که مبتکر توطئه بر ضد بردیای دروغی بود، سخن آغاز کرد و شش تن دیگر را به  Otanèsاوتانس »    

، دعوت کرد: من بر این باورم که از این پس، دیگر هرگز نباید اداره دولت را به ساالریاستقرار مردم
ر نه دلپسند و نه خوب است. شما دیدید ، بر خود مسلط کنیم. این کایک تن بسپریم و او را، بمثابه شاه

 کار را به کجا کشاند و شما چشیدید مزه خودکامگی بردیای دروغی را. چگونه سلطنت که غرور کمبوجیه
آنکه به کسی پاسخگو باشد؟ بهترین کند بیخواهد میممکن است نظم نیکو بجوید وقتی شاه هرکار می

گوید. برخورداری بشود، با طرز فکری که داشت وداع می دنیا وقتی صاحب این مقام و آمریت هایانسان
است. آورد. در همه زمانها، قدرت با دارنده خود چنین کردهاز موفقیتها، در او وقاحت و تکبر بوجود می

دارد مرتکب بسیاری او را بر آن می  در خود، همه شرور را دارد: کبریا با داشتن این دو عیب، شاه مستبد
شود. در حقیقت، جبار که از هرگونه دارایی جنایتهای جنون آمیز شود. از هوس اینگونه اعمال نیز پُر می

که دائم چشمش  استباید از حس غبطه به مال این و آن مصون باشد، اما  واقعیت اینبرخوردار است، می
بکار  خشونت کند. نسبت به زنانکه سنن پیشینیان را وارونه میبه مال این و آن است... از همه بدتر این

 کشد. برد و، بدون قضاوت، افراد را میمی
( دارد. در این حکومت، الریسااستبدادی، حکومت مردم، بهترین نامها را، )مردم بر عکس سلطنت    

گیرد: کند، یکی هم انجام نمیمی انسانها از حقوق مدنی و سیاسی برابر برخوردارند. و از کارها که شاه
شود، پاسخگو خواهند بود.  می شوند. دیگران بابت آمریتی که به آنها تفویضبه قرعه انتخاب می قاضیان
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تمامی شورها واگذار به مردم هستند. بنا براین، من بر این نظر هستم که قدرت را از آن مردم بشناسیم و 
 «.به مردم بسپاریم.  زیرا جمعیت بزرگ است که دارنده صفات نیک است

( و باز، در تاریخ 5است )استقرار داشته ، دموکراسیهااست که در دوران سلوکیاین نیز گفته شده    
برخوردار کرده و مجلس « قانون اساسی»را از نوعی  ( ایران6است که مهرداد یکم اشکانی )آمده
 تا امروز، دولتهای استبدادی هخامنشی است. باوجود این، ایران، از دورانرا تشکیل داده« مهستان»
 داشته است. می
های اند. بسا جامعهنیز آن را یافته بوده اند. هندیان، را ایرانیان یافته، بمثابه اصل راهنماموازنه عدمی    

دیگر نیز این اصل را شناخته باشند. این اصل، در تنظیم رابطه با انیران و نیز در تنظیم رابطه جامعه با 
، در ، در بعثتاست. این اصل، در توحیدشده است و عامل ادامه حیات ملی ایرانیاندولت، کاربرد داشته

 (. 7است )، بیان گشتهاسالمدین و هم در  و در هدفداری، هم در دین زردشت ، در عدالتامامت
بنایش بر رهایی  ،استگرفته شدهکه در دوران بعد از اسالم پی پیش از اسالم در ایران ،نوعی از عرفان    

 (:8است ) همانی با نوراالنواربه یمن این بازیافت استقالل و آزادی از ثنویت تاریکی و روشنایی،
 
 :و ربط آن با استقالل و آزادی و ثنویت بمثابه اصل راهنما . توحید1

  
، پیش از ازخود بیگانه شدن در بیان قدرت خواند. دین زرتشتمی خواند، با جبرثنویت با آزادی نمی    

دین  ،(. در دوران ساسانی9قائل بود ) و دوگانگی خیر و شر گر جبر گشتن، به یگانگی خداوندو توجیه
دهد و به والیت مؤبد بدولتی شد تا اطاعت از قدرت را واجب کند و انسان اختیار بر خود را از دست 

یگانگی  و دیگری آیین زروانی دو آیین یکی آیین مانی .دهدامید، تن، بمثابه مصدر بیم و و شاه بدانؤم
 جانشین کردند: اهریمن – خداوند را با دوگانگی اهورامزدا

 مگر فرزندی بیابد و نیافت، درست در لحظه ، بمدت هزار سال، نذرها کرد تازروان، خدای زمان     
سان، اهریمن، مولود شک، همزاد اورمزد شد. باردار شد. بدین و اهریمن شک کردن، مادر به اورمزد

کند، با خود گفت: هریک زودتر به دنیا آید، خداوندگاری چون زروان آگاه شد که دو فرزند دوقلو پیدا می
آگاه شد و برادر را از آن آگاه کرد. اهریمن اورمزد را فریب  سپارم. اورمزد از قصد پدرجهان را به او می

داد و اول او به دنیا آمد. زروان ناگزیر شد نُه هزار سال از خداوندگاری جهان را بدو بسپارد. با به دین 
 دوگانگی از خود بیگانه شد و در راه دادن این ثنویت، یگانگی خداوند

و پیروزی نهائی  و اهریمن ثنویت راستی و دروغ و پیروزی راستی بر دروغ، جای به ثنویت اهورامزدا● 
 اهورامزدا بر اهریمن سپرد؛

 اختیار از دست داد؛ انسان مختار● 
(، 10بود ) بسود آنهاو مخالف اشراف و دموکراسی و مردم زحمتکش اندینی که جانبدار کشاورز● 

 (.11یافت ) گیر گشت و در اوستای جدید، جامعه طبقاتبس سخت و نظام طبقاتی گر استبدادتوجیه
(. برای 12گشت ) و اهریمن اختیار و عرصه نزاع اهورامزداسان، انسان با اختیار انسان بیبدین     
گرفت. از راه تصادف نیست قرار می که اهریمن صاحب اختیار انسان نشود، باید تحت والیت مؤبدانآن



21 
 

(. 13جست )نیز دچار دگردیسی بود و پاپ بر آسمان و زمین والیت مطلق می این زمان، مسیحیت که
گر صغیر بودن انسان و ضرورت والیت شود، توجیهدر همه جا، دین که بیان قدرت و وسیله توجیه آن می

 (14و جهان شمول است ) شود و شد. این امر واقع مستمرمقام دینی بر او، امر واقع می
پرشمار  های دینیکرد و، هم، گرایشتهی میدین رسمی را میانقدرت که، هم،  در دوران ساسانی    
 (:15گشت )و آزادی و اعتراض به نظام حاکم می راه و روشی برای بازیافت توحید شدند، عرفانمی
 

. باز یافت توحیدی که ثنویت آن را پوشانده و جانشینش شده بود، توسط شیخ 1.1

 : وردیالدین سهرشهاب
را زنده  در اسالم و با اسالم فلسفه ایرانی»زیست و می وردی عارفی است که بعد از اسالمگرچه سهر    
او عرفان دوران پیش  ایرانی پیش از اسالم را شناسایی کرد و حکمت اشراق (، اما او عرفان16« )کرد

 است که فیثاغورثبر این و داندمی راقاز اسالم را در بردارد. او خود زرتشت را مؤسس حقیقی فلسفه اش
 (:17گوید )می .استبرده شاگرد زرتشت بوده و حکمت او را به یونان

اي بلندپايه هدايتش كرده بود، از هدايت خداوند بود كه مغان امتي بود كه خدا در بين پارسيان قديم»    
و پيشينيانش نيز گواهي  پيدا شدند. من همان آيين نوري آنها را، كه تجارب افالطون متفاوت از مجوس

ام و در اين امر سلفي براي خود خويش، آورده بر آن است، دوباره زنده كرده و در كتاب حکمة االشراق
 «.شناسمنمي
. او پوشش ثنویت را درید و توحیدی استرا زنده کرده نگفت پیش از او حکمت اشراقو کسی هم     

 (:18توانست پذیرفته گردد)را بازیافت که، بدان، اختیار انسان می
« االنورنور»، بمثابه خود را بر یگانگی خداوند : او بنای فلسفه اشراقو اهریمن ایزد نفی دو خدایی● 

فراخنای بود، سان، محدوده زندگی انسان که رویارویی ایزد و اهریمن آن را بسیار تنگ کردهنهاد. بدین
با خالفت استبدادی، و  وجه گشت: شیخ اشراقشد. والیت قدرتمدارها بر انسان نیز بی کران توحیدبی

ای که، در آن، جامعهکند و دیگری کمک میبه گوید: هرکس می های استبدادی مخالف بود.نیز، سلطنت
شوند. اما اگر یکی بخواهد راه خود را به دیگران کننده یکدیگر میکنند، آزاد افراد به یکدیگر کمک می

دانسته است که قرار، می. بدیننیز مخالف است اوستا (.19شود)می تحمیل کند، کشور کشور استبداد
خویش محروم  کند، انسان از استقالل و آزادیرا تعیین می پذیرجو و سلطهوقتی قدرت رابطه سلطه

 ؛شودمی
است را نیز نفی  و پذیرفتن آنها، پذیرفتن جبر هستندهایی که دو محور هم عرض ثنویتسهروردی ● 
 د:کنمی
هست و از او جز خوبی  : خوبی هست چون خداکندمی، هر دو موجود در خارج، را نفی نیکی و بدی -

 (؛20است و نیست )« الشئی»شود و بدی صادر نمی
تاریکی و روشنایی در عرض یکدیگر نیستند، در طول یکدیگرند: در سلسله مراتب برخورداری از  -

دی بر آن راست. به سخن دیگر، سهرو« ئیالش»ترین مرتبه، مرتبه جسم است. تاریکی نیز نور، پایین



22 
 

اش است که ثنویت روشنایی و تاریکی نه آموزش زرتشت که از بیرون وارد آن شده و ازخود بیگانه
مقصود من از نور »نویسد: است. او این ثنویت را نیز از میان برداشت؛ در مقدمه حکمةاالشراق میکرده

 ( ؛21) .«باشدملحد نمی و مانویان کافر مجوسان و ظلمت، دو خدایی
خود دیده »نوری که  – است و شناسایی نوراالنواراست که به دوگانگی دل و عقل قائل بودهظاهر این -

 است. هرگاه ثنویت افالطونیدانستهرا به شهود ممکن می -« شودشود اما همه چیز به او دیده مینمی
، داشته از یاد برده شده، را بازیابد، گیرد و موازنه عدمیها را پیشد که او دریدن حجابمانع از آن نمی

به یمن به دل اندیشیدن که کار عقل رها از قدرت، بنابراین، خودانگیخته یا مستقل و آزاد است، از این 
دانست رهایی انسان در گرو رهایی از بود که می هرهید. بخصوص که او تا جایی پیش رفتثنویت نیز می

های است: بازدارنده« عالم کبیر»، یا و دیگری زندان بیرون« یرعالم صغ»یا  ، یکی زندان دروندو زندان
 (. 22شوند )انسان را از خداوند غافل و مانع جستن اختیار می درونی و بیرونی

 
 :. اختیار انسان از دید شیخ اشراق1.2

از »اما، (. 23دانست و برای انسان اختیار اندکی قائل بود )اند او اختیار را از آن خداوند میگفته      
که از حق دانست و یا باید می دانستدانست و میسهروردی خداوند را حق می توان گفت:، می«راه تسامح

محدودکننده  شود؛ هستی آفریده نیزاختیاری صادر نمیبی از اختیار مطلقشود؛ بنابراین، جز حق صادر نمی
خارج شدن از امر حق، »دانست باز او میگردد. او میی و آزاد فراخنای استقالل شود، بلکه انسان نمی

( . بنابراین، اشراق نوراالنواری که خداوند است بر انسان از سویی و 24) «خارج شدن از حق است
و کبیر و مشاهده نور  انسان، پس از طی مراحل سه گانه، رها شدن از دو عالم صغیرشهود خداوند توسط 

(،  از سوی دیگر، تا بدانجا که خداوند خود را زبان و چشم و گوش چنین 25« )اللهفنای فی»الهی و 
شود گویی میشتن انسان، تناقضافاقد اختیار انگ تواند طی کند.راهی است که انسان می ،انسانی بداند

در معرفی این انسان، خداوند  تواند واجد اختیار مطلق بگردد.چراکه فاقد اختیار از راه سلوک نمی
 (:26فرماید)می
 «کنت له سمعاً و بصراً و لساناً و یدی فبی یسمع و بی یبصر و بی ینطق و بی یبطش»    
گوید بیند و به من سخن مییمود و به من نششوم، پس به من میو دست او می من گوش و چشم و زبان    

 شود گیر میاو به من، همان نور توانا و فر
همانی با هم استقالل، بخاطر این است که برخورداری از اختیار،قرار، سهرودی آگاه بودهبدین     

، خواند. برگسوننمی همانی با خداوند در فعل، با تعیننامتعینی که خداوند است و هم آزادی، بخاطر این
چند گزینه بدانیم، یکی از اگر آزادی را برگزیدن یکی از دو و بسا (: 27گوید )فیلسوف فرانسوی، می

کرد، انتخاب میان دوگزینش . اگر هم برگسون این نظر را اظهار نمیایمکرده را از آن جبرگرایانپیروزی 
. برای مثال، اگر آدمی استقالل نداشته باشد، زندانی باشد و نبودنیک، وقتی وجود دارند، نیز، آزادی 

کند، تن دادن به یکی از دو اجبار اببخواهد میان سکوت کردن و یا با خود سخن گفتن، یکی را انتخ
و دیگری، انطباق خویش با آن، از راه  ، یکی زنداناست و آزادی نیست. چراکه انسان گرفتار دو جبر

 خویشتن مشغول کردن به این یا آن کار است. اگر انسان مستقل باشد، آزادی انتخاب میان خیر و شر
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موجود، نیز، خود را گرفتار ثنویت این دو کردن است. زیرا او باید میان دو متعین، یکی را برگزیند. 
کند و استقالل و است و خود را  گرفتار مدار بسته می پذیرنیست، فعل ابتکار عمل با او نیست، او فعال

یابد، به سخن دیگر، میرا این یا آن گرایش  ،دهد. در حقیقت، تحت تأثیر عواملیمی از دست آزادی
دهد. آیا اگر میان دو نیکی موجود، برای مثال، دو حق، آزادی نجسته، استقالل خود را نیز از دست می

یکدیگر کنند و دوگانه و از یکی را انتخاب کند، آزاد است؟ نه. چرا که حقوق یکدیگر را ایجاب می
بیگانه انگاشتن آنها، پیشاپیش، خویشتن را متعین و از استقالل و آزادی غافل کردن است. و باالخره، 

، یکی را برگزیند، آزاد است؟ باز نه. زیرا مکارم اگر برفرض برخورداری از استقالل، میان مکارم اخالق
کارم اخالق زمان و مکان اجتماعی خویش را دارند و آن اخالق از یکدیگر بیگانه نیستند و هریک از م

 کار آزاد است که ایجادکردن و ترجمان توانایی آدمی باشد و حاصل آن حق باشد. 
که آن را تک بعدی کردن عقل و زندانی کردنش  ، منتقد منطق ارسطوئیقرار، بر شیخ اشراقبدین    
، میان خوبی یا بدی، آزادی یا اهریمن که بداند انتخاب میان اهورامزدا (، مشکل نبود28نست )دامی

امر که ، دارد. این ، اختیار مطلقانسان با خدا نیست. آزادی نیاز به رهایی از ثنویت، بنابراین، توحید
اختیار  ، از منظر او،ندانسته است انسان از این دو حق برخوردار است، یک امر است و دانستن این که

« نوراالنوار»جوید که است و آدمی، به یمن علم و رشد، همان اختیار را می« تشبه انسان با خدا»موکول به 
 را است، امری دیگر است. 

افزوده بسیار  چهارهای دوران او، ها، نسبت به برداشتباوجود داشتن تناقض برداشت او از اختیار،    
و ج. آزادی ایجادکردن است به علم مسبوق  خواند و ب. اختیار نمی مهم دارد. الف. اختیار با تعین

 (:29گوید )می. آزادی با استقالل همراه است د.و  است
دهد و اگر خواهد انجام دهد، اختیار دارد که اگر بخواهد آن را انجام میفاعل نسبت به کاری که می»    

گاهی  ،نسبت به آن فعلکند که ین اختیار معنا پیدا میاکند؛ ولی هنگامی بخواهد آن را ترک می علم و آ
پس  تبیین کند و یا بر نفع ترک آن، علم بیابد. کار راکه یا خیر بودن انجام دادن آن داشته باشد؛ یعنی این

گاه باشد، هرگاه نسبت به چیزی قدرت ترک و ایجاد آن را داشته باشد، آناختیار انسان از علم او می
تواند کند، میقرار، انسان بنابر علمی که پیدا می دهد. بدین آن را انجام تواند با اختیار مسبوق به علم،می

 «.شودانجام دهد و یا ترک کند. پس کمال علمی انسان باعث مختار بودن او میکاری را 
بخش  تنها فاعل حقیقی و فیض»داند. با این توضیح: باوجود این، او اختیار انسان را تسامحی می   

شود از سر تسامح است و اگر به شیئی در نظام هستی، فاعل گفته می نوراالنوار نظام هستی ذات اقدس
باشند، پس همهِ این ای که در نظام هستی هستند تسامحاً فاعل میباشد و  اشیاء در هر شرایط و مرتبهمی

رسانند: هر فعلی، که در نظام هستی به وقوع شواهد، تنها یک فاعل حقیقی را در نظام هستی به اثبات می
 .«باشدو خواست او می آن، نوراالنوار و به مشیت رسد، تنها انجام دهندهمی
 
 نقد: ●
 کنیم:ز دو سو، نقد میقول سهروردی است، آن را اکم و کاست ترجمه بیبا این فرض که متن نقل شده     
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، حاکی است که او اختیار را داشته و داشتنی الله. نظر او در باره اختیار جستن انسان، بگاه فنای فی1
 کردنی انگاشتن نظری متناقض است. چراکهداند. اما اختیار را تحصیلکردنی میداند و تحصیلنمی
مندی پس هر هستی شود،و از حق جز حق صادر نمی استهوشمند و.... وقتی اختیار ذاتی هستی 1.1

مندها را بنابر هستی توانست هستی، میبودقائل  هااست. بنابراین که او به سلسله مراتب آفریدهواجد آن
آموزد، خود سلوکی که او میسیر و . هرگاه بنا را بر این بگذاریم که که دارند، از اختیار برخوردار بداند

در پایان سیر و  بالقوه آدمی قائل است، باز برخوداری بالفعل آدمی از اختیار،گوید که به اختیار می
 ؛شودسلوک، حاصل می

در حقیقت،  شود.آموزد، واجد اختیار میبه یمن روشی که او می . از منظر سهروردی، فاقد اختیار،1.2
قرار پیوستن به همانند خود، هست. این پاره نور است که بی است که در انسان، از نور خداییاو بر این
 است، فاقد اختیار است. مشکل او، این ثنویت است.  است. پس تا وقتی در زندان نوراالنوار

هم شماری، آنبرفرض که فاقد اختیار بتواند اختیارمند بگردد، بنابر روش او، از جمعیت بشر، اندک      
شوند. زندگی هر انسانی ناقض این نظر است. با نظر او در باره ، اختیارمند میپس از طی مراحل سلوک

 خواند. نیز نمی پیامبری
دو حق  ذاتی حیات هستند و همگان از آن برخوردارند.  است که استقالل و آزادیرفع تناقض به این    

یک غفلت است. این انسان  ،بمثابه استقالل و آزادی مطلق ،غفلت از این دو حق و غفلت از خداوند
آهنگ های خویش را همهایی که استعدادها و فضلانسان. شودغفلت زده است که از اختیار خود غافل می

تر و هاشان پروردهشوند و هراندازه استعدادها و فضل، از این دو حق و از خداوند، غافل نمیکنندمی فعال
 .  گرددتر میتر و مداومهمانی آنها با خداوند کاملشوند، اینبارورتر می

حق صادر  ،نور و از حق ،که بنابر نظر سهروردی نیز از نوراست. غیر از این . خداوند اختیار مطلق2
اختیار تحت است. چراکه یا این بی اختیار از اختیار مطلق، ناقض وجود خدا(، صدور بی30شود )می
نیاز از خداوند؛ یا آلت فعل خداوند است، کند که بنوبه خود متعین هستند و بیمی« زندگی»عواملی  جبر

تواند خواند؛ نه تنها نمیاست نمیکه خود ترتیب داده هاپس مدعای او نه تنها با سلسله مراتب آفریده
انسان برهد و به جهان نور محض رود و در آنجا  از کالبد»االشراق، کردن حکمةانسانی باشد که با روش

خواند. زیرا یا ( درآید، بلکه وجود او با خداوندی خدا نمی31« )مقام گزیند، در زمره انوار قدسیه
رفع این خداوند نیازمند آلت فعل است که خدا نیست و یا آلت ساز و آلت باز است که باز خدا نیست. 

از . شوداختیار صادر می ،شود: از اختیاراست و از حق، حق صادر می است که خداوند حقتناقض به این
است. چراکه از منظر او، آن نور که در کالبد انسان زندانی قرار، سهروردی از این تناقض غافل نبوده

 انگاشتن کالبد انسان، قائل شدن به ثنویت که زنداناست، چون فاقد استقالل است، آزادی ندارد. اال این
 ؛ توانند رفت« جهان نور محض»به  که آیدبر می ییپر تناقضی است که حل آنها، از عهده آنها

شد و در  ایافالطون خود را خلع بدن کرد، مجرد از هیول»نویسد: می . اما، سهروردی در باره افالطون3
ذات خود، همه نور دید و سپس ارتقاء یافت و به علت اولی الهی که محیط به کل است متصل شد؛ به 

(. برفرض که افالطون این 32« )حالتی درآمد که گویا در ذات اولی نهاده شده و به او در آمیخته است
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 توانست با اختیار مطلقمی همانی جسته باشد، فاقد اختیار چگونهتوانایی را یافته و با خداوند این
 درآمیزد؟ 

، «نه جبر و نه تفویض»و نیز معتقدان به  و تفویض دی این را دانسته است که قائالن به جبررسهرو     
هستند. زیرا انسان بریده از هستی خالق  نیز، نادانسته جبری مسلک برخطا هستند. حتی تفویض باوران
هر جوینده را سهمی باشد از نور »تواند خودمختار باشد. بنابر قول او، و...، متعین است و متعین نمی

با  هایده(، بنابراین، آفر33« )نور سافل طالب و دوستدار نور عالی است»و « الهی کم باشد یا زیاد
شود، با قولی آفریدگار در اتصالند. اما این قول صحیح که بدون اتصال به نامتعین، اختیار ناموجود می

شود، از اختیار خود اختیار است، در تناقض است. زیرا تنها وقتی انسان از اتصال غافل میکه انسان بی
است که انسان، خودانگیخته، یعنی مستقل و آزاد است. این اینرفع این تناقض نیز به شود. نیز غافل می

 ؛مطلق است. قطع ارتباط با او، غافل شدن از استقالل و آزادی است انسان در اتصال با استقالل و آزادی
فاقد اختیارند، پس شر از چه  هااما اگر آفریده«. نیست از خدا شر»نویسد که داند و می. سهروردی می4

بُوَد بمانند سایر لوازم ماهیت بود که  از لوازم ضروریه معلوالت»است: کسی است؟ پاسخ او این
اختیار انگاری (. توجیه او آشکارا گویای توجه او به تناقض میان بی34« )از ماهیت اند السلبممتنع

کرد، گرفتار این انسان و ارتکاب شر توسط انسان است. هرگاه او خویشتن را گرفتار سه تناقض باال نمی
بشمارد؛ « از لوازم ضروریه معلوالت و...»شد و ناگزیر نبود شر را تناقض که تناقض چهارم است نمی

شود و شر ببار شود؛ انسان غافل از او، از اختیار خود غافل میاختیار صادر می از اختیار مطلق گفت:می
 . وآوردمی
آفریند و آفریده مختار، از آغاز، است مختار می . بنابر فایده تکرار، تکرار کنیم: حقی که اختیار مطلق5

ها، هم از آغاز، مستقل و آزاد هستند ها که همه انسانمتصل به او است. بنابراین، نه اندک شمار از انسان
خود خویش غافل بگردند. توضیح سهروردی در باره از  مگر آنکه از خود بیگانه و از استقالل و آزادی

انسان نورانی وقتی به سرزمین  – کندبیگانگی انسان و روشی که او برای یگانه شدن با خود، پیشنهاد می
گویای ،  -شناسدرا باز می در قله زمرد، خویشتن، بنابراین، خداکند، رسد، از خود نور ساطع مینور می

است اگر خویشتن را از ثنویت تک  که موازنه عدمیای را بیابد توانست از یادها رفتهکه او می استآن
کند؛ جز حق نمی ، خدا،«حقیقی تنها فعال»یافت که کرد. چرا که در مینیز رها می افالطون محوری

است. بنابراین، صفت فعل او، مستقل و آزاد است. این فعل، مجبور کننده نیست، مستقل و آزاد کننده
جز اتصال آفریده به او، بنابراین، استقالل و کند، را از آن برخوردار می هاکه خداوند آفریده پس آن فیض

 . شودمحل است؛ زیرا هر فعل مستقل و آزاد آفریده، فعل خداوند میر، دو گانگی بیقراآزادی نیست. بدین
افالطونی  گشت و، به یمن نقد، خود خویشتن را از ثنویت تک محورینمی هرگاه سهروردی شهید    
شد و موضوع نمی censureاو گرفتار ممیزی  شد یا که اندیشهها میزداییرهاند و موفق به این تناقضمی

 یافت که نیافت. گشت، بسا جریان اندیشه سمت و سویی میبحث و نقد می
ای خاص وقف نباشد تا الزم آید پس دانش و حکمت بردسته»نویسد:او جانبدار بحث آزاد است. می    

او «. حصول و فزونی دانش بر جهانیان بسته آید از آن، درهای تابش انوار روحانی بسته گردد و راه
« ریاست از راه چیره شدن بر مردم»که مخالف است و دانش و کسی  جانبدار آزادی جریان اندیشه
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و نوعی نظام سیاسی است که، محور آن، چیرگی نباشد. اال  آزادیاستقالل و (، الجرم جانبدار 35است)
آورد سهروردی، آزادی بمعنای دست چهار، در  اختیار است، از که آنچه از پیشینیان، بخصوص اوستااین

م دانیم که زرتشت نیز جانبدار ریاست از راه چیره شدن بر مردایجاد و رد پایی از دولت انتخابی دارد. می
 اند: نیز دانسته است و او را جانبدار نوعی از دموکراسینبوده
 
 
 :در اوستا . استقالل و آزادی2

  
 : .  دو جامعه، یکی جمشیدی و دیگری ضحاکی و انتخاب رهبر در اوستا2.1

 است:، بندهای نهم و دهم، در باره گزینش رهبر نیک کردار، آمده31، هات ، در گاتهادر اوستا    
ای خداوند جان و خرد تو به بندگان جهان آفرین،  ، از تو است خرد مینویاز آن تو است آرمیتی»    

اینکه راهی برگزینند که راهنما بدان گرویده و یا آنکه رهبر خویش نیروی اختیار راه نیک و بد بخشیدی تا 
؟ )به سخنی دیگر، به سوی راستی و رهبر حقیقی گرایند یا به سوی دروغ و غیر واقعی نشان داده است

 رهبر غیر واقعی روی آورند.(
وان پشتیبان و عنانسان باید از بین این دو، سروری راست کردار و پارسا و افزایندهِ منش پاک را به »    

ای ز حافظهارهبر واقعی برای خویش برگزیند. پروردگارا مباد رهبر فریبکار با تظاهر به پاکی هیچ گاه 
 (.36«)ور گرددنیرومند بهره

(. لومل 37ستاید)را می گر عادلداند و حکومتمی را بریده از اهورمزدا شهریار خودکامه اوستا    
بمعنای انتخاب است؛ بنابراین، « ور»به معنی حکومت و « خشترا»ترکیب « خشتراوئیریه»است که براین

ای وصف ا جامعهر (. اوستا جامعه تحت رهبری جمشید38دهد )کلمه حکومت انتخابی معنی می
کند که، در آن، پیری و بیماری و گرسنگی و رشگ و ... نبود و پدر و فرزند یکدیگر را پانزده ساله می
بیگانه  گاه که جمشید از خود بیگانه شد و ضحاکدیدند و کسی درپی چیرگی بر دیگری نبود؛ تا آنمی

، روزگار ایرانیان در دوران ضحاک بیگانه است: سلطه (. وارونه آن روزگار39بر ایرانیان چیره گشت )
است و جامعه  ای در استقالل و آزادیقرار، جامعه جمشیدی، جامعهدادگر. بدینبی بیگانه و استبداد

های ضحاکی، جامعه تحت استبداد و سلطه بیگانه، نه مستقل و نه آزاد است. اوستا به تفصیل به جنبش
پردازد با هدف بازسازی جامعه آرمانی و جنبشها برضد سلطه و ستمگران(، می همگانی )جنبش کاوه

 جمشیدی.
 است.مخالف بوده است، زرتشت با استبدادبرجا مانده جا، بنابر آنچه از اوستاتا این    
 

 و استقالل: . اوستا2.2
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، از -اند که الجرم شهروندان آن مستقل و آزاد بوده –در اوستای موجود، جامعه جمشیدی بکنار     
انسان، بمثابه دو حق، سخنی بمیان نیست. در عوض، از استقالل کشور سخن بمیان  استقالل و آزادی

 (:40است، ایران است )را دارد و نخستین سرزمینی که آفریده است. خداوند جانب ایران
ویج بود برکرانهِ  رود دایتیای آفریدم، ایران - اهورامزدا –نخستین سرزمین و کشور نیکی که من »    
 های نورانی.خواند و منزلگاه انسانرا سرزمین اهورایی، سرزمین نور می ایران. «نیک
(. بنابراین، 41بخشد )بخشد اما به مدافعان ایران پیروزی می، پیروزی نمیبه حمله کنندگان به ایران    
کند؛ اما آیا به استقالل، بمعنای نه مسلط و نه استقالل در معنای زیرسلطه نبودن ایران، تأکید میبر 

 شهریاران نیک ایران گذارد؟ افزون بر تبعیض در آفرینش بسود ایران، کشورگشاییزیرسلطه نیز صحه می
برای شهریاری  و کیخسرو ، اردویسور اناهیتا با درخواست جمشید و کاووسوستابیند. بنابر ارا نیز روا می
 طلبی(. آن تبعیض و این یاری در کشورگشایی با صلح42کند )جهان موافقت می یبر کشورها

 (:       43گوید)خواند. در باره صلح مینمی
افزار را به کنار گذارد و خویشاوند پیوندی را براندازد و رزم را باوردارم که جنگ من دین مزداپرستی»    

 «.را فرمان دهد
که بانیان  خواند، با این امر واقع مستمربر کشورهای جهان نمی این صلح با شهریاری شهریار ایران    

خواند، با بنای اند، نیز نمیدانستهصلح می برخوردار ازایجاد جامعه جهانی را ها کار خود امپراطوری
 خواند.خواند، با استقالل، با تعریف نه مسلط و نه زیرسلطه نیز میدر سطح جهان می شهرآرمان
 

 و آزادی: . اوستا2.3

 است:، در باره آزادی، آمدهدر اوستا     
روشن بنگرید و سپس، هر مرد و زن از شما از این دو  را با گوش بشنوید و با اندیشه هابهترین گفته» ●

« این آیین را پیش از آنکه روز بزرگ فرارسد، دریابید ، یکی را برای خود برگزیند.راه نیکی و بدی
(44) 
یکی منشاء نیکی و دیگری منشاء بدی سخن بمیان است و « گوهر منشی»از دو  3، بند 30در هات  ●

 (45)« ، یکی را برگزینیدروشن بین این دو آورنائو با اندیشه»است: همان هات، آمده 2در بند 
که هم  شد، نه تنها اختیار انسان که اختیار این دو خداهرگاه زرتشت به دو خدای همزاد قائل می    

 شد. نقد سهروردی دقیق است: حذف اهریمنمحل میمتعین هستند و هم در رابطه قوا بایکدیگر، بی
 و برقرارکردن رابطه میان انسان و خدایی که نوراالنوار از قید تعین بمثابه خدا و رهاکردن اهورامزدا

است.  ، بافرض وجود هردو، باز آزادی نیست و جبراست. اما آزادی بمعنای انتخاب میان نیکی و بدی
شود. در هستی آفریده ست چرا که از هستی محض بدی صادر نمیزیرا وجود بدی یعنی آفریننده متعین ا

محل داند که باوجود خدای متعین، آزادی بیمی معنی است. آذرگشسبو متعین نیز، اختیار و آزادی بی
 (:46نویسد )، می30است که در تفسیر هات شود. اینمی
بستگی دارند. زیرا سنجش نیک و بد با  اند و با اندیشهمینوی این دو گوهر، یعنی نیکی و بدی»    

انسان است و وجود خارجی ندارد. این دو، از آغاز، باهم جفت و همزاد بوده و در عالم اندیشه و رؤیا 
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تار و کردار هویدا پدیدآمدند. دو فروزه نیکی و بدی از آغاز، در نهاد آدمی وجود داشته و در اندیشه و گف
گردند. به عبارت دیگر، سرچشمه و بنیاد تمام گفتار و کردار نیک و پسندیده و یا زشت و پلید، اندیشه می

 «.انسان است و... هیچ ارتباطی با آفریدگار توانا ندارد
دارد. چراکه وجود کند، اما انسان را گرفتار تعین نگه میمنزه می تفسیر او گرچه خداوند را از تعین    
، اگر بمعنای توانایی تشخیص نیکی از بدی نباشد، یعنی این که «در نهاد آدمی دو فروزه نیکی و بدی»

ند را خداو« فروزه جفت و همزاد»او از پیش متعین است. نیکی چیست و بدی کدام است و این دو 
 آفریده اهورامزدا»و انگره مینو، ولو  است؟ تناقض میان وجود سپنته مینوچرا در نهاد انسان قرارداده

تواند آزاد کنند. زیرا انسان در نهادِ خود متعین، نمیمحل می، اختیار انسان را بی«باشند و نه مستقل از او
 باشد.
شود، حیات انسان حقوق ذاتی دارد. بنابراین، حق صادر می حق مطلقاز است که تناقض به این رفع این     

، وجود دارند و انسان، بنابراین که استقالل و آزادی جبری نیستند که حقوق، از جمله استقالل و آزادی
است که انسان، با غفلت از آنها، توان تشخیص نیک شود. اینمی غفلت از آنها ممکن نباشد، از آنها غافل

کند کند و با فساد و معلومهای خویش ترکیب میبرد و نیرو را در زور از خود بیگانه میاز بد را نیز از یاد می
 .آیدسان پدید میبرد؛ بدی اینو بکار می

گمان، دین و گفتار و کردار یشد یا بد، بیاندای مزدا! آن کسی که نیک می: »4، بند 48یسنه، هات  ●
تو است  خود را نیز }چنان خواهد کرد{ و خواهش او پیرو گزینش آزادانه او خواهد بود. سرانجام خرد

 و« که }نیک و بد را از یکدیگر{ جدا خواهد کرد
جهان « خرد مینوی»از آن تو بود ؛ نیز «آرمیتی»ای مزدا اهوره! از آن تو بود : »9، بند 31یسنه، هات  ●

 و « بگرود و یا رهبر دروغین ساز؛ آنگاه که تو او را آزادی گزینش راه دادی تا به رهبر راستین
ز منش اما را بیافریدی و « دین»ای مزدا! آنگاه که تو در آغاز، تن و : » 11، بند 31یسنه هات  ●

رزی و گفتار خویش }مارا{ خرد بخشیدی، آنگاه که جان ما را تن پدید آوردی، آنگاه که ما را نیروی کارو
 (47«. )راهنما ارزانی داشتی، }از ما خواستی که{ هرکس باور خویش را به آزادکامی بپذیرد

توسط آدمی است  دن دینگویای توجه به امر مهمی است و آن از خود بیگانه ش 48بند چهارم از هات     
که، در این بند، آزادی فعل و ایجاد است. در عوض، در کند. امر مهم دیگر ایناندیشد و بد میکه بد می

است.  مایه آن جبر، بنآزادی انتخاب است که به قول برگسون ،، آزادی31بندهای نهم و یازدهم هات 
خویش غافل  دارد و هرگاه از استقالل و آزادی که هر انسان استعداد رهبریدر حقیقت، افزون بر این

توان برگزید. با گزیند، رهبر بد را آزادانه نمیسنجد، بنابراین حق را بر مینشود، شخص را به حق می
قرار، دهد. بدینغفلت از حق و استعداد رهبری مستقل و آزاد خویش است که آدمی تن به رهبر بد می

ن که انسان دین را از خود بیگانه تعریف آزادی به انتخاب تصمیم، بنابراین، ایجادکردن، و هشدارداد
 گرداند.می« آزادی پیامبر»کند هرگاه به بدی گراید، زرتشت را سزاوار عنوان می
 
 
 «:استقالل کامل»و یا  در باره تفویض . نظر معتزلهب
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شد اخذ می بودند و به مقابله با جبرگرایی برخاستند که از فلسفه یونان گراایرانی و عقل بانیان معتزله    
آوردند اما، بدان، طرز فکر خود را نیز از خود معتزله خود نیز به این فلسفه برای رد جبرگرایی روی –

گر ، توجیهسان بود که طرزفکر مرجئهینبدنهاد. اکمان میو اثر مستقیم بر رابطه مردم با ح –بیگانه کردند 
شد. بنابراین طرزفکر، برضد حاکم ستمگر نباید همگانی می ،رابطه مردم مطیع با حاکمان مستبد

کند. از دید ا نیز ایجاب ر تواند جنبش مسلحانهبرخاست. معتزله بر آن شدند که ستمگری حاکمان، می
 نیست و رفع ستم واجب است: شود. پس ستم ستمگر از خداآنان، از خداوند ستم صادر نمی

انسان  ،آفریند. بر اساس دیدگاهی مزدیسنایینمی نیست و الجرم انسان شریر و کافر خداوند خالق شر»    
ولی اگر آدمی به خواست خود از ذات باری فاصله بگیرد و میل به ناحق کند، بدل به  ؛مؤمن بالقوه است

)خرد  پیوسته گرایش به سپنته مینو شود. انسان خردمند، بر اساس گفته گاتهاموجودی شریر و کافر می
)هستی بخش بزرگ و دانا  خرد تمایل به انگره مینو )خرد پلید(. اهورامزداانسان بی(، دارد و مقدس

تر است( در واقع نه خالق نیز نزدیک که به مذاق معتزله« خداوند جان و خرد» یا به تعبیر فردوسی 
آفریند ولی بلکه این نقایص را خود انسان می ها است و نه آفریننده انسان پلید و کافر،ها و زشتیپلیدی

عقل نیز که  اصال ایرانی را ناصر خسرو او مختار است که به مدد خرد خویش به نیکی گراید. این اندیشه
 دهد:است مورد تأیید قرار می اندیشه معتزلهنزدیک به طرز فکر او  و  گرا

 هر دو گشاده است      خواهی ایدون گرای و خواهی آندون راه تو زی خیر و شر             
خالق همه  افعالی را نیز قبول ندارند؛ زیرا معتقدند الزمه توحید افعالی این است که خدا توحید معتزله    

نباشد. اما چگونه دهنده واقعی اعمال خود انسان انجام به سخن دیگر،افعال انسان باشد، نه خود او؛ 
به خاطر کارهایی که خود انجام نداده، پاداش یا کیفر داد. چنین پاداش و کیفری با انسان را شود می
معتقدند؛ یعنی همه امور  له به اصل تفویضالهی ناسازگار است. بر اساس این استدالل، معتز عدل

 (.48« )اختیاری انسان به خود او واگذار شده و خداوند در این امور دخالتی ندارد
دانند. آنان، با الهی، جبرگرایی را ظلم دانسته و ساحت خداوند را از آن منزه می با پذیرش عدل معتزله    

ر افعال ب ثیر خداوند أالهی است. عدم ت قائل شدند: افعال انسان خارج از مشیت به تفویض رد جبر
 است.  بیانگر برداشت معتزله از توحیدها در افعال خویش ها و استقالل کامل انسانانسان

 ماند.می کمابیش به  نظر معتزله الصفانظر اخوان -
 
 :االمریننقد: الجبر و التفویض، بل امر بین● 

مطلقا های او را و آفریده ، خداوند را محور فعال)اشاعره( بر اصل ثنویت تک محوری . جبرگرایان1
اختیار و آلت مطلق( ناحق، )آفریده بی شمردند و  از خود نپرسیدند: از حق )استقالل و آزادی پذیرفعل
 شود؟ل( چسان صادر میفع
نشناختند.  را اصل راهنمای عقل محوری را نفی نکردند و موازنه عدمی. متعزله، اصل ثنویت تک2

که انسان بریده از مایشاء گرداندند. غافل از این و انسان را فعال پذیرنتیجه این شد که خداوند را فعل
 ، بنابراین، غافل از استقالل و آزادیهها و خود محدودکننده و محدود شوند، انسان گرفتار محدودهخدا

 است. خویش است. این انسان گرفتار جبر
  -اند نظر از امام علی )ع( استو گفته –)ع(  استناد قول امام صادق. فیلسوفان و فقیهان شیعه، به 3

اند داشتهند. اینان نیز اصل ثنویت را نگاهاهشد« ، بلکه امری میان این دوو نه تفویض نه جبر»نیز، قائل به 
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که این تفسیر، جبر اند. غافل از این، بلکه امری میان این دو را تفسیرکردهو، بر آن، نه جبر و نه تفویض
 کند. چراکه قائل شدن به هر حدی، جبرگرایی است. دو نمونه:را ثابت می

 ،از انسان که افعال صادرهاست که در عین این یاى مستقل و به این معننظریه االمرینپس امر بین»    
مستند به او است، مستند به اراده ذات بارى تعالى نیز هست؛ اما اراده و اختیار انسان در عرض اراده 
الهى نیست تا شریک در اراده الهى شود، بلکه در طول اراده الهى است؛ یعنى اراده و اختیار و قدرت 

 مجبور نیست؛ زیرا مالک اختیار، انسان، یکى از اجزای علت تامه افعال اختیارى او است. پس انسان
هم نیست؛ زیرا مقدمات  االطالقیعنى قدرت و اراده در او موجود است و در عین حال او مختار علی

است که بر تمام افعال صادره از انسان حاکم  کار در اختیار او نیست. و این همان معناى امر بین امرین
آن به اراده الهى است  است. پس آموزه، امر بین امرین، اثبات اختیار انسان با حفظ ارتباط علّى و معلولى

 (.49« )کنداختیارى انسان را تبیین میبه خوبى افعال  و تفویض و در برابر ناتوانى تحلیلى دو نظریه جبر
اش بیرون کشیده و به سر حد واجب بالذات قائل است ممکن را از محدوده آن کس که به تفویض»    

است حضرت واجب تعالی را از حد  رسانده است. پس تفویضی مشرك است. و آن کس که قائل به جبر
است... جبري چشم راستش نابیناست و این کوري  واالیش تا حدود امکان پائین آورده پس جبري کافر

از چشم راست به چشم چپش نیز سرایت کرد و تفویضی چشم چپش کور شد و آن به چشم راستش 
 ست هر دو چشمش بیناست.سرایت نموده و کسی که قائل به امر بین االمرین ا

شود، این نوري که هنگامی که شعاع آفتاب بر صفحه آئینه میافتد و نور از آئینه بر دیوار منعکس می    
ب و از چشمه بر سینه دیوار است از خود آئینه نیست؛ زیرا آئینه نوري ندارد و در عین حال از خود آفتا

ر آفتابِ و بدون قید هم نیست، بلکه نور دیوار از نوخورشید هم نیست یعنی از شمس مطلق بدون واسطه 
آینه نگاه  آینه است یا آفتابی که در آینه است. در اینجا اگر کسی از خود آفتاب غفلت داشته باشد در

 رسد که نور از آینه است و اگر کسی آفتاب را ببیند و متوجه آینه نباشد نور دیوار راکند، به گمانش می
 بیند، متوجه خواهد شدو اما کسی که دو چشمش بیناست و آفتاب و آینه هر دو را می بینداز آفتاب می

کند بر اینکه نور و هرچه از سنخ که نور از آفتابی است که در آینه افتاده است و به این ترتیب حکم می
 (.50« )نور است ذاتا تعلّق به آفتاب دارد و بالعرض متعلق به آینه است

ای را قائل پذیرند. زیرا اولی محدوده، آن را میاست و هردو قول، در عین رد جبر مینیقول دوم از خ    
داند. علت و بالعرض، از انسان می اکند و دومی، فعل را بالذات از خدشود که انسان در آن عمل میمی
یافتند که اقتضای در میصاحبان دو قول راهنمای عقل است. وگرنه  است که ثنویت تک محوریاین

 است که امکانها در اختیار او برای برخورداری از استقالل و آزادیمستقل و آزاد آفریده شدن انسان این
از هر چیز به اندازه  ،هم ،و هستندآسمان و زمین مسخر انسان  ، ، همخویش باشند و بنابر نص قرآن

که  خداوند راه به خود را راست راه عمل به حق گردانده است. بنابراین، انسانی ،هم ،است وآفریده شده
ها محدود جوید، همه امکانها را در اختیار دارد و استقالل و آزادی او را ممکنهمانی میبا خداوند این

یعنی « داعی»به و اند های او نیز خودانگیختهنند. عمل به حقوق و فعالیت استعدادها و فضلکنمی
کند که از استقالل و آزادی خویش غافل است و دارد. وقتی بدان نیاز پیدا مینانگیزه مرجح، نیاز 

 است.و گرفتار جبر شده هخویش را گم کرد خودانگیختگی
خاطر که توان و مایشاء انگاری انسان، بدین بمعنای فعال تفویض ،تفویض به قائلقرار، بدین    
 ،کندبیند و با بریدن از نامحدود، او را زندانی محدود و متعین میرا نمی همانی انسان با حق مطلقاین

 پذیرد.کرد مینادانسته، جبری را که انکار می
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حال، صادر شده، پس حق است، هر عمل حقی، در همان از حق مطلق ،و بنابراین که هستی آفریده     
خویش  شود و هر عمل ناحقی، از آنجا که عامل تا از حق مطلق، بنابراین، استقالل و آزادیمی عمل خدا

جای حق را و فساد ، زور است عمل او ی کهدر ترکیبکه  از آنجا شود وغافل نشود، مرتکب آن نمی
آمدها در هستی آفریده د، پس از عامل است. باوجود این، بنابراین که هر عملی در وقوع و پینگیرمی

( هستند، اگر حق باشد، حق بر حق های خداوندی)سنت گیرند و تابع قوانین حاکم برهستیانجام می
افزاید. گیرد و ویرانی بر ویرانی میافزاید و اگر حق نباشد، باز برابر قوانین حاکم بر هستی انجام میمی

گیرند، بیانگر ه انجام میهر دو عمل، به اعتبار خود، بنابراین که برابر قوانین حاکم بر هستی آفرید
همانی جسته با خدا، عامل را های خداوندی هستند. و به اعتبار عامل عمل، اولی از انسان اینسنت

کاست هرگاه عمل حق بیخواند. کند و خداوند عمل او را عمل خود میبرخوردار از لطف خداوند می
قرار، عملِ انسانِ بطور بدین شود.ل خدا میهمانی کامل عامل با خداوند و عمل او عمباشد، گویای این

، ولو بر وفق قوانین حاکم بر کامل برخوردار از استقالل و آزادی، به اعتبار عامل، از خدا است و دومی
 فساد بر روی زمین و است از انسان غافل از استقالل و آزادی و بریده از حق مطلق گیرد،هستی انجام می

 .  است
اند، ناگزیر جز نگریسته های قرآندر آیه« االمرینامر بین»در  صل ثنویت تک محوریآنها که بر ا     
 همانی جستن استقالل و آزادیاند که این با ایناند. ندانستهها، نکردهمتناقض و مبهم از آیه« تفسیر»

های قرآن، شود و هم آیهانسان با استقالل و آزادی مطلق است که هم استقالل و آزادی قابل تعریف می
ها قرار، هرگاه ثنویت که اصل راهنمای فلسفه. بدینآیندبه فهم میسرراست و شفاف و خالی از تناقض، 

یافتند که کردند، در میجانشین می است را با اصل موازنه عدمی، از دینی و غیر دینی های قدرتو بیان
نیست  شود. پس جبر، میسر می، خداهمانی با حق مطلقها، به یمن اینها و محدودهکنندهرهایی از محدود

که هر سه جبر هستند  –امری که محدودکننده انسان انگاشته شود نیز نیست نیست و امر میان دو  و تفویض
 .د؛ امر میان دو امر همین استنشومی ،آزادی ،حقبه استقالل و عمل  ،همانی با خدا، این–
 
 
 معروف به معلم ثانی: از منظر فارابی و استقالل اختیار. ج

 
 از اختیار: تعریف فارابی. 1ج.

باید نظر او را کند. نخست می، آوردن قول او در باره اراده و اختیار کفایت نمیبرای فهم نظر فارابی    
 (51نقل کنیم: ) فعالعقل  بادر باره رابطه عقل انسان 

شود، در نخستین مرحله وجودی، هیأتی است در ماده که عقل انسان که برای او بالطبع حاصل می    
)مادی( است. اما این عقل،  است؛ بنابراین، بالقوه عقل است؛ عقل هیوالنی آماده قبول رسوم معقوالت

عل درآید. امر دیگری بایسته است تا که او را از مرتبه بالقوه، خود به خود مستعد آن نیست که از قوه به ف
ماند که با تابیدن است. عقل فعال به آفتاب می یا عقل فعال به مرتبه بالفعل آورد. و آن، عقل مفارق

دهد موجودات را ببیند. این افاضات عقل فعال هستند که به عقل نورش به اشیاء، به چشم امکان می
 بخشد. ی پی بردن به معقوالت را مییانسان توانا
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ود، بالفعل هستند، بنابراین، مادی نیستند و مجرد را به معقوالتی که در ذات خ معقوالت فارابی    
کند. هستند و معقوالتی که در ذات خود، بالفعل نیستند، یعنی ماده هستند مثل سنگ و گیاه تقسیم می

گاه معقوالت شود که معقوالت در او حاصل شوند و معقوالت بالقوه آنعقل انسان وقتی بالفعل می
که عقل و معقول از قوه به فعل درآیند، محتاج ل عقل گردند. اما برای اینشوند که بالفعل معقوبالفعل می

فاعلی است که این دو را از قوه به فعل در آورد. جوهر و ذات این فاعل، عقل بالفعل است که مفارق از 
تواند د که، بدان، میبخشانسان می ماده است. این عقل که رها از ماده است، چیزی را به عقل هیوالنی

 بالفعل شود.
کند. این رابطه را بر اصل میان عقل انسان و عقلی که خداوند است رابطه برقرار می قرار، فارابیبدین     

، کند. زیرا عقل انسان که مادی و بالقوه است، به یمن افاضات عقل فعالبرقرار می ثنویت تک محوری
شود. تا به نقد نظر او بپردازیم، گوییم نظر او در باره اختیار ترجمان می توانا به درک و دریافت معقوالت
 رابطه میان این دو عقل است:    

 شوند، بالطبع، در او، اشتیاق به استنباط حاصل می گونه معقوالتعقل انسان اینهنگامی که برای     
 می انگیزد.ای دیگر بیزاری بر ای از استنباطهای او بسا اشتیاق و پارهشود. در واقع، پارهمی برانگیخته

است، اراده  او است اگر ناشی از احساس یا تخیل باشد. اما اگر اشتیاق انسان به آنچه درک کرده    
را يافته و ضمن قدرت  ای است كه آدمي به واسطه آن امکان تعقل معقوالت)قوه اشتیاق ناشی از قوه ناطقه

. این خوانیمشود(باشد، اختیارش میز بين امور زشت و زيبا ميبر كسب صناعات و علوم، قادر به تمي
شود. اما اشتیاق ناشی از احساس و تخیل در سایر نامیم، تنها در انسان یافت میاشتیاق که اختیارش می

 شود.حیوانات نیز برانگیخته می
انسان صیرورت و  سعادتتوانایی تعقل از آن رو در انسان نهاده شده است که او بتواند کمال جوید.     

خویش و یافتن آن مرتبت است که در قوام خود نیازمند  او و جستن کمال وجودی انتقال و تحول نفس
ده به ماده نباشد. به سخن دیگر، تا آنجا کمال یابد که در شمار موجودها بگردد که مفارق و مبری از ما

نیاز از ماده و رها از آن( گردد و بر آن حال، دائم بماند. باوجود این، هستند. از جمله جواهر مفارقه )بی
 شود.می تر از رتبت عقل فعالرتبه او پایین

عبارت از چیزی است که خود، لذاته، خیر و مطلوب باشد و چیزی نباشد که بطور مطلق  و سعادت    
و یا در وقتی از اوقات، مطلوب بالغیر و وسیلهِ وصول به چیزی دیگر باشد. اصوالً، ورای آن چیز، دیگر 

 تر از او نباشد.تر  و مطلوببزرگ
 
 
 
 :نقد ● 
و به یمن  دیدگرداند آنچه را تاریک دیده است، روشن میمی را اصل راهنما موازنه عدمی هرگاه فارابی   

 گشت:هایش، تعریف او از اختیار خالی از تناقض و شفاف مییافته
و  نسان هستندکه ذاتی حیات ا دانستمی وقحقهمان  را « خیر و مطلوب باشد»چیز که لذاته . آن1

 ؛شناختمی را وجدان و عمل به حقوق ذاتی حیات سعادت
، یا استعدادها، از جمله استعداد خلق هادهد. اال اینکه شماری از قوهها تشخیص میانسان، قوه در. او 2

 از جمله، استعداد آفریدن ،در تسخیر او هستند، استعدادهاکند. این انسان که آسمان و زمین غفلت می
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« عقل فعال»شود که با اما عقل او وقتی به خلق توانا می برخوردار است. و از حقوق ذاتی حیاتدارد 
در این حالت است که مجموعه  ؛خوانم(که استقاللش می همانی بجوید )حالت رها از تعیناین

سان، کند )آزادی(. بدینو خلق یابد شوند تا که استعداد خلق او خودانگیختگیاستعدادهای او فعال می
هستی  اهمانی جستن باو است که بدون رهایی از تعین و این خودانگیختگی عقل، استقالل و آزادی

 شود.خواند، حاصل نمیعقل فعال می اندیشمند و هوشمند و... که فارابی
 
 
 : استقالل از منظر فارابی. 2ج.

 
گفتار در »شناسد. در فصل سی و پنجم، استقالل را بمعنای نه مسلط نه زیر سلطه نمی اما فارابی    
دهد: یکی وضعیتی که در آن یکی مسلط و دیگری زیر سلطه تشخیص میرا دو وضعیت او ، «عدل

سلطه پذیرد. دیگری وضعیتی  پذیرگری کند و سلطهسلطه گراست که سلطهاو، عدل این داز دیهستند. 
 دهد:است که دو طرف زور برابر دارند. او این وضعیت را ناپایدار تشخیص می

پس آن طایفه که در جهت وصول و رسیدن به این امور بر طایفه دیگر غالب بود و او را مقهور »... ●
شود و سعادتمند واقعی او است. یگر واقع میخود گرداند، پیروز بود و او است که مورد غبطهِ طوایف د

. حال یا در سرشت و طبع هر انسانی است و یا در ها است آن چیزهایی که در سرشت و طبع آدمی بوداین
بود.  ای است. و در هر حال، این امور تابع سرشت و طبیعت موجودات طبیعیسرشت و طبع هر طایفه

صورت، عدل عبارت از تغالب بود. پس در این و طبیعت موجودات است، همان عدل پس آنچه در طبع
بود و عبارت از این بود که هر طایفه و هر فردی هرآنچه پیش آید، مقهور و مغلوب خود گرداند و فرد و 

ذیرد( در این )اگر نخواهد سلطه مسلط را بپ ،مغلوبیت او در جهت سالمتی بدنش بودیا طایفهِ مقهور ،
ماند. و یا مغلوب و فه غالب موجود مییرود و تنها فرد و یا طامحو و نابود شده از بین می صورت،

 قاهر او بود )اگر تن به سلطه مسلط بدهد(، در این صورت، خوار و بردهِ مقهوریت او در جهت کرامت
اموری که برای وی سودمندتر است و در جهت وصول آوردن گردد و طایفه قاهر او را در جهت بدستمی

است و حفظ و استدامت آنها، او را بکارگیرد و برده خود کند. پس به خیراتی که بخاطر آنها غلبه یافته
کند، نیز عدل است. کارهایی که مقهور در جهت منافع و آنچه این عمل قاهر که مقهور را برده خود می

دهد عدل است. پس همه این امور عبارت از عدل طبیعی بود و نجام میسودمندتر است برای قاهر، ا
 (52« )گونه افعال بود.فضیلت عبارت از این چیزها بود و افعال فاضله این

مثاًل »کند: آورد و حال دو طرف هم زور را به این دو تشبیه میمثال خریدار و فروشنده را می فارابی ●
، حال دو نفر باشند یا دو طایفه، در قوت و زورمساوی با آن دگر باشد و یا در قهر و هر یک از آن دو

، هریک از ناحیه نتیجهغلبه بر یکدیگر همواره متداول بوند و این وضع بین آنها ادامه یافته باشد و در 
ام کار آنها را چشیده باشد، سرانج (گشتن مغلوبهم مزه و  شدن آن دیگر، مزه هر دو امر )هم مزه غالب

یک از آنها قابل تحمل نیست. پس در این هنگام، هر کشد که قهراً برای هیچبه دشواری و ناکامی می
کنند و هر طایفه سهمی از آنچه  دو طایفه با یکدیگر توافق و اجتماع کنند در خیرات مناصفت و عدالت

کند که در صدد کند... هریک از دو طایفه با دیگری شرط میاند، برای دیگری رها میبر آن تغالب کرده
ها نسبت به دیگری ربودن آنچه در تصرف و ید او است، بر نیاید... پس تا مادام که هر یک از آن طایفه
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تر شد، باید اند، باید متشارک و مناصف بوند و هنگامی که یکی بر دیگری قویدر این موضع و حال
 (53« )ض کرده، فوراً درصدد قهر و غلبه برآن برآیدشرائط و عهود را نق

 
 نقد: ●
را  کند و عدل، بر محور قدرت، موضع مسلط و موضع زیرسلطه را تعیین میسان، فارابیبدین    

، اصل راهنمای و افالطون داند. در پیروی از فلسفه ارسطودادن مسلط و فرمان پذیرفتن زیرسلطه میفرمان
 پذیرمحور فعلرا محور فعل و مغلوب  را است. چرا که غالب فلسفی او، ثنویت تک محوری اندیشه

ع و حالت نه مسلط نه زیرسلطه، بنابراین، شود، موض. بدیهی است که وقتی قدرت محور میشناسدمی
کند، زیرا وقتی قدرت رابطه مسلط و زیرسلطه را تنظیم میکند. مستقل و آزاد، امکان وجود پیدا نمی

. ، محل عمل نداردقدرت هستند و در محدوده رابطه قوا میان این دو، استقالل و آزادی هردو تحت جبر
، ها. در این رابطهندشدها با حق میها، رابطهکرد، رابطهال اگر او، قدرت را با خداوند جانشین میح

یافتند و دو موضع استقالل و آزادی وجود می قدرت محل عمل ندارد و استقالل و آزادی دارد. لذا،
را در قدرت از خود بیگانه  دانستند تا خداجانبداران جبر میهرگاه شدند. ناممکن می مسلط و زیرسلطه

ها دانستند با انکار خدا، قدرت تنظیم کننده رابطهمنکران خداوند مییابد و اگر نکنند، جبر محل عمل نمی
را اصل  یشوند، موازنه عدمشمار جبار میبیر ِ ب  شود و آنها، غافل از استقالل و آزادی خویش، فرمانمی

 کرد.  را استقالل و آزادی تنظیم می کردند. به سخن دیگر، رابطه آنها با حق مطلقخود می راهنمای عقل
گاه است.  شناسد و فارابیاساس دین می همین است. این موازنه است که مدرس موازنه عدمی     از آن ناآ

همان امر واقع آن این دوران،  زدگیغرب زدگی بود و انطباق دین با فلسفه قدرت.آن زمان، زمان یونان
خود بیگانه شد و همچنان  روزگار است که استمرارجسته است. این واقعیت که دین در بیان قدرت از

است. در از خود بیگانه کردن دین و مأمور توجیه قدرت کردنش، فلسفه  شود، نیز امر واقع مستمرمی
والیت مطلقه  و فقیه، شکل دینی جستهِ  که والیت مطلقه پاپاست. چنانقدرت نقش اول را بازی کرده

 ( است.  گذار عادل) ارسطو( و قانون)افالطون ف اولفیلسو
 
 
 :سینااختیار از دید ابن. د

 
ز آن گاه كه مختار حقيقي، در واقع، كسي است كه داعي ديگري او را به فعل وا ندارد . منظور ما ني    
است كه داعي او ذات اوست . آن چه مقابل گوييم فالني در حالت اختيار مشغول به كاري است، آنمي

 واژه مختار است، مکّره است؛ يعني كه داعي اوغير ذات اوست. 
خ، به دو معنا از اختيار اشاره شده است: يك معناي عامه پسند، كه در آن شخص همين كه در بيان شي    

سخن  نامند و دوم، همان اختياري است كه ما از آن در مورد خدامکّره يا مجبور نباشد مردم او را مختار مي
ام گرفته است. از نظر شيخ، خداوند چون خير محض است ن« اختيار حقيقي»گوييم و در تعبير شيخ نيز مي

صدور اشياء از او صدور باالستقالل است چراکه در خدا هدف و فاعل دو چيز نيستند و صدور اشيا از او 
اش . در واقع، اختيار به معناي حقيقيبراي هدفی خارج از ذات او نيست، پس خدا مختار حقيقي است

شود كه منظور شيخ از اراده و اختيار در باشد. با اين بيان معلوم مييدر مورد كسي جز او صادق نم
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گويد ، اساساً با معناي عرفي آن تفاوت دارد. او خود نيز به اين تفاوت اشاره كرده، ميالوجودواجب
شده است. در  فهميم غير از معنايي است كه در عرف مردم شناختهمعنايي كه ما از اختيار واجب مي

عرف، مختار به كسي گويند كه حالت قوه داشته، احتياج به مرجح داشته باشد و آنچه اختيار او را از قوه 
« من خارج»است و یا « من ذاته»خواند و اين انگیزه یا رساند داعی است كه او را به آن ميبه فعل مي

 کرد. « در حکم مضطر»توان از آن تعبير به است كه مي پس مختار بودن ما همان
تبديل  بوده، سپس به مختار بالفعل در حالي كه در مورد خداوند، چنين نيست كه ابتدا مختار بالقوه    

كند و دهد اختيار نميجام ميشود؛ بلکه او هميشه مختار بالفعل است، بدين معنا كه غير از آن چه را ان
متنازع، آن چنان كه در  هفعل او لذاته بوده، خيريت او هم ذات اوست نه داعي ديگر . در خداوند، دو قو

 (54ما هست، نيست )
 
 توضیح و نقد:● 
شود. است که بر اصل ثنویت، اختیار نه داشتنی و نه تعریف کردنی می دانستهمی سیناکه ابن. امر مهم این1

های فلسفی و مرامها است و این امر مهم است زیرا هم اکنون، ثنویت همچنان اصل راهنمای سامانه
است خوانده جبرنیز چنین تعریف از آزادی را، تصدیق  شود. گرچه برگسونآزادی بر این اصل، تعریف می

 قرن فاصله است.  9اما میان این دو ( 55)
نیاز به آن دارد که وجود از دوگانگی منزه باشد، توجهی  . توجه او به این امر که برخورداری از اختیار،2

شود نیز، مانع برخورداری انسان از اختیار می ،از بیرون و یا از درون ،به جا است. و این امر که محرک
و این  کندبرقرار میرابطه آلی آید که درون با بیرون با وقتی پدید میانگیزه اختیار رُکه، بجا است. اال این

و داعی « من ذاته»گرداند. به سخن روشن، داعی خویش غافل می رابطه عقل را از استقالل و آزادی
دو عامل جدا از یکدیگر نیستند. این رابطه میان درون )من ذاته( با بیرون )من خارج( « من خارج»

دارد. ثنویت وقتی راهنمای شود و یا او را از کاری باز میاست که داعی یا برانگیزنده آدمی به کاری می
 شوند. باوجود این،رابطه قوا می ها، اغلب،شود که رابطهعقل آدمی می

 است. انسان از حقوق ذاتی حیات ها و استعدادها، از جمله، استعداد خلقای از فضل. انسان مجموعه3
بنابراین، انسان، بطور طبیعی، هستند.  نیز برخوردار است. از جمله این حقوق، دو حق استقالل و آزادی

است که توانایی  او، موازنه عدمی خویش، اصل راهنمای عقل است. در فطرتموجودی خودانگیخته
همانی کامل باشد، هوشمند و دانا و توانا و... است. هرگاه این و همانی جستن با هستی محضاین

خویش  گوید: آدمی وقتی از خودانگیختگیشود. تجربه میبرخورداری او از استقالل و آزادی نیز کامل می
هر جاذبه استقالل و شوند و در سپمی آهنگ فعالهایش، همراه و همغافل نیست، استعدادها و فضل

 همانی، زمان توانایی خلق است.شود، زمان اینگیرد و جذب آن میآزادی مطلق قرار می
 
 
 :اختیار از منظر مالصدرا. ه

 
 :نظر راسخان در علم .1.ه
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طایفه دیگر که عبارتند از راسخان »گوید: می و داندمی خود را جانبدار نظر راسخان در علم مالصدرا    
ها اند به این که موجودات عالوه برتباین شان در ذاتهستند، معتقد شده الله خاصدر علم، که انسان اهل

حقیقت واحده الهی که جامع  همه آنها را شان در قرب و بُعد از ذات یگانه،وصفات وافعال و ترتب
گیرد؛ نه بدین معنی که خداوند واحدی مرکب از طبقات ]آن موجودات[ است، فرا می تمامی حقایق و

مجموع اشیاء باشد. زیرا او بدور از عیب کثرت و ترکیب است، بلکه بدین معنی که او، با این که در 
ای نیست مگر این که نور است. هیچ ذرهفتهنهایت بساطت و یگانگی است، آسمانها و زمینها را فراگر

االنوار، محیط بر آن است. اوست قائم به هر نفسی درمقابل آنچه کسب کرده است. و او باهر چیزی است 
و اوست کسی که در آسمان إله است و در »نه به صورت مقارنه و غیر هر چیز است نه به صورت مزایله 

 (56« )زمین نیز إله است.
همانطورکه در وجود، هیچ شأنی نیست، مگر اینکه شأن اوست، در وجود نیز، فعلی نیست، پس »    

مگر این که فعل اوست. نه به این معنی که فعل زید صادر ازاو نیست، بلکه به این معنی که فعل زید با 
ای نیست، ول و قوّهنیز هست. وهیچ ح حال، فعل خدااینکه حقیقتاً و نه مجازاً فعل اوست، در همان

شود، بر (. پس به نظر راسخان، فعلی که از انسان صادر می57«)مگر به واسطه خداوند اعلی و اعظم.
وجهی اعلی، فعل خداوند نیز بوده بدون اینکه با کوچکترین نقصی و پلیدی ویا انفعال، عجین باشد. 

توان گفت، اعل به او و خداوند است. زیرا در باره نفس میمثال عالی برای فهم تعلق فعل ف نفس انسان
شود، هم فعل آن حس و هم فعل حسی است که فعل از هر فعلی که به واسطه حواس مختلف صادر می

شود، هم فعل قوه حاسه و هم فعل نفس است. برای مثال، فعلی که از قوه حاسه صادر میاو صادر شده
حال، فعل نفس نیز هست. نفس در عین تجرد و هویت اما، در همان است. و یا، دیدن فعل چشم است؛

پس نفس »ها و استعدادها است و برهمه آنها احاطه دارد. های تمامی قوهاش، در برگیرنده هویتیگانه
دهد مگر با اراده نفس؛ و اگر اراده نفس نبود، باشد، هیچ عضو فعلی انجام نمیامیر حواس و اعضاء می

 شدند. ماندند و فاقد حرکت میماد میاعضاء به ج
متعال  گیرد، بلکه از اراده خداونداز سوی دیگر، اراده نفس نیز همانند وجودش، از ذاتش نشأت نمی    

را خلق  گیرد. این خداوند است که در نفس، اراده و مشیتباشد، سر چشمه میکه عین ذاتش می
گیرد طور که شعاعی در قوه بینایی از نفس سر چشمه میپس همان« و ما تشاءون اال أن یشاءالله.»کند.می

گیرد[ که به ای ]که از نفس سرچشمه میبیند و در گوش هم قوهها و نورها را میکه به واسطه آن رنگ
به  اواسطه آن، توانکند که به کند، خداوند اراده و علمی در نفس خلق میواسطه آن صداها را درک می

 (58)«کند.شود و در امور تصرف میدرک و فهم می
 :االمرینو  امر بین مالصدرا .2.ه

بواسطه »شوند: می، شفاف است که معانی آیات الهی بر اساس نظریه راسخان در علمبرآن  مالصدرا    
 شود. در آیه، از پیامبرآشکار می«  وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی»این تحقق، سّر این سخن خداوند، 
 (59«)کند از آن حیث که برایش اثبات کرده است.اکرم )ص( سلب تیراندازی می

و »فرماید: فعال بندگان مفاد این سخن خداوند است که میاعتقاد ما در مورد ا»گوید: ، میمالصدرا    
پس، ای « و ما تشاوؤن إال أن یشاءالله.»و همچنین این سخن الهی:« ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی.

، بدان ، بدان که فعل تو به سبب مباشرت تو در انجام آن، فعل تو است. و ای قدری مذهبجبری مسلک
باشد؛ چون وقتی از ارتباط و نیازمندی وجود تو به وجود حق چشم پوشی که فعل تو، مسلوب از تو می

با  .باشدشود؛ فعل تو نیز این چنین است؛ چون هر فعلی متقوم به فاعلش میوجود میشود، وجود تو بی
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باشد و همگی نفس و تصورش میدیده عبرت در فعل حواس بنگرید که چگونه محو و مندرج در اراده 
مصالحه کنید  )ع( و با این سخن امام حق« قاتلوهم یعذبهم الله بایدیهم.» این سخن خداند را بخوانید 

 قرار،(. بدین60«)بل امر بین االمرین. الجبر و ال تفویض»فرماید:که می
پذیرد، را می و نیز نظام علیت تقسیم وجود به وجود واجب و وجود ممکن صدرامال . حکمت متعالیه 1

 الوجودمعلول است، )چه با واسطه و چه بدون واسطه( نیازمند واجبکه به این دلیل را  او وجود ممکن 
الوجود، هستی در یافت ود ممکن دائم و در هر آن به دلیل قوامش به واجباست که وجداند و برآنمی
. شودنه حدوثا بلکه استمرارا شامل همه وجودات ممکن می و افاضه الهی کند و به عبارتی، فیضمی
 « کل یوم هو فی شأن.»( و به اصطالح قرآنی: 61)

مستفیض  که دائم از افاضه الهیهستند سان، همه عالم امکان یک وجود و مخلوق الهی بدین    
 (62شوند.)می
، روشن الوجود. تقوم فعل ممکن به واجب الوجود: با فرض قوام ماهیت و ذات ممکن به واجب2
الوجود است؛ چرا که وقتی حقیقت وجود ر حقیقت، فعل واجبشود که فعل و اثر موجود ممکن نیز دمی

به صورت علت و فاعل فعل و اثر خاص به خداوند متقوم است، اثر و فعل آن نیز در حقیقت به  ممکن
 (63شود.)خداوند مستند می

وجود آثار و افعال خاص آن، آن را در قالب  : صدرا با پذیرش تباین ذاتی اشیاء و. پذیرفتن نظام علیت3
کند؛ اما نگاه وی به اصل علیت، نگاهی نه فیلسوفانه، بلکه نگاه حکیم متعالیه است اصل علیت تبیین می

 (64کند. )که آن را شأن و وجود الهی تفسیر می
 را اشیای مادی و نظام علیت وانسان: از آن جا که صدرا وجود گوناگون . استناد حقیقی فعل به خدا4
کند، که نسبت افعال به آنها نسبت حقیقی است؛ پذیرد، آنها را دارای فعل و اثری از خود وصف میمی

 الوجوداما از این جهت که ذات علل وفواعل پیشین و همچنین نحوه فاعلیت و افعالشان نیز به واجب
 ها به خداوند نیز حقیقی خواهد بود.استناد افعال آن بسته است،

زند: برای مثال، دیدن، نخست وی برای تبیین چگونگی تعدد فاعل یک فعل به قوای نفسانی مثال می    
شود. این استناد به دو علت گوناگون، استناد حقیقی است؛ به چشم وسپس به نفس انسانی مستند می

م و هم فعل حقیقی نفس است؛ هر چند خود چشم جزو شوؤن نفس و یعنی دیدن هم فعل حقیقی چش
 (65در تسخیر آن است.)

 ( به قوای پنجگانه نفسصدرا برای تبیین بیشتر نظریه خود )نسبت حقیقی فعل به انسان و خدا    
قوه و یا مجموع قوا  آن این یا کند: اصل فعل متعلق به نفس است؛ با وجود این، فعل از آنِاستشهاد می
 ( . 66نیز هست. )

 شود، مگر اینکه جزو شئون الهیطبق دیدگاه راسخون در علم همانطور که چیزی در عالم یافت نمی    
طور هم، کار و بشمارآید و صفتی در جهان نیست، مگر اینکه جزو شئون اوصاف خداوند باشد، همین

شود، مگر اینکه جزو شئون افعال خداوند باشد. خداوند از حیث ذات، صفت فعلی در عالم یافت نمی
ها تمام وصفها زیر پوشش این هستی نامحدود قرار دارند و نیز و افعال نامحدود است؛ پس تمام هستی

 (67زیرپوشش اوصاف نامحدود او وهمه کارها و افعال تحت پوشش ربوبیتش هستند. )
سان که و اراده انسان نه در طول همند و نه در عرض هم، بلکه باهمند آن به این ترتیب اراده خداوند    

حال که همه چیز تحت پوشش اراده در همان ؛محیط و محاط با همند و آن گونه که قیم و متقوّم باهمند
معنای  آن را افعالی که صدرالمتألهین شوند و محفوظند. در توحیدنیز الغاء نمی خداوند است، شئون الهی
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شود به خداوند هم اسناد داند، درهمان موطنی که فعل به انسان اسناد داده میواقعی امرٌبین االمرین می
به این ترتیب فعل بسیط شود و در همان موطنی که فعل مال انسان است مال خداوند هم هست. داده می

 باشد. ( هم می68) در عین حال که اختیار محض است، در تسخیر محض
 و برخی از روی تفویض جبر والتفویض معنایش این نیست که افعال انسان برخی از روی جبرپس ال    

است، یا نه جبر است و نه تفویض، یا اختیار انسان از یک جهت و اضطرارش از جهت دیگر است، یا 
بلکه در معنای دقیق و واقعی الجبرو فعل انسان به اختیار او است اما اختیارش به اختیار خود او نیست؛ 

التفویض، مرز بندی و تقسیم به چند محدوده وچند موطن وجود ندارد و اختیار انسان عین اضطرار او 
 (69.)است
یعنی این که انسان، « اختیار انسان عین اضطرار او است»است که بر این طباطبائیدورتر خواهیم دید      

 ، مختار است تبنابر فطر
 
 نقد:● 
شود و نیز امر ، قابل تعریف میاست که اختیار بمعنای استقالل و آزادی موازنه عدمیاین بر اصل     
کند: استقالل و آزادی متحقق معنائی روشن و سر راست پیدا می و شودنمی تصدیق جبرخود ، االمرینبین
به یمن اینهمانی جستن با هستی  ؛نیافتادن؛ یکی جبر و دیگری تفویض د به دربند دو تعیننشومی

شوند هرگاه بر اصل موازنه عدمی و نیز شفاف و سرراست فهم می های قرآناندیشمند و هوشمند و... آیه
 ، معنی شوند:«االمرینالجبر و التفویض بل امر بین»با این تعریف از 

چون باهم بودن در باره باهم بودن فاعلی که خداوند است و فاعلی که انسان است، هم قول مالصدرا● 
خطاب خداوند . برای مثال، صحیح نیست ،گرنهاکه فعل حق باشد، و محیط و محاط، وقتی صحیح است

که، نفس عمل تیراندازی، تابع این و ، فرماید: تو تیر نیانداختی، خداوند تیر انداخت. یعنی اینبه پیامبر
نشیند و مید، تیر به هدف نمساعد نشستن به هدف باش عوامل آن مجموعه عوامل است. هرگاه مجموعه

نسبت دادن عمل به  از این منظر، اگر نه، نه. اما عوامل همان قوانین حاکم بر هستی هستند. بنابراین،
پیامبر  ،نا صحیح است. اما تیرانداز و ماهر در تیراندازی خداوند، صحیح و نسبت دادن آن به پیامبر،

ده قصد و هدف و روش، عمل خداوند همانی با حق کامل باشد، عمل پیامبر، در برگیرناست. وقتی این
 شود: حق.می
با کند، بنابر یگانگی همانی کامل دارد و عمل به حق میفاعل فعل تیراندازی یا با حق این قرار،بدین    

شود و او نیز عمل را عمل میخداوند  عمل او عمل خداوند که شامل حال او است، حق و  لطف و فیض
همانی فاعل با خداوند، نه آلت فعل او شدن که با حق یکی شدن و برخورداری کامل این. خواندخود می

رو، اگر عمل به حق نباشد، گرچه بنفسه، به سبب اسباب، ذاتی حیات است. از این از استقالل و آزادی
فل از استقالل و آزادی خویش) = از خداوند است اما به اعتبار فاعل، نه. چرا که فاعل فعل ناحق، غا

 است.  ( و در بند یکی از دو جبرغافل از خدا
دانیم که راست راه هدایت را خداوند، (. می70) فرماید: یهدی من یشاء و یضل من یشاءو نیز، می    

جوید، برای نفس که هرکس هدایت می دانیم(. و باز می71بنموده است ) به همه، از شاکر و کافر
(. بنابراین، 72افکند )به ضاللت می را شود، خود خویشتنجوید و هرکس گمراه میخویش هدایت می

همانی به یمن این ،کندشود، چون به حق وجدان دارد و به حق عمل میکسی که  در راست راه هدایت می
برخوردار است. و کسی که باوجود راه، به بیراهه  بدین سبب، از هدایت خداوند ،جستن با خداوند و
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 کند، بنابراین، از خداوند غافل )= غفلت از استقالل و آزادیرود و خود خویشتن را گمراه میمی
کند. باوجود این، بحال خود رها کرده ها، خداوند او را به حال خود رها میخویش( است، بدین سبب

 خواند.دائم به خود میرا نیز 
 
 
 :صاحب المیزان از منظر طباطبائی استقالل و آزادی. و

 
طور فطری ادراک ، انسان موجودی است مختار و اختیار خود را نیز به(73) طباطبائی از نظر عالمه    
اقدام به انجام فعلی و یا ترک آن  دانست، هیچگاه با فکر و اندیشهنمی کند. اگر انسان خود را مختارمی
 هاپردازد، نشانه اختیار انساننهی و پاداش وکیفر افراد می و کرد. این هم که انسان در جامعه به امرنمی
مورد افعال انسان  (. از نظر عالمه در74امر تربیت نیز فرع بر پذیرش اختیار است ) ،عالوهست. بها

 توان مطرح کرد:چند فرض را می
تأثیر عوامل خارج از انسان بوده و اراده وی هیچگونه تأثیری  : بدین معنا که افعال انسان تحت. جبر1

 در افعال او ندارد؛
ی به فاعل و علت دیگری تأثیر اراده وی بوده و هیچگونه استناد : اینکه افعال انسان تحت. تفویض2

 نداشته باشد؛
ه کاالمرین؛ یعنی افعال انسان هم استناد به اراده وی داشته باشد و هم استناد به علت دیگری ج( امربین

 (.75فوق انسان است )
     
 :تعریف اراده .1و.

از دیدگاه عالمه حقیقت اراده عبارت است از رابطه میان فاعل مرید و افعال مباشر وی. این رابطه     
( در میان همه صفات انسانی 76و فعل او برقرار است یک رابطه حقیقی است ) که میان نفس انسان

هم که واسطه میان علم و تحقق  است و قصد« صفت قصد»تنها صفتی که قابل انطباق بر اراده است، 
یا متمایز از  سوی فعل. اینکه آیا اراده همان شوق مؤکدفعل است، عبارت است از میل نفسانی فاعل به

اراده غیر از شوق مؤکد است، زیرا شوق  طباطبائی آن است، مورد اختالف حکماست. اما از نظر عالمه
گیرد و هم به افعال اختیاری انسان؛ در حالیکه اراده فقط به افعال اختیاری انسان ان تعلق میهم به اعی

 (. 77کند )پیدا میتعلق 
در برخی از آثار خود اراده را همان علم دانسته است، اما عالمه معتقد است که مفهوم اراده  مالصدرا    

کنیم که اراده واسطه میان علم به فعل و تحقق آن روشنی در خود احساس میغیر از مفهوم علم است و به
، زیرا وی نیز میان اراده و شوق تمایز است سینااست نه خود علم. در واقع این سخن عالمه همان نظر ابن

کند اما اراده برای تحریک عضالت سینا گاهی انسان نسبت به چیزی شوق پیدا میقائل است. از نظر ابن
 (. 78گیرد )جهت تحقق فعل صورت نمی

رابطه حقیقی و منطقی گیرد، زیرا ، اراده انسان به فعل اختیاری دیگران تعلق نمیاز نظر طباطبائی    
گیرد و اگر بنا شود به فعل و فعل دیگران وجود ندارد. اراده به امر و بعث تعلق می میان نفس انسان

و اراده  جاست که وی میان اراده تکوینی(. از همین79صورت مجاز است )دیگری نسبت داده شود به
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کند. نه به دیگری بلکه به فعل مرید تعلق پیدا می ،اراده ،تمایزی قائل نیست و در هر دو حالت تشریعی
شد و اگر متعلق آن هرگاه متعلق اراده یک واقعیت خارجی و تکوینی باشد به آن اراده تکوینی گفته می

ر اینجا نیز اراده به خود فعل مرید گویند. در واقع دامر و نهی به دیگری باشد، آن را اراده تشریعی می
نهی است، نه بر فعل دیگری. به بیان دیگر اراده تشریعی همان  و کند که همان اقدام به امرتعلق پیدا می

است. اما به این صورت که از دیگری چیزی را اراده تکوینی فاعل است که به فعل خودش تعلق گرفته
صورت مجاز و خواهد که به خواسته او عمل کند. اراده تشریعی بهمیکند. در واقع از دیگری طلب می

 شود.مسامحه از اراده تکوینی انتزاع می
 
 :تعریف اختیار. 2و.

کون الفاعل بحیث ان یشاء یفعل و ان لم یشأ لم »اند: در تعریف اختیار چنین گفته اسالمی هفالسف    
عبارت از آن است که اگر فاعل اراده کند که فعلی را انجام دهد بتواند آن را انجام ؛ یعنی اختیار «یفعل

المالک »گوید: هم در تعریف اختیار می (. طباطبائی80دهد و اگر اراده نکند آن را انجام ندهد )
فعل اختیاری فعلی است (. از نظر وی 81« )الفعل والترکاختیاریه الفعل تساوی نسبه االنسان الیفی

که ترجیح یکی از دو طرف آن در اختیار فاعل باشد، یعنی فاعل هم قادر بر انجام فعل باشد و هم قادر 
بر ترک آن و برای ترجیح فعل، فاعل تأثیری از غیر نپذیرد و اگر عاملی غیر از خود فاعل موجب انجام 

 (.82فعل و یا خود داری از آن شود، فعل جبری خواهد بود )
در فعل خود مستقل باشد.  و ، حقیقت اختیار این است که فاعل دارای علم و هدفبه نظر طباطبائی     

است. بنابراین، یا فاعل فاقد علم است یا فاعل با وجود داشتن علم به  اگر مستقل نباشد، گرفتار جبر
 (. 83فعل، غیرمستقل در تأثیر است )

زعم عالمه مراد از اینکه انسان مضطر در اختیار خود است. به معتقد است که انسان مضطر مالصدرا    
در اختیارش است، این است که انسان بدون اختیار خود مختار است. به بیان دیگر انسان برحسب طبع 

تواند طرف فعل را انتخاب کند ده است. یعنی در مواجهه با هر کاری میخود، مختار آفریده ش و فطرت
 کند:می« آزادی تکوینی»عالمه، تعبیر به  ،یا طرف ترک فعل را. از صفت اختیار انسان

آدمی در دارا بودن و اتصاف به اصل اختیار ناچار است، ولی در کارهایی که منسوب به اوست و به »    
العنان خویش نسبت به فعل و ترک، مطلق شود، مختار است یعنی بر حسب فطرتیاختیار از او صادر م

 (84« )است و مقید و پایبند هیچ یک از دو طرف نیست و این است مراد از آزادی تکوینی انسان
 
 اراده الهی و اختیار انسان: .3و.

شود، الهی به وی اعطا می از آنجا که هستی انسان هر لحظه از مبدا فیض طباطبائی از نظر عالمه    
و هم به انسان نسبت  نیست. بنابراین باید فعل انسان را هم به خدا بنابراین انسان دارای اختیار مطلق

داد. یعنی به دو نوع فاعلیت قائل شویم که البته در طول یکدیگر قرار دارند، نه در عرض یکدیگر. قضای 
شود و فعل خداوند نیز همان سلسله تعالی است که از مقام فعل او انتزاع میهم از صفات فعلی حق الهی

(. در واقع خداوند 85با اختیاری بودن فعل انسان منافاتی ندارد ) طولی وجود است. قضای الهی هرگز
انسان را آفریده و این آفرینش نیز همراه با اختیار اوست. خداوند صدور فعل اختیاری انسان را بدون 
واسطه اراده نکرده است. خداوند صدور فعل اختیاری انسان را از فاعل قریب و مباشر خواسته است، 
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پردازد که می طباطبائی به نقد مکتب نائینی (. با این بیان عالمه86آید )پیش نمی ل جبررو مشکازاین
تعلق  چگونگی(. خالصه از نظر عالمه 87داند )نسبت فعل انسان به خدا را مجازگونه و بالتسبیب می

الهی به فعل انسان به این صورت است که فعل ما همراه با صفت اختیار باشد و در فالن زمان و اراده 
 مکان با شرایط خاص تحقق پیدا کند:

 . باألخره افعال در عین اینکه نسبت به خداکند فعل به صورت اختیاری انجام یابداراده الهی ایجاب می»
این دو اراده در عرض هم  .دنباشند، نسبت به اراده و اختیار ما دارای جنبه امکان میجنبه وجوب را دار

 (.88نیست تا مزاحمتی با یکدیگر داشته باشند؛ بلکه در طول هم قرار دارند )
شود، زیرا علم الهی به افعال انسان همراه نمی از نظر عالمه، علم الهی نیز به افعال انسان موجب جبر    

بودن آنها علم دارد به ها همراه با صفت اختیاریتعالی به افعال اختیاری انسانبا صفت آن است. حق
به  دهد. اگر علم خدافعل خاصی را انجام می داند که فالن فرد از روی اختیار،بیان دیگر خداوند می

، سعادت و شقاوت هردو فرد با عمل رسد و فردی به شقاوتمی این تعلق گیرد که فردی به سعادت
تعالی موجب استناد فعل به او وجودی حق هِاختیاری خود آنها، تحقق خواهد پذیرفت. هرچند احاط

 (.89) «ستا شود، اما فعل اختیاری محاط و منسوب به اومی
 
 نقد:● 
در دارا بودن اختیار ناچار »از  و طباطبایی مالصدرا است. هرگاه مرادآدمی مستقل و آزاد آفریده شده   

است انتخاب نکردهخود مختار نکرده و به اختیار نیافریده و خود خویشتن را انسان ، این باشد که «است
و نیز مالصدرا، نادرست و متناقض است. متناقض  باشد، نظر طباطبائی مستقل و آزاد و یا گرفتار جبرکه 

که خویشتن را مستقل و آزاد بیافریند و یا بنده جبر، باید است زیرا اگر انسان خالق خود بود، برای این
 جبرکامل است؛  ختگیآید و زمان خلق، زمان خودانگیمستقل و آزاد بر نمی از جز آفریدن بود.مختار می
خالقیت او گویای کرد، پس اگر انسان خود خویشتن را خلق می. کندیابد و نه وجود پیدا مینه محل می

گشت و هم جبری وجود گر استقالل و آزادی او میگزارشخلق او شد و هم او می استقالل و آزادی
که در هستی متعین نیز در نامتعین است. توضیح ایننداشت تا او میان اختیار و جبر یکی را اختیار کند. 

که آفریده از خداوند غافل رابطه آفریدگار با آفریده، جبر وجود ندارد و امکان وجود نیز ندارد مگر این
اتصال زیرا بگرداند. و هنوز، این جبر یک غفلت بیش نیست  یشتن را گرفتار جبر تعینگردد و خود خو

شود بنابراین که از حق حق صادر می –برجا است. از استقالل و آزادی مطلق نیز  آفریده با هستی محض
جبری گشت، یش میشود. بنابراین، هرگاه انسان خود خالق خونه جبر که استقالل و آزادی صادر می –

کند که اراده الهی ایجاب می»اما این سخن که میان آن و اختیار یکی را برگزیند.  تا که شتوجود ندا
شود وقتی بگوییم: خداوند حق است و از حق، حق ، صحیح می«فعل به صورت اختیاری انجام گیرد

است. این آفریده در هر عملی که مستقل و آزاد  یعنیشود. بنابراین، آفریده او خودانگیخته، صادر می
 دهد، مستقل و آزاد است. همانی با حقی که خداوند است، انجام میبگاه این

شود وقتی از خداوند است، از این دو حق غافل می، انسانی که مستقل و آزاد آفریده شدهقراربدین    
جبری وجود ندارد، با غفلت از خداوند، بنابراین، پیشاپیش، شود. خود ساخته می غافل و درجا گرفتار جبر

کند که خود آن را، با برقرارکردن است که انسان خویشتن را گرفتار جبر قدرتی می از استقالل و آزادی
 .    آوردرابطه قوا، پدید می
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 :از  دید مدرس استقالل و آزادی. ز

 
های امرهای ( آن نوشته چون تشریح رابطه90ام. )، پیش از این نوشتهسیاسی مدرس در باره اندیشه    

ها بایسته است و گوید بدیل را کدام داشتهاست، گویای وضعیت امروز نیز هست. یعنی می واقع مستمر
 ها هستند. ها که نباید داشته باشد، کدامکاستی
، استقالل، وضعیت نه اساس دین است. بنابراین، از دید او و مصدق است که موازنه عدمیاو بر این    

پیام اند. داشتهزیر سلطه، معرفت نسبی می –های رابطه مسلط است. هردو به پویاییمسلط نه زیر سلطه
را از  های این رابطه است. هردو استقالل و آزادی( گویای اطالع او از پویایی91) به احمد شاه مدرس

 دانستند.یکدیگر جدا نمی
دیانت ما عین سیاست ما است و سیاست ما عین دیانت ما است.... منشاء سیاست » گوید: می مدرس    

را؛ یعنی شما برای  ما دیانت ما است ...باید توازن عدمی را نسبت به همه مراعات کرد، نه توازن وجودی
کنم و هر حرف حقی نه اظهار عقیده میاگر من نسبت به بسیاری اسرار آزاداخودتان، ماهم برای خودمان. 

خواهم. اگر شما هم بار خود را سبک است که چیزی ندارم و از کسی هم نمیزنم، برای آنپروا میرا بی
باید جان انسان از هرگونه قید و بندی آزاد باشد تا مراتب انسانیت . شویدکنید و توقع را کم نمایید، آزاد می

 (.92« )و آزادگی خویش را حفظ کند
است که دین باوران موازنه شناسد و هم درکار آنرا اساس دین می هم موازنه عدمی سان، مدرسبدین    

بگشایند.  عدمی را اصل راهنمای پندار و گفتار و کردار خود کنند و باور خود را بروی استقالل و آزادی
وضع »کند هرگاه خاطر نشان می دارد و در پیام به احمد شاهها نگاه میداند که جامعه را مشترکاو می
 پاشد. از میان برخیزند، جامعه نیز از هم می (هامشترک)« جامع
دانیم که ، راهی طوالنی طی شده و امروز میدر این راه شدند تا امروز و مصدق از آن روز که مدرس    

شود و هم رشد انسان را میسر ، هم سبب بقای جامعه میدر استقالل و آزادی جمهور شهروندان اشتراک
خیزد مشترک بگردند، نزاع بنام دین و مرام از میان بر می گانهحقوق پنجدر کند و اگر همه طرزفکرها می

کوشیم ایرانیان با موفقیت به انجام رسانند و ماند. انقالب بزرگ که میو دولت استبدادی برقرار نمی
 گانه است. الگو/امام برای جهانیان بگردند، بازشدن طرزفکرها به روی حقوق پنج

با رضاخان، نه مخالفت با یک فرد، بلکه مخالفت با عامل قدرت انگلستان برای  مخالفت مدرس    
دید که ایران در دوران در موقعیت زیر سلطه بود. یعنی او را عامل تدارک وضعیتی می قراردادن ایران

ژیمی مخالف بود که ، بمثابه رپهلوییم ژپهلوی پیدا کرد و هنوز نتوانسته است از آن بدرآید. مدرس با ر
و اساس استقالل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و بخصوص، فرهنگی ایران را از  آمده بود مبانی ملیت

اگر ما دست از رضا »رو، وقتی فرستاده حکومت وقت انگلیس از او پرسید: ( از این93میان بردارد. ) 
وقتی شما او را رها کنید، »، او پاسخ داد: «دارید؟ر میخان برداریم، شما دست از مخالفت با انگلستان ب

 (94« )چسبمتازه من او را می
تفاوت دارد. بدیهی است،  های اندیشمندان پیشین، در اصل راهنمابا اندیشه مدرس قرار، اندیشهبدین    

است. بوده ساالریکار تجربه مردمدر نه در وضعیت زیر سلطه بوده و نه  در دوران متفکران پیشین، ایران
شود، پیشینیان، باید چون او موازنه مربوط می اش با موازنه عدمیباوجود این، در آنچه به اسالم و رابطه
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زدگی سبب شد که ثنویت، بمثابه اصل راهنما جانشین موازنه یونانشناختند. عدمی را اساس دین می
عدمی بگردد. استقالل در اندیشیدن که از دست رفت، زمینه ساز از دست رفتن استقالل سیاسی و 

 از خود بیگانه شد( و فرهنگی گشت. ،اقتصادی و اجتماعی )قشر صاحب امتیاز در دست نشاندهِ قدرت
و  و نیز تعریف او را از وطن پیشنهادی مدرس رجی بر اساس موازنه عدمیجا، سیاست خادر این    
 دهند:آورم که اندازه سازگاری آنها را با موازنه عدمی به دست میمی داریوطن
 
 . اصول راهنمای سیاست خارجی:1ز.

 . تأمین حاکمیت و استقالل کشور؛ 1
 خارجی بر پایه دیانت؛ . تدوین و اجرای اصول سیاست2
 . مبارزه با بیگانه در صورت تعدی و تجاوز به کشور؛ 3
 . روابط حسنه با تمام دول جهان بدون هیچ گونه سلطه و دخالت در امور یکدیگر؛ 4
 ر سایه اعمال سیاست توازن عدمی؛ . دستیابی به استقالل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی د5
 (95) . توجه به مسائل و مشکالت مسلمانان جهان اسالم. 6
 
 یعنی چه؟: . وطن2ز.

یعنی چه؟ وطن یك حدود ارضی دارد، یك حدود اهلی. وطن عبارت است از یك ارضی و یك  وطن    
دوست باشم، آن ارض را باید دوست بدارم و حفظ كنم؛ اهل آن ارضی را هم كه همه اهلی. من اگر وطن

ن را معمور كنم. بدهم وطن را. یعنی آن زمی های من هستند، باید دوست بدارم و حفظ كنم، ترقیهموطن
اگر خراب است، تعمیرش كنم. برای اهل آن ارض هم كمال آسایش و رفاهیت و اسباب غنا و علمشان 

 را فراهم كنم.
گوییم، این است كه ارض خودمان را دوست بداریم دوستی كه ما میخواهی و وطنكنم وطنمن خیال می   

خواهی و هموطنی دوستی و وطنم . من كه از وطنو اهل آن ارض را هم مثل خودمان و از خودمان بدانی
 فهمم.و اینها غیر از این چیزی نمی

 داریم و اسمش را وطنپس باید اول تشخیص موضوع كرد كه اراضی را كه ما آن را دوست می    
حبّ و گذاریم، كجا هست، حد و حدودش كجا هست، و هموطنان ما كیانند؟ تا بدانیم این خودمان می

خواه خواه نیست، یا فالنی وطنخواهم، فالن كس وطنگویم وطنعالقه را كجا بیندازیم. آخر من می
كنید؟ برای كنید؟ برای كی قرارداد باطل میمی كشید؟ برای كی جنگنیست، یا آقا برای كی زحمت می

واسطه تعمیر وطن... حاال گیرید؟ بهاز مردم می و مالیاتكنید قدر قانون وضع می، چرا این«حبّ وطن»
خواهم تشخیص وطن را بدهم. بدبختانه جهل من تقریباً با علم حق مساوی است و نسبت به من می

باشد، یکی سجل « جغرافیا»بعضی چیزها خیلی جاهلم! یکی سجلّ احوال سطح ارضی كه عبارت از 
اش همین سجل است؛ یکی هم سجل احوال اشخاص كه یك تكه« تاریخ»عبارت از  احوال اقوام دنیا كه

خواهیم تازه درست كنیم. سابق بر این، اقوام دنیا كه با هم ارتباط نداشتند، احوال خودمان است كه می
 دانستندگفتند كه سجل احوال اشخاص را میمی« علمای نسّابه»این علم را داشتند و علمای این علم را 

خواهیم شناختند و این علم در میان مردم بود، كه ما تازه پریروز اینجا مطرح كردیم و میو آنها را می
 درست كنیم.
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 :جغرافیا، تاریخ، تبار

این سه مسأله كه خیلی جهل دارم: خصوص نسبت به به خالصه من نسبت به سایر چیزها جاهل هستم،    
ن من علم سجل احوال مطرح ارض یا سطح ارض(، یکی سجل یکی جغرافیا )به زبان شما و به زبا

 ارم.نسبت به اینها بخصوصه اطالعی ند ؛احوال اقوام دنیا یعنی تاریخ، یکی هم سجل احوال اشخاص
واسطه اینكه اوالً باید معین دادن كار خیلی مشکلی است؛ به  اطالعی، تشخیص وطنبا وجود این بی    

مال ماست، یکی هم اینكه اقوامی كه در وطن هستند، اینها را هم معین كنیم كه هموطنان  كنیم كدام ارض
خواهد و هم تاریخ و من هر دویش را فاقدم، لیکن منافاتی ها هستند. این هم جغرافیا میما كدام قوم

 ندارد یك عرایضی بکنم و یك حدسیات و اطالعات ناقصه اینجا عرض كنم.
هزار ساله باید زمین هشت ، خیلی خوب، دولت هشت«ایمهزار سالهدولت هشت»: گوییماینجا می    

هزار سال سابق تا حال را هموطنان خودش بداند، و خود بداند و اقوام هشت هزار سال سابقش را وطن
ا بلد خودش ر لههزار ساهزار ساله هستم! كسی كه وطن هشتگوید من دولت هشتكند میاال غلط می

ام. عرض كردم هزار سالهگوید دولت هشتنمی شناسد،هزار سال سابق خود را نمینیست و اقوام هشت
 گویم هشت هزار سال خیلی زیاد است.چون از تاریخ اطالع ندارم، می

 
 )ع( ایرانی بود:حضرت ابراهیم

بود. در این كه هیچ گفتگویی نیست. هیچ كس هم مدعی نشده است كه  )ع( ایرانیحضرت ابراهیم    
حضرت ابراهیم از قوم دیگر است. این بالمعارض است. هر كس هم از علم ادبیات سررشته دارد، 

شود. جر و تنوین از غیرمنصرف است، غیرمنصرف یعنی ج رّ و تنوین داخلش نمی« ابراهیم»داند كه می
جا، خودمان، همین است، پهلوی كرمانشاه« بابِل»اش را هم بخواهیم، گر خانهخواص لغت عربی است. ا

بیند. پسر این همین باال كه در آتشش انداختند، آن هم نزدیك است هر كس به كربال و نجف برود، می
 كنم در تاریخ اشتباهی داشته باشد. اسحاقفكر نمیبود. این را هم  حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل
هاست اسماعیل هم مال ما سادات است. پس اسماعیل كه مال ماست، هم یك پسرش بود كه جد یهودی

 پدرش ایرانی بود...
بیشتر  هزار سال نیست؛ اما از هزار سال و دوهزار سال خیلیولی از زمان ابراهیم تا حاال یقیناً هشت    

است. پس این نتیجه شد كه اوالد اسماعیل ایرانی هستند. این افرادش. لیکن چون عرض كردم از 
خواهم خیلی ترسم وارد این مسأله بشوم و خیلی خطا كنم، لذا نمیجغرافیا و تاریخ سررشته ندارم، می

را هم گذاشتیم زمین و  هزار سال را گذاشتیم زمین. حضرت ابراهیمتر بیایم، آن هشتخطا كنم و پایین
هزار دانم. دیگر كمتر را قبول ندارم. هشتسال قبل می1400خود را عبارت از  آییم و وطنتر میپایین

نده كه از تاریخ سر رشته دارند، تشریف نداشتند كه ب سال را هم قبول ندارم، چون كه آقای ذكاءالملك
 هزار سال را بخشیدیم.چه عرض كردم. عرض كردم: هشت

دانید سال قبل شروع كردیم، هزار و چهارصد سال قبل می 1400زمان ابراهیم را هم بخشیدیم و از     
گیریم كه تقریباً سال قبل از هجرت را می 60سال از هجرت گذشته است.  1340چه وقت است؟ االن 

الله و علیه و آله( كه جد ماست، اكرم است. پیغمبر ما حضرت محمد بن عبدالله )صلی والدت پیامبر
كنم كه زاییده شدم در زمان پادشاه من فخر می»فرماید: می«. السلطان العادلولدتُ فی زمن »فرماید: می
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خودم، پادشاه عادل كسی دیگر؟ یعنی پادشاه . حاال این، یعنی پادشاه عادل ، یعنی انوشیروان عادل«عادل
 عادل خودم. پیغمبر ما رعیت دنیوی پادشاه عادل انوشیروان بوده است.

بود،  ؟ پادشاه ایران بوده است. اراضی ایران هم كردنشین؟ یا چینبود یا رُم انوشیروان پادشاه ایران    
وقت سلطانی غیر از سلطان ایران نداشت. منتهی طرز العرب هیچ بود. جزیرة نشینبود، عرب لرنشین

حکومت آن روز غیر از طرز حکومت امروز بوده است. حکومت امروز این است و اداره و مدیر و میز و 
جا استیال داشت، یك امیری به آنجا طور بود، یك سلطانی كه بر یك صندلی، ولی حکومتهای سابق این

تاد و آن امیر تحت فرمان این سلطان بود. هر سلطان بزرگی امرایی در تحت فرمانش بودند. فرسمی
(96) 
 
 نقد:● 
، دفاع از هر ذیحقی، خواه شود، منطبق با اصل موازنه عدمی. در آنچه به سیاست خارجی مربوط می1

 باشد؛مسلمان و خواه غیر مسلمان، باید راهنمای سیاست خارجی 
آن را  نبود؛ کورش گوید، اطالع او از تاریخ کم است. بابل جزء ایرانخود می مدرسطور که . همان2

 زیسته است؛، پیش از فتح بابل میفتح کرد. حضرت ابراهیم
شوند. بنابراین، ایرانی های زیر سلطه ایرانی نمیتشکیل داد، جامعه امپراطوری خاطر که کورش. بدین3

  ؛است خواندن آنها نقض اصل موازنه عدمی
خوانایی پیدا  با موازنه عدمی های در رابطه بنگریم، سخن مدرس. هرگاه بلحاظ فرهنگی در جامعه4
، اشتراکات فرهنگی بسیار دارند، از جمله، زبانهای آنها از های در رابطه با ایرانکند. زیرا جامعهمی

های اند و کلمههای فنی در زبان عربی، از فارسی اخذ شدهکه کلمهکنند. چنانها اخذ مییکدیگر، کلمه
 ؛انددهبسیار از زبان عربی وارد زبان فارسی ش

مدار زندگی کرد و است. او چون خود را بنده قدرت نمی خدشه استقالل و آزادیالگو/بدیل بی . مدرس5
آورد. دانست برزبان میبود، شجاعانه، آنچه را حق می های قدرتنیاز از هزینهاو، مدار باز بود و او بی
 فسادستیزی او نمونه بود. 

مانند او بود: شخصیتی چون او را رضا خان ، استقامت بیترین بخش زندگی او با موازنه عدمی. منطبق6
م کرد. در یک اطاق، او با دو غذای کافی او را محرواز ای زندانی کرد. از اسباب زندگی، حتی در خرابه

خوار و سر تسلیم در سینه،  ،مدرساین بود که  بر مستبدمأمور تریاکی، محکوم به زندگی شد، گمان 
خفیف، استدعا خواهد کرد بر او رحم آورد و اجازه دهد در شمار آستان بوس درآید؛ اما هراندازه دنائت 

دنی و شقی، او نه جان تسلیم کرد  تر گشت. پیش مستبدِمستبد بیشتر، صالبت مدرس نمایان و شقاوت
 است: سروده و نه تسلیم شد. فرخی یزدی

 در بیم زصاحبان دیهیم نشد    هرگز دل ما از خصم در بیم نشد        
 م نمود جان و تسلیم نشد.که پیش دشمن    تسلیای جان به فدای آن    

از مبارزه باز نایستاد. رضا خان دستور قتل او را داد. تسلیم کرد و نه تسلیم شد. چراکه ، نه جان و مدرس
گفت خود، می مردی که به رفتار خود، به استقامتزهر را به او نوشاندند، نمرد. دو مأمور کشتن  وقتی

او شود، به او زهر نوشاندند؛ نمرد. چیست و چرا بدون آن، زندگی کرامتمند ناممکن می استقالل و آزادی
 را خفه کردند. 
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آورد و او مردود شد: رفتار زبونانه او در واپسین روزهای ا را نیز به پای امتحان و ابتلی اخانضرتاریخ،     
متن آن را تهیه کرد و در طول راه به تبعیدگاه و در  ای که فروغیو بهنگام امضای استعفاءنامه سلطنت
 ، از ابراز خواری هیچ دریغ نکرد.تبعیدگاه

 ، ناتوانی و خواریاصل راهنمایش بود، چون خورشید که موازنه عدمی عقل مدرس استقالل و آزادی      
مایشاء انگاری  خویشتن فعال و قدرتمداری را نمایان کرد که اصل راهنمایش ثنویت تک محوریعقل 

 گشتجوید و رضا خان حقارتی بود. پیشاروی قدرت، مدرس آن بزرگی شد که انسان مستقل و آزاد می
   (97یابد )که انسان آلت فعل قدرت می

را به یکدیگر بسنجیم، نسبت آنها را به یکدیگر، نسبت تضاد  و نظر مدرس . و چون نظر فارابی7
کامل اصل راهنمایی است که است، ضد  یابیم. در حقیقت، اصل راهنمایی که ثنویت تک محوریمی

شوند. اما، دوحق، داشتنی و مشاهده کردنی می، است. بر این اصل، استقالل و آزادی موازنه عدمی
شوند سان که در نقد نظر فارابی، خاطر نشان شد، براصل ثنویت تک محوری، وجود پیداکردنی نمیهمان

پذیری گری و سلطهنه سلطه توانند این دو را داشته باشند. براصل موازنه عدمی، عدالتو انسانها نیز نمی
، کار مدرس را پی نگرفتند و دین از خود بیگانه های دینیگردد. اما حوزهیز حق از ناحق میکه میزان تم

بیان استقالل و آزادی و روش  -گرداندکردن را امربری می که زندگی -را و ناچیز شده در تکلیفها 
در بیان قدرت ماندند و خود و  یراهه از خودبیگانه کردن دین، نگرداندند. در بزندگی در خودانگیختگی

 مردم را گرفتار والیت مطلقه زور گرداندند.
 
   
 : از منظر مصدق استقالل و آزادی آن با موازنه منفی و رابطه. ح

 
خواند، پیش از او، راهنمای سیاست آن را موازنه منفی و یا توازن منفی می که مصدق موازنه عدمی    

است. نظریه مصدق در خان امیر کبیر بوده و میرزا تقی و میرزا ابوالقاسم فراهانی خارجی میرزا موسی
که در دوران نهضت ملی (. امر واقع این98ام )زیر سلطه را پیش از این تشریح کرده –باره رابطه مسلط 

یگر جدایی ناپذیر را از یکد سو، مصدق استقالل و آزادیبدین 1332مرداد  28و از کودتای  ایران
است. او استقالل را هم وضعیت نه مسلط نه زیرسلطه و هم اصل راهنمای دانسته و بر زبان و قلم آورده

است: از دید او، در دانستهناپذیر، می، بنابراین، از اصل دیگری که آزادی است، جداییدموکراسی
حاکمیت ملت، هیچ دولت خارجی شریک نیست. این تعریف از استقالل، از آزادی بمعنای، در درون 

 ناپذیر است. کشور، هیچ نهاد و سازمان و گروه و شخصی شریک حاکمیت مردم نیست، جدایی
های اجتماعی کنند، در نظامهای ملی( بایکدیگر برقرار میها )جامعهها که مجموعهظر رابطهاز من    

های دیگر در های دیگر نیست، یعنی به جامعهبا جامعه نگریستن و نظام اجتماعی را وقتی در روابط قوا
است که است. راستی اینکرده رابطه نه مسلط نه زیر سلطه است، فردوسی در شاهنامه خود تشریح

ها و جریان ها نه فرآورده تضادهای درونی تنها که حاصل روابط قوا میان جامعهها در جامعهقشربندی
زیرسلطه  –های مسلط ییرو، این پویاهای در رابطه هستند. از ایندر مجاری جامعه نیروهای محرکه

هم نظامهای اجتماعی در رابطه و هم کاربرد نیروهای محرکه و هم اندازه دهند هستند که امکان می
است، اما وضعیت کشور ها نپرداختهاگر چه به این پویایی تخریب این نیروها را شناسایی کنیم. مصدق



47 
 

از و او از زمان خود  رو، اندیشهاست. از اینهای درون با بیرون دانستهبه درست، نتیجه رابطه ،را
 ، جلوتر است:امروز های رایج در غرب و شرق غرب زدهاندیشه
گاه می به اصل راهنمایی که موازنه منفی است، ما را از اندیشه سنجیدن گفتار و کردار مصدق     کند؛ او آ

 است:بخشیدهای که فرآورده نحله اختیار است و بدان، بس غنی اندیشه
 
 و اصل راهنمایی که موازنه منفی است: گفتار و کردار مصدق. 1ح.

 ؛استقالل و آزادیزوج  . کثرت آراء و عقاید و اشتراک آنها در 1
 راهنما با ایرانیت؛ رابطه اندیشه. 2
 یر سلطه؛ز –یمن خارج شدن از روابط مسلط  زیر سلطه، بهو موضع  . رهاشدن از موقع3
 ؛. تغییر ساختار دولت سازگار با موقعیت زیر سلطه به ساختار و نظام ترجمان استقالل و آزادی4
 . برنامه استقالل اقتصادی: اقتصاد بدون نفت. و5
 ها.تعمیم آزادیاستقالل و به یمن  . استقرار دموکراسی6
 . فسادستیزی مداوم از راه مبارزه با تمرکز قدرت در یک شخص7
 هستند: ی مصدقو کارها هاها و نامههای اصلی نطقها و نوشتههدف و روش باال موضوع هفت    
 
 : در زوج استقالل و آزادی آنها کثرت آراء و عقاید و اشتراک . 1

خواست که در تشکیل جبهه  و اصل راهنمای تشکیل جبهه ملی اول کرددو را  این دو حقخود  مصدق 
او، به فرآورده انقالبی است که راهنما کردن این دو حق، (. 99بگردد ) ملی دوم و سوم نیز اصل راهنما

در انقالب مشروطیت شرکت کرد و در عمل دید، غفلت . در طرزفکر خود بوجود آورده بودیمن تجربه، 
از استقالل، به قدرت مسلطی که انگلستان بود، فرصت داد کودتا کند و دولت را آلت خودکار سلطه 

اگر  ،و وابستگی زوج استبداد تجربه او را راهبر او به این محک شد:دانش و  خویش بر کشور بگرداند.
زیرسلطه -های سامانه مسلط پویایی با زوج استقالل و آزادی جانشین نشود، جامعه را گرفتار جبر

یکایک . زوج استقالل و آزادی محک دقیقی است برای تشخیص میزان استقالل و آزادی گرداندمی
تقالل است و بعکس. در که نبود آزادی، درجا، بمعنای نبود اسشهروندان و جامعه ملی. توضیح این

ایم، بنابراین، ایم اما آزادی نداشتهدر طول تاریخ، ما ایرانیان، استقالل داشته» حقیقت، این سخن که
این و آن رژیم استبدادی استقالل دارند اما مردم تحت  و این سخن که« آزادی بر استقالل مقدم است
که هر کس به خود زحمت تجربه را غیر از اینی هستند. ی بس آشکارهااستبداد، آزادی ندارند، دروغ

نی است و به دبدون استقالل در تصمیم، آزادی در انتخاب نوع تصمیم ناش که یابدبدهد، درجا، در می
، بعد از سقوط استبداد وابسته، بازسازی ا و مقدم کردن آزادی بر استقاللگر این جداثر ویران؛ عکس

کردن که از انقالب مشروطیت تا جنبش ملی گریبس تلخ و بس مرگبار و ویراناست. امر واقعی  رژیم شاه
ایم والیت جمهور هنوز نتوانستهایرانیان و ما  است، استمرار جسته 1357و از آن تا انقالب  صنعت نفت

والیت جمهور مردم که در سه جنبش هدف بود، برقرار کنیم، نتوانستیم از جمله به این دلیل که  ،را مردم
کردیم و هنوز فرهنگ استقالل و آزادی خلق میکردیم و باید روش میرا، استقالل و آزادی و حقوندی را 

 .ایمکه هنوز است، روش نکرده
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، تجربه کردنی است و با وجود تجربه سه جنبش یناپذیری استقالل و آزادکه جداییاین باوجود     
ارزش و شماری کم شماری استقالل را بی کنند؛همچنان، استقالل را از آزادی جدا می های وابسته،گروه

وابستگی نقض استقالل و آزادی  زیرا  ؟چرا نمایانند.انگارند و همه خود را جانبدار آزادی میارزش می
و ناگزیر، برای توجیه وابستگی خود، استقالل را از  آزادی بخشند ها، به قدرت اصالت میاست و وابسته

گویند به آزادی نیز باور ندارند زیرا صفت ند که پندار و گفتار و کردار همه روزشان، میغافلکنند. جدا می
چون مستقل نیستند، از گویند ردارشان میپندار و گفتار و کنیست؛ زیرا  پندار و گفتار و کردار آنها، آزاد

  آزادی خویش نیز غافلند.
 
 در مجلس چهاردهم گفت: راهنما و ایرانیت: مصدق . رابطه اندیشه2ح.

 «نمایمهستم، مبارزه می من ایرانی و مسلمانم و برعلیه هرچه ایرانیت و اسالمیت را تهدید کند، تا زنده»
است. زیرا این امر مستمر معلوم در این جمله که ترجمان موازنه منفی است، تأمل بایسته نشده(. 100)

شود و برضد است که اندیشه راهنما، هرگاه با قدرت جمع شود، وسیله توجیه قدرت میهمگان نشده
مصدق های ایرانیت را رود. ویژگیبکار می یابی او به یمن رشد، هویترشد و انسان و حقوق و 

را، دو ویژگی پایه شناخته است. چرا که تمام عمر برای  است، اما دو ویژگی استقالل و آزادیبرنشمرده
بازیافتن وضعیت نه مسلط و نه زیرسلطه، بنابراین، برخورداری ایرانیان از استقالل و آزادی، مبارزه 

های ایرانیت، بخصوص دو ویژگی پایه استقالل و آزادی یقرار، هرگاه اسالمیت، ویژگاست. بدینکرده
 بخشد:کند و به یکایک شهروندان، دو اطمینان میرا در خود داشته باشد، سه کارکرد پیدا می

های ایرانیت ، روش باورمندان و به یمن ویژگی . کارکرد اول اینست که اسالم بیان استقالل و آزادی2.1
 ماند؛ر زندگی حقوندی را می گردد و نافی قدرت مید

را نیز از  شود و نهاد دینیگر قدرت و قدرتمداری نمیرو توجیهاست که بهیچ. کارکرد دوم آن این2.2
 دارد. وگشتن، باز می« کانون تمرکز قدرت»ساخت قدرت محور یافتن و کارگزار 

های و دیگر ویژگی کند بیانگر استقالل و آزادی. باورهای دیگر، از دینی یا غیر دینی را ناگزیر می2.3
 ایرانیت بگردند. 

د، نآنها هرچه باش های باور ،گر خود کند و ایرانیانیابد تا که توجیهسان، قدرت دین و مرامی را نمیبدین    
 ، مستقل و آزاد، بزیند:استقالل و آزادیتوانند در می
شوند که طرزفکرهاشان در بردارنده حقوق هستند، بنابراین، با اطمینان مطمئن می . جمهور شهروندان2.4
 توانند به جنبش درآیند و خود را از سامانه سلطه، بیرون برند. ومی
و نو به نو کردن هویت به یمن  های راهنما، راهنمای رشد شهرونداناز سامانه سلطه، اندیشه. با خروج 2.5

ها، جامعه ها و با محل شدن حقوق در تنظیم رابطهمحل شدن قدرت در تنظیم رابطهشوند و با بیرشد می
 گردد. حقوندان متحقق می

های های دیگر با ایرانیت، رابطه دو محور بیرون از یکدیگر نیست، ویژگیقرار، رابطه اسالم و مرامبدین    
ایرانیت را دربرداشتن و یا در برگرفتن است. او از رابطه دین و مرام با قدرت )سیاست( و از خود بیگانه 

از مسلمانی و آداب آن برای برحق بودن اسالم، »ه بود. چرا که گفت: و مرام توسط قدرت آگا شدن دین
، نه مقتضیات دنیوی و سیاسی و معاد نه برای میل این و آن، پیروی کنیم و به لوازم آن، فقط از ترس خدا

 «. عمل نماییم
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قدرت، یکی بر دیگری تقدم دارد، در نظر اسالمیت و ایرانیت که بنابراین یا آن بیان قرار، بدین    
های ایرانیت که نخست اختیار و اینک استقالل کنند؛ بلکه ویژگیتنها یکدیگر را ایجاب مینه ، مصدق
در رشد دو ویژگی پایه آنها هستند، باید پذیرفته هر دین و مرام و قومی باشند. چراکه حیات ملی  و آزادی

 است. اشتراک در این ویژگی نیازمندبر میزان داد و وداد، 
مقتضیات »، موافق نیست. اما چه وقت دین با «مقتضیات سیاسی»او با انطباق دادن دین با و     

 قدرت تعریف« بکاربردن»یابی به قدرت و حفظ قدرت و دست ،شود؟ وقتی سیاستمنطبق می« سیاسی
 جوید، دین استقالل و آزادیانطباق نمی« مقتضیات سیاسی». دینی که با گرددو پذیرفته می شودمی
ها را در ها این ویژگیدارد. هرگاه همه طرزفکرها و هویتهای ایرانیت را در بر میشود و ویژگیمی

طه بیرون بر درون ناممکن و رشد در استقالل سل برقرار و اجتماعی در درون برگیرند، صلح درونی و توحید
این امر که او در تمام عمر، از ستیز با دین و مرام گردد. ممکن می ،اجتماعی و آزادی و بر میزان عدالت

مختلف در گاه با دین یا مرامی دشمنی نکرد و بجای آن، تمام عمر کوشید طرزفکرهای پرهیزکرد و هیچ
دروغ است؛ « عقاید جنگ»استقالل و آزادی اشتراک بجویند، هم گویای علم او بر این واقعیت است که 

، جنگ بر است که در روابط قواجنگ بنام عقیده و برای عقیده نیز دروغ است. آنچه راست است، این
کنند تا جنگ را توجیه مرام را از خود بیگانه می یادین جنگ افروزان ناپذیر است و اجتناب« منافع»سر 

انقالب راستین  .استرا ضرور  دموکراسیامری واقع و بایسته و دانست کثرت آراء و عقاید، کند. او می
 .دادن حقوقی که همه دارند، به طرزفکرها است و اشتراک و اتحاد همگان در این حقوق استراه
دهد به حقوق را دو حقی دانستند که عمل به آنها به هر انسان امکان می و آنها که استقالل و آزادی    

را نیز هدف و روش مبارزه  ن کسان هستند که حقوق انساندیگر خود، بطور خودجوش عمل کند، نخستی
را پیشنهاد  گانهایستادگان بر اصول استقالل و آزادی گرداندند و امروز، به ایرانیان و جهانیان، حقوق پنج

 .کنندمی
 
 دادند.تشکیل می . برنامه حکومت او را دو اصل استقالل و آزادی3ح.

ناپذیر هستند. پس باید سیاست داخلی و سیاست دانست این دو اصل از یکدیگر جداییبنابراین، او می 
داشتند. کارنامه او در سیاست خارجی، دستیابی نه به استقالل ناقص که استقالل آهنگی میخارجی او هم

خاطر، با زیرسلطه است. بدین –قص، ماندن در روابط مسلط دانست استقالل ناکامل بود. زیرا می
دانستند و کرد. آنها که نمیگذاشت، موافقت نمیمحل عمل باقی می گرپیشنهادهایی که برای سلطه

گویند او باید این یا آن اند و میزیر سلطه است، گفته –مسلط  سامانهدانند که استقالل رهایی از نمی
است که باید  سامانهدانست این از کرد، میپذیرفت. اما او که بر اصل موازنه منفی عمل میشنهاد را میپی

کند؛ دولت را استبدادی و وابسته به قدرت خارجی می ،به ضرورت ،دانست که وابستگیخارج شد. او می
سو، بدین 60ودتای خرداد که پیش از دوران حکومت او و از آن تا انقالب و بعد از انقالب، از کچنان
 زیر سلطه است و دولت آن استبدادی و وابسته است. ضعدر مو ایران
و نظام اجتماعی تقریباً بسته است. پس نظام اجتماعی  زیر سلطه فرآورده صدور نیروهای محرکه ضعمو    

بیابد.  را باز باید کرد تا که نیروهای محرکه محل عمل بجویند و جامعه ملی بتواند اقتصاد تولید محور
موازنه وجودی در سیاست خارجی و شرکت ، رضاخانی از راه اتفاق نیست که پیش و پس از استبداد

و سلطه قدرت خارجی بر کشور و دستگاه اداری در خدمت استبداد وابسته و  و انگلیس ایران نفت
ی مردم و ، در مقام نمایندگو سیاست عمرانی آن، محورهای مبارزه مصدق سیاست مالی و پولی دولت
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زمان، ایران، هم دانست که جمهور مردماند. و او می، بودهاقدامات او در مقام رئیس حکومت ملی ایران
 و هم به استبداد و وابستگی که سبب خروج نیروهای محرکه و فقر  باید هم به استقالل و آزادیمی

 شود، وجدانی شفاف بیابند. روزافزون آنها می
زیرسلطه، یک طرفه ممکن نیست. پس نه تنها با -مسلط  سامانهدانست که بیرون رفتن از و او می    

کرد، بلکه طرح منع اعطای امتیاز به خارجیان ، مخالفت میبه روسیه ایجاد موازنه از راه دادن نفت شمال
همراه با اجرای قانون ملی کردن  را به تصویب مجلس چهاردهم رساند و پس از تشکیل حکومت ملی،

ات اقتصادی سا نیز پاره کرد. در زمان او بود که تأسیهای وابستگی به قدرت روسیه ر، رشتهصنعت نفت
های توانست با قطع رشتههای وابستگی اقتصادی نمی، ملی شدند. قطع رشتهو پولی بیگانه در ایران

 رو،سیاسی و نظامی و اداری همراه نباشد. از این وابستگی
 

 جامعه باز:  و از آن تا وابسته به دولت حقوقمدار و مستقل . از تغییر ساختار دولت استبدادیِ 4ح.

در موقعیت  داشتن ایرانبود. در حقیقت، نگاه« تمرکز قدرت در شخص شاه»توجه اول او بر جلوگیری از 
قالبی تشکیل  خاطر بود که مجلس مؤسسانکرد. بدینناپذیر میو وضعیت زیر سلطه این تمرکز را اجتناب
زمان، فرماندهی شاه را بر قوای را به شاه داد. هم شورای ملی دادند و آن مجلس اختیار انحالل مجلس

 نیز، پابرجا کردند.  مسلح
 به مجلس شانزدهم نماینده مردم، پیشنهاد لغو مصوبات مجلس مؤسسان، بعنوان نخستین اقدام مصدق    

برای مزید »در مجلس گفت:  1329خرداد  18های همگانی بود. او در تاریخ و تضمین قانونی آزادی
ی و اجتماعی، شأن مجلس استقرار حکومت ملی و تأمین آزادیهای فردبرای دارد که توضیح، معروض می

و  و قانون محاکمات مطبوعاتی است که چند الیحه مهم و اساسی، یعنی قانون انتخاباتاین شورای ملی
جا، باید صریح اقدام به هر امر دیگری به تصویب برسد...در این، بیش از اصالح قانون حکومت نظامی

که با اصل الیحه گذشته از این به عرض برساند که تا این لوایح به تصویب نرسد، نمایندگان جبهه ملی
راجع به نفت که دولت در نظر دارد مطرح شود،  ایمخالفند، با تقدیم و طرح هر الیحه گلشائیان و گس

 (101. )«شدیداً مخالفت خواهند کرد
قالبی را به مجلس داد. بهنگام ارائه طرح،  در همان زمان، او طرح الغای مصوبات مجلس مؤسسان    

از این تزلزل و نگرانی در  این طرح را از این نظر پیشنهاد کردم که نمایندگان مجلس( »102گفت: )
 «.آیند. اگر بنا شود عقیده آزاد راجع به الیحه نفت اظهار کنند، حربه انحالل پشت گردن آنها نباشد

سپس، خواستار سلب خارج کرد و  را از دست شاه ، نخست اداره وزارت دفاعبهنگام نخست وزیری    
طرحی تهیه کرد اما کارشکنی  هیأتاز شاه شد. مجلس هیأتی تشکیل داد و آن  فرماندهی نیروهای مسلح

به سبب شد که آن طرح  جدا گشته و کارگزار بیگانگان شده بودند،  کسانی که از رهبری نهضت ملی
( در کار 103) و انتلیجنت سرویس مجلس نرسد. دانستنی است که وقتی بر او مسلم شد سیاتصویب 

شد. برای انحالل مجلس، از شاه  موفق هستند، مصمم به انحالل مجلس خریدن نمایندگان مجلس
را به او داده بود. چون آن مجلس و مصوب آن استفاده کند که مجلس مؤسسان نخواست از اختیاری

شرکت کنند و موافقت یا مخالفت خود را با  خواست در همه پرسی دانست. از مردم ایرانقانونی نمی
 انحالل مجلس اظهار کنند.
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شکل تا شود، تغییر آن از دستگاه ارباب مردم با ساختار هرمیو در آنچه به دستگاه اداری مربوط می    
تر دست نشانده بیگانه باشد، کاری نه آسان بود و امروز کاری مشکل که از باال تا پایین مطیع مستبد

 برد: کار را نخست در سطح سه قوه پیش است. مصدق
و تغییر  دادرسی ارتش از اصالح ساختاری قوه قضائی و تأمین استقالل آن که شامل سلب اختیارات● 

 نیز شد؛ساختار و وظایف آن 
از سویی و آزادی  از شاه« حق وتو»و  گذاری باید با سلب اختیار انحالل مجلساستقالل قوه قانون● 

 شد. و ( از سوی دیگر، حاصل میتهیه کردکه حکومت او  انتخابات )موضوع قانون انتخابات
و قرارگرفتن دستگاه اداری و نظامی تحت امر  و نیز شاه گران خارجیاز سلطه استقالل قوه مجریه● 

 حکومت.
کردن آن از فساد رسید: پاکپس از این اصالح ساختاری اساسی، نوبت به تجدید سازمان اداری می    

کرد به تعیین مأموریت هر مقام و برخورداری او از اختیار الزم، بنابر از جمله بستگی مستقیم پیدا می
با استفاده از اختیارات، لوایح الزم را تصویب کرد. هرگاه کودتا  ن مقام. مصدقاین، مسئولیت قانونی آ

و آبادانی کشور  در خدمت رشد شهروندان توانست از یک دستگاه اداری سالممی داد، ایرانروی نمی
 برخوردار گردد. 

و  ، وابستگی بودجه دولت به نفتدانست که مانع بزرگ بر سر راه استقرار دموکراسیمی مصدق    
 نیز بود: کردن بودجهکردن دولت نیازمند ملیرو، ملیاست. از این اقتصاد مسلط

 
 :. استقالل اقتصادی از راه تغییر ساختار اقتصاد مصرف محور به اقتصاد تولید محور5ح.

و مصرف محور نگاهداشتن این اقتصاد، وابستگی بودجه  تضمین کننده سلطه انگلستان بر اقتصاد ایران 
های خارجی بود. بودجه و بازرگانی «کمک»و حقوق و عوارض گمرکی و  دولت به درآمدهای نفت

، بودجه دولت افزون (. بهنگام تصدی نخست وزیری104محکوم به داشتن کسری بودند ) خارجی ایران
داشت. خلع ید سبب شد که هزینه اداره دستگاه نفت نیز بر دوش دولت نهاده درصد کسری می 30بر 

 شود. 
، با هدف، تغییر ساختار اقتصاد از مصرف محور به تولید محور، پس از آن برنامه اقتصاد بدون نفت    

 دانست انگلستان در انتظار از پادرآمدن دولت بخاطر کسر بزرگ بودجه و تورم شروع شد که مصدق
شدید بخاطر کمبود کاال در بازار است. این شد که دست بکار اجرای برنامه اقتصاد بدون نفت شد. بنابر 

به این نتیجه رسید که مصدق بر اداره اقتصاد کشور  امریکا، حکومت دو سند از سندهای محرمانه امریکا
آورد. در حقیقت، توانایی مقاومت حاصل را از پا در نمی ( و تحریم اقتصادی ایران105توانا شده )

سیاست و واردات و صادرات و )تبدیل پول به سرمایه( تغییرهای ساختاری بودجه و اعتبارات بانکی 
 پولی بود:

ای در اقتصاد مصرف محور وابسته، از جمله، بسود واردات و به زیان صادرات، رابطه ،سیاست پولی● 
داد اقتصاد کرد. این رابطه به پول قوی امکان میرا میان ارزش برابری ریال با ارز خارجی برقرار می

آن بسود خود برداشت کند.  حرکهدارای پول ضعیف را تحت سلطه خویش نگاه دارد و از نیروهای م
که پول قوی ای از تدابیر اقتصادی و مانع شد از اینهمراه شد با مجموعه بار، سیاست پولی مصدقاین

 در تولید،و تبدیل پول به سرمایه و بکار افتادنش  جدید را از پای درآورد. ارزش برابری اقتصاد ایران
شد اما بکار تب قیمتها نمی که صدورشان سبب کمبود داخلی وکرد آسان صادرات کاالهایی را 
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بگردد. این شد که  که سبب تورمکرد واردات را بدون اینآمدند و مشکل میاقتصادهای واردکننده می
 های مایحتاج مردم کاهش نیز پذیرفتند؛انتظار قدرت مسلط برآورده نشد و قیمت

شد، سه اثر مهم ببارآورد: توزیع فعالیتها در سطح کشور، بنابراین، این امر که درآمد از تولید حاصل می● 
داشتند و ه درآمد ناچیز میتوزیع جمعیت در مناطق مختلف کشور، بنابراین، توزیع درآمد بسود مردمی ک

 بنابراین، کارپیداکردن بیکاران؛
های مصرفی ای تغییرکرد. افزون بر این، از واردات فرآوردههای سرمایهساختار واردات بسود فرآورده● 

 در خرید، سبب شد که از کشورهایی خرید کند که همان کاالها را با همان کاسته شد و استقالل ایران
 فروختند.تر میارزان اما هاکیفیت

 به خدمت تولید داخلی درآمد؛ تغییر یافت و نظام بانکی ساختار اعتبارات بانکی● 
ساختار بودجه تغییر یافت و سهمی از بودجه به تأمین سرمایه برای رشد اقتصادی اختصاص یافت. ● 

کرد که بودجه دولت به تولید داخلی این امکان را فراهم می و اصالح نظام مالیاتی های زائدهزینهحذف 
پدید توانست می، در ایران ترین اسباب استقرار دموکراسیمتکی گردد و بدین تغییر بنیادی، یکی از مهم

 آید؛
مشخصه اقتصاد مصرف محور وابسته، بند از بند گسستگی بخشهای آن از یکدیگر و  بند از بند ● 

، از جمله از راه بند در های هربخش از یکدیگر است. بازسازی اقتصاد تولید محورگسیختگی رشته
 یکدیگر، کاری تا بخواهی مشکل است. بدیهی است در ایرانها به های هر بخش و بخشبندکردن رشته

گذرد. باوجود تر بود تا ایران امروز که نزدیک به هفتاد سال از آن زمان میآن روز، این کار بسیار آسان
راه توانست همراه نشود و همها به یکدیگر نمیاین، تولید داخلی را جانشین واردات کردن با پیوند رشته

 شد.
شوند. هرگاه بخش نفت نیز  در اقتصاد کشور فعال سان، آن امکان پدید آمد که نیروهای محرکهبدین    

جست. بخصوص که نظام اجتماعی، به استقالل اقتصادی کاملی می شد، ایراندر اقتصاد ملی ادغام می
 یمن حقوند شدن شهروندان، در حال بازشدن بود. 

 
همراه  پذیر شدن نظام اجتماعیتوانست با باز و تحولمستقل نمی . بازسازی اقتصاد تولید محور6ح.

  نباشد
شکل  که کرد. جامعه شهری بند از بند گسسته بر محور مصرفباید تغییر مینظام ارباب و رعیتی می

زده زیر  کرد. رهایی از اعتیاد به وضعیت زیر سلطه ضرور بود. جامعه استبدادگرفت، باید تغییر میمی
آسود. به باید از استبداد و سلطه میکرد، میرت تنظیم میها را نه حقوق که قدای که، در آن، رابطهسلطه

بر سر  جست. اما جنگمی باید فرهنگ و اخالق و زبان استقالل و آزادیمی سخن دیگر، جامعه ایرانی
قدرت، شدتی یافته بود که هرگز نداشت. عوامل سه قدرت بیگانه، از هر سو، به حکومت نهضت ملی 

 همواره بکاربردنی هستند: ور شده بودند. تدابیر آن روز مصدقحمله

های وابسته «نخبه»ید از خلع –گرچه با تأخیر  –و انگلیس، به دنبال آورد  ید از شرکت نفت ایرانخلع● 
سازمان جسته بودند. اتحاد این سازمانها و ایجاد  ی رفراماسونرا که شمار بزرگی از آنها در سازمانهای 

جز تصرف دولت و سلطه بر جامعه ایران از (، هدفی 106) برای براندازی حکومت مصدق لژ پهلوی
 نداشت؛ استبداد یراه برقرار
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و شناختن حقوق برای دهقان، بنابراین، تشکیل  دهقان –مالک زمین  هب رعیت –تغییر رابطه ارباب ● 
، قدم اول و اساسی بود. طرح براندازی «پایین»توسط « تحول از پایین»شوراهای روستایی، از منظر 

آزمون بس  شورش ابوالقاسم بختیاری -آنها،  انگیختنو به شورش بر هاکردن ایلاز راه مسلح مصدق
و  حقوق و منزلت برای یکایک مردم ایران ناکام شد. زیرا شناسایی –ناموفقی شد زیرا درجا فروخوابید 

 ها را غیر قابل اجرا گرداند؛گونه طرحبازیافت غرور ملی که مصدق نماد آن شد، این
: تولید نددادبار، باید بر چند محور تغییر ساخت میگرفتند، اینشهرها که بر محور مصرف ساخت می● 

در مهار  مستقل و آزاد و پیدایش نهادهای جدید که به جمهور مردم و شکل گرفتن سازمانهای سیاسی
که در بر  های دینیو گرایش هاحزب –در طرزفکرها  ند و وارد شدن استقالل و آزادیددادولت نقش می

خود را از دست دادند و گرفتار انشعاب و در مواردی انحالل  استقالل و آزادی بستند، پایگاه اجتماعی
، بنابراین، تغییر رفتار شهروندان و یافتن نقش تعیین کننده در حمایت از حکومت ملی )حمایت -شدند 

و بیشتر شدن رابطه شهر و روستا. جامعه  اقتصاد مسلط( و کاهش رابطه با 1331تیر   30موفق در 
 هاتوانست الگو برای همه جامعهرا آغاز کرد، تحولی را آغاز کرد که می« پایین»آن روز، تحول از  ایرانیِ

کردند که حق انحصاری بر مدیریت دولت دارد و صاحب والیت را کسی تعریف می بگردد. آنها که نخبه
که مصدق به کردند. حال اینتعریف می« عوام زده»و « فریب عوام»را  شناختند، مصدقاش میمطلقه

بر دو اصل استقالل و آزادی  ، دموکراسیو حقوند گشتنش« پایین»تجربه دریافته بود، بدون تغییر 
اجتماعی  هایگروهمرداد، نظامیان تنها چماقداران و  28جوید. این امر مهم که در کودتای واقعیت نمی

است. دلیل تنهایی او در باال  «تحول از پایین»بکارگرفتند، بنفسه، گویای وسعت  را بیشتر بسته و وابسته
و مجلس نیستم، نخست وزیر  من نخست وزیر شاه»بود. سخن او،  از او همین «پایین»و حمایت 

 «پایین»(، هم گویای تنهایی او در باال و حمایت مردم از او و دلبستگی او به تحول از 107« )مردمم
 است.
با هیچ طرز فکری  که مصدقها بود. این امر ، نیازمند بسط هرچه بیشتر آزادی«تحول از پایین»و ● 

خواند، این  دشمنی نکرد و دارندگان طرزفکرهای دینی و غیر دینی را به اشتراک در استقالل و آزادی
امر که حکومت او هیچ طرزفکری را سانسور نکرد، این امر که او قانون مطبوعات را بسود آزادی قلم 

او هیچ  ،«امنیت»بهانه ه ب ،بودند، این امر که تغییر داد، این امر که در حکومت او، اجتماعات آزاد
یت نکرد، این امر که او قانون حکومت نظامی را تغییر داد سازمان سیاسی را منحل و یا ممنوع از فعال

 گذاشت و جنبش ملی ها را ممنوع کند و این امر که او بنای کار را بر جنبش همگانیتا که نتواند آزادی
ناپذیری استقالل اهمیتی است که او به جداییطول تاریخ شد، گویای در دنباله جنبشهای همگانی  ایران

با ساختار استبدادی جامعه او بیانگر چرایی همراه بودن مبارزه او برضد سلطه با مبارزه ؛ داداز آزادی می
 .است نظامی و اداری و نیز ساختار نهادهای جامعه محور سازماندهی استبداد با و
 
 فسادستیزی: . 7ح.

و  استقدرت فساد ذاتی  »دانست که و فسادستیز باقی ماند. او مید در تمام عمر منزه از فسا مصدق
است. « کانون تمرکز قدرت»دانست که ریشه سرطان فساد بنابراین، می. «است فساد مطلق قدرت مطلق

بندی روابط شخصی قدرت را نیز تر. او شبکههراندازه تمرکز قدرت در یک شخص بیشتر، فساد بزرگ
دانست چسان، این شبکه فساد را در بدنه جامعه، از رأس هرم تا قاعده آن، شناخت، بنابراین، میمی

 کند. فراگیر می
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شود و البته گیرد و در رأس آن متمرکز میآغاز می در حقیقت، اگر جریان قدرت از قاعده هرم اجتماعی    
برد، قدرت و فساد متمرکز در  رأس هرم، چون سرطان تا قاعده هرم این جریان فساد را نیز به رأس هرم می

زمان و وابسته و فساد، هم ، بطور مداوم، با استبدادخاطر بود که مصدق. بدینگیرداجتماعی را فرا می
 کرد. توأمان، مبارزه می

زیرسلطه، نقش دستگاه اداریِ کشورِ در موضعِ زیرسلطه، تنظیم رابطه  - گرقرار، در نظام سلطهبدین    
، بطور روزافزون از جامعه گر به ترتیبی است که نیروهای محرکهمیان جامعه زیرسلطه با جامعه سلطه

زیرسلطه به جامعه مسلط، جریان بیابند. بدین فساد بزرگ، جامعه زیرسلطه از نیروهای حیاتی خویش 
بازداشتن مردم از  خیزد. وظیفه نیروی مسلحشود. الجرم به دفاع از حیات خویش بر میمحروم می

های در موضع مسلط برخاستن به دفاع از حیات و جلوگیری از جریان نیروهای محرکه به خارج، به جامعه
و بخصوص قشون این بود که  برای تغییر ساختار نظام اداری خاطر، هدف کوشش مصدقاست. بدین

 و رشد جامعه ملی بازیابد و ایران ی خویش را در بازیافت استقالل و آزادیبرددستگاه اداری نقش راه
ملی پیدا کند، ارتشی حافظ ایران در موضع نه مسلط نه زیرسلطه، مستقل و آزاد. این کوشش او  ارتش

گرفته در دوران مرجع انقالب ایران، از سوی نخستین منتخب مردم ایران در تاریخ بس دراز خود، پی
پیروز از کشور در برابر قوای متجاوز، ، ارتش ایران، به یمن دفاع 1360شد؛ پیش از کودتای خرداد 

 برای نخستین بار درتاریخ، صفت ارتش ملی یافت.  
های اداری و نظامی با هدف زمان با تغییر سازماندر پیش گرفت این بود که هم کاری که مصدق    
مستقل و آزاد و در رشد،  کردن دستگاه اداری و قشون برای ایفای نقش خویش در خدمت ایرانآماده

جانشین کند. تا مگر  ساختار اقتصاد مصرف و به ضرورت رانت محور را با ساختار اقتصاد تولید محور
ها شرکت ریشه فساد در ایران بخشکد. از راه اتفاق نبود که در کودتا بر ضد او و حکومتش، فاسدترین

 کردند.
 
 ها که ایجاد شدند:سرمایه. 8ح.

)دانش و فن و نیرو و مواد اولیه و...( دیگر  هایی که اگر نباشند، سرمایه مالی و نیروهای محرکهسرمایه 
 اینها هستند:افتند، بکار نمی اقتصاد تولید محوردر شوند و در حد مطلوب تولید نمی

و حکومت ملی او، ایجاد شد.  و اعتماد آنها به مصدق شدن جمهور مردمسرمایه اجتماعی به یمن فعال ●
کشور « عادی»قشرهای صاحب امتیاز که مردم نه ملی را منتشر کرد، این  وقتی مصدق اوراق قرضه

سو، این سرمایه را ایستادگان بر دو حق بدین تحریم تنباکو از جنبشبودند که آن اوراق را خریدند. 
 اند؛وابسته، از میانش برده اند و دولتهای استبدادیایجاد کرده استقالل و آزادی

برنامه عمران خوزستان و قوانینی که با نیز شد.  ایران در کار ایجاد سرمایه طبیعی از راه آبادانی طبیعت ●
 و حکومت او هستند؛ گشت، از کارهای مصدقآبادان می اجرای آنها، سرزمین ایران

افکار بود. شدهاز آن برخوردار ن گاه ایرانالمللی بس عظیمی ایجادکرد که تا آن زمان، هیچسرمایه بین ●
ایران شدند و این حمایت از عوامل بازدارنده تصرف خوزستان توسط عمومی جهان حامی نهضت ملی 

المللی الهه . این سرمایه از عوامل شکست انگلستان در شورای امنیت و دیوان بینگشتقوای انگلستان 
به را های ملی از شرق تا غرب جهان ران در برانگیختن نهضتخود نقش جنبش مردم ای مصدق نیز شد.

 است؛هایرانیان و جهانیان خاطر نشان کرد
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از آن برخوردار نبودند:  گاههیچ شدند که باز، پیش از آن،نیز ایرانیان صاحب سرمایه سیاسی مهمی  ●
این سرمایه و الگویی که ایرانیان و حکومت ملی اهمیت . ملی مجری برنامه استقالل و آزادی حکومت

حل  رو حاضر نبود مسئله نفت را با مصدقدر انحطاط بهیچ دهد چرا امپراطوریآنها شدند، توضیح می
، ملی شد دولت )قوای مجریه و مقننه و قضائیه( را بر اصل موازنه عدمی. هرگاه مصدق موفق میکند

 ؛توانست برجا بماندزیرسلطه نمی – گرکند، نظام سلطه
ها ها و دادهها و دانشها افزود چرا که نه تنها جریان آزاد اندیشهسرمایه فرهنگی را نیز باید براین سرمایه ●

. از دالیل اهمیت این شدند استقالل و آزادی، بلکه ایرانیان مبتکر راه رشد برپایه ها برقرار شدو اطالع
سرمایه در  جانشین انسان و طبیعت شدنِ بخاطردر غرب « مدرنیته»سرمایه یکی این که پس از شکست 

. هنوز زمان شود، در غرب، رشد برپایه استقالل و آزادی پیشنهاد میابتکار ، هفتاد سال پس از آن«رشد»
 ؛یدو به اجرا درآ ودپذیرفته ش کارکه این راهباید تا 

های برشمرده، راهبر حال، سرمایهبا اینای که کسر داشت، مازاد نداشت تا در تولید بکارافتد. بودجه ●
توانست تعادل بازرگانی  به یمن افزایش صادرات، حکومت مصدق ند.های کوچک به تولید شدسرمایه

 وخارجی را برقرار کند. 
، های ایرانیتای را باید افزود که بازشدن باورهای دینی مختلف بروی ویژگیها، سرمایهبر این سرمایه ●

 طرزفکر خود را به حزب توده، افراددانیم که حتی است. امروز می خاصه دو ویژگی استقالل و آزادی
از سست شدن زمین زیرپای  ،ناگزیر حزب، . در آن دوران، رهبریاندگشودهمیاستقالل و آزادی  روی

های برشمرده و نیروهای این همان سرمایه معنوی است که بدون وجود آن، سرمایه. حزب، سخن بمیان آورد
    .شوندپدیدآوردنی نمیدیگر  محرکه
و عمل او، به شرح فوق، هم تعریف  است اما قلمروهای اندیشهاو تعریفی از موازنه منفی بدست نداده    

از یکدیگر و فهم او از  ناپذیری استقالل و آزادیربط جدایی همد و نکنرا معلوم می منفیاو از موازنه 
 ند.نکاستقالل و آزادی بر اصل موازنه منفی را گزارش می

 
بر اصل  تعریف اختیار بر اصل ثنویت، به تعریف استقالل و آزادی، در طول تاریخ اندیشهسان، بدین     

، حتی «از راه مصلحت» ،و با وجود این که1332 مرداد 28و منفی راه برد. برغم کودتای  موازنه عدمی
گرداندند و  هدف ،به تنهایی را، و آزادی کردنداز آزادی جدا را استقالل شماری از پیروان او حساب 

زیرسلطه و هم  –مسلط  سامانههای پویایی گشت، هم موازنه عدمی و از عوامل بازسازی استبداد این کار
 استقالل و آزادی موضوع تحقیق شدند:
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 فصل دوم
 زیر سلطه –مسلط  نظامهای پویایی

 
 
و استقالل  استقالل، خودمختاری آموزند که بر سر اختیار،نظرها نقل و نقد شده در فصل اول به ما می    

شود. حال گرمستقل انگاشته میکه سلطهاال این، به معنای رهایی از سلطه، اجماع وجود دارد. و آزادی
از استقالل، بنابراین، از آزادی، محروم  ،زیرسلطه، هردو -با دو نظام در رابطه مسلط  ،مجموعه وکه داین
ها، خویشتن ها و زیرسلطهکنند چرا مسلطزیر سلطه بر ما معلوم می –مسلط  نظامهای شوند. پویاییمی

 کنند:سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی می را از استقالل و آزادی ذاتی حیات غافل و گرفتار جبر
 
 

 انواع نظامها: .الف
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هستند و زور در تنظیم رابطه این عناصر  فعالکه عناصر تشکیل دهنده آن همه نظامی را تصور کنیم  .1
ها کنند. چون تنظیم کننده رابطههمه عناصر در رهبری آن شرکت میدر این نظام، هیچ نقشی ندارد. 

همواره حقوق هستند، راه رشد نظام، خط مستقیم است. این نظام، در فعالیتهای حیاتی و رشد خود، 
 جامعهرها باشد، آنها هرگاه از رابطه قوا با بیرون از خود دارد. های نظام نداشتن رابطه قوا با نیاز به

د نتوانمیرشد را راست راه  نظام، شهروندان. در اینبردرا تولید و در رشد خویش بکار می نیروهای محرکه
شود. بیشتر می آنهاو توان حیاتی  د، استقالل و آزادینکنمید. هر اندازه بیشتر رشد ننهایت ادامه دهتا بی

وقتی  توازن. در حقیقت، است توازن نبوداست زیرا  . موزانه عدمیاست عدمی ،موازنه چنین نظام تصوری
آید. بوجود نمیای هم . هرگاه رابطه قوائی برقرار نشود، موازنهشوندوجود دارد که دو نیرو رخ در رخ می

ها را حقوق رابطه در عوض، معدوم هستند؛ روابط قوا، کندرا قدرت تنظیم نمیها بنابراین، وقتی رابطه
که قدرت بمثابه رابطه قوا و  شود، ناشی از غفلت از آن، سبب می، خالء حقسان. بدینکنندتنظیم می

 .را پرکندآن کند،که در این رابطه کاربرد پیدا می ترکیبی از علم و فن و پول و زور و...
 همه عناصر رها است؛، خود در درونهای دیگر و نظامرابطه قوا با از ، نظامی براصل موازنه عدمی    
هستند. اگر این نظام، نظام یک جامعه ها حقوق شرکت دارند و تنظیم کننده رابطه آن در رهبری نظام

، ها، بنابراین همه محدودکنندهشود: رها از روابط قواباشد، اصل راهنمای هر شهروندی، موازنه عدمی می
نظام از استقالل و ای با این جامعه، هستی هوشمند و دانا و توانا و... خدا همانی بابه سخن دیگر، این

 برخوردارند. گانهشهروندان آن نیز از حقوق پنج ناپذیر و در رشد دائمی است.کامل برخوردار، مرگ آزادی
 
های عناصر آن دارد. نقش اول را در تنظیم رابطه ، در آن، قدرتکهدر برابر، نظامی را تصور کنیم . 2

باید متمرکز قدرت می اما. ین، موازنه وجودی است؛ بنابراهای قوا هستندها میان عناصر، رابطهرابطه
شوند. هدف قدرت اقلیت کوچک رهبری کننده و اکثریت بزرگ آلت فعل میناگزیر، ، رودشود تا بکار 

، نظامی از این نوعکند. اصل راهنمای است، هدف معین می آن ترکیبشود و روش را که بکار بردن می
و محور بدون قدرت  فعال )اقلیت مسلط( است. چرا که محور صاحب قدرت ثنویت تک محوری
 . شوندمی پذیرفعل)اکثریت زیرسلطه( 

شود و در تخریب که به قدرت بدل می اینک فرض کنیم که در این نظام، بخشی از نیروهای محرکه     
شود، رو به میو شهروندان  افتد، رو به افزایش و بخش دیگری که صرف ادامه حیات نظام میبکار 

نیروهای  گراقلیت سلطهمیرا است و سرانجام نیز خواهد مرد. هرگاه  ؛ نظامی از این نوع،کاهش دارند
بطور کامل به مهار قدرت درآید، بکار برد و خود نیز،  اکثریت بزرگمحرکه را در مهار تمامی فعالیتهای 

. زمان مرگ این نظام، زمانی یابدمی( را = توتالیتاریسم فراگیر )فرعونیت نظام سازماندهی یک استبداد
 نماند. و شهروندان  نظام ی برای ادامه حیاتیاست که تمامی نیروهای محرکه به قدرت بدل شوند و نیرو

 
که تنظیم کننده رابطه عناصر تشکیل دهنده آن، بیشتر قدرت و کمتر حق )=  نظامی را فرض کنیم .3

شوند و این ، علم و فن و سرمایه و کارمایه و ... با حق ترکیب می، در آن، نیروهای محرکهای کهرابطه
شوند، به ترتیبی بکار ای که تولید مینیروهای محرکهدر این نظام، . هستند( کندترکیب رابطه را تنظیم می

کند. در این مدام خود را تکرار مینظام د و ندهتوان رشد را از دست میو شهروندان روند که نظام می
ظام هدف ن .رودشود و از راه او بکار مینظام نیز، رهبری کننده اقلیتی است که قدرت نزد او متمرکز می

 خوانند. قدرت بطور دائمی است.  این نظام را ایستا میحفظ رابطه میان با قدرت و بی
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با بیرون از نظام، نظام ایستا پدید آمدنی قوا ست: آیا بدون رابطه اپرسشی که اهمیت تمام دارد، این     
، بر این باورند که نظامهای اجتماعی «شیوه تولید آسیائی»دانیم که سازندگان نظریه و ماندگار است؟ می

شود که این نوع هستند. از دید آنها، استعمار سبب می ایستا وجود دارند و همان استبدادهای آسیائی
اند. ه دیدهتوانیم ببینیم که واقعیت را واروننظامها تحول پذیر شوند. اینک که بعد از تجربه هستیم، می

اند. چون از راه قالب نظری با واقعیت رابطه برقرار کردهسازندگان این نظر اند؟ زیرا چرا وارونه دیده
مستقیم نبوده و، غیر مستقیم، از راه قالب نظری بوده و با قالب سازگاری نجسته، آن را با واقعیت رابطه 

با خارج، نه نظامی از نوع دوم و نه نظامی از نوع قوا اند. در حقیقت، بدون رابطه با قالب سازگار کرده
کند، تحول پذیر دارد و تولید می د. زیرا هر نظامی که نیروهای محرکهنشوسوم پدید آمدنی و ماندگار می

که بخشی از نیروهای محرکه حذف شود تا نظام همان که هست بماند. اما حذف بخشی از  بایداست. 
زیر سلطه  –نیروهای محرکه نیاز به رابطه قوا میان عناصر تشکیل دهنده نظام دارد و  بدون رابطه مسلط 

الل، نظام آید. از این رو است که بدون استق، رابطه قوا میان عناصر نظام پدید نمیهای دیگرنظامبا 
شوند ها بر میزان حقوق برقرار نمییابند و رابطهنمی شود. زیرا عناصر آن استقالل و آزادیپذیر نمیتحول

 شود.یابد و نظام باز و تحول پذیر نمیو توان تولید نیروهای محرکه افزایش نمی
 
های دیگر در رابطه قوا است. هرگاه این نظام توانایی . با نظامنظامی را تصور کنیم که نیمه باز است .4

و بتواند نیروهای  داشته باشدخویش را، همزمان، در رشد و قدرت سازی  بکارگرفتن نیروهای محرکه
شود. هرگاه مسلط می و موضع کند، نظامی با موقع محرکه را از نظامهای دیگر نیز بستاند و در خود فعال

ها میان عناصر نظام نقش داشته باشند، نظام توان باز و حقوق بیشتر و قدرت کمتر در تنظیم رابطه
را اندازه بکار افتادن نیروهای و شهروندان نظام  اندازه و آهنگ رشد .یابدمیرا شدن بیشتر  پذیرتحول

 دهد. محرکه در رشد بدست می
گرچه قدرت، در اشکال گوناگون خود،  ؛شوندامکانها نابرابر توزیع می ،شهرونداندر این نظام، میان     

شوند، اما بخشی از نیروهای رهبری می« هاتوده»کنند و رهبری می «هانخبه»شود و نزد اقلیت متمرکز می
مسلط را از  و موضع گیرد. هرگاه نظام موقعقرار می  ،شوندکه رهبری می شهروندانینیز در اختیار  محرکه

. هر شوددیرپا میمیان اقلیت صاحب قدرت و اکثریت بطور نسبی فاقد قدرت،  دست ندهد، تعادل قوا
 تواند در پیش بگیرد:مسلط را از دست بدهد، یکی از دو راه  را می و موضع زمان که نظام موقع

در ، و آزادیزیر سلطه، بنابراین، برخوداری شهروندان از استقالل  –از روابط مسلط استقالل . 4.1
در  شهروندانو شرکت بیشتر همه  شهروندانها میان نقش بیشتر پیدا کردن حقوق در تنظیم رابطه نتیجه،

 پذیر شدن نظام. رهبری نظام و باز و تحول
شود که به حفظ موقعیت خود از راه تنظیم رابطه قوا با خارج به ترتیبی میقادر اقلیت حاکم  .4.2

 گرفتاربه نظام مسلط  در موضعتغییر یا صادر و یا تخریب شوند. در این صورت، نظام  نیروهای محرکه
اند خاطر از میان رفته، بدانایران از جمله امپراطوری ها،امپراطوریشود. می، بدل زیرسلطه و موضع موقع
د تا که موقعیت خود را ننظام را زیر سلطه نظام مسلطی قرار ده ستادادهترجیح بر آنها اقلیت حاکم که 

اقلیت صاحب یکی از این امپراطوریها، امپراطوری ایران بود؛ د. نبعنوان صاحب امتیاز از دست نده
 .بر ایران مستقل و آزاد، بدون وجود اقلیت مسلط ترجیح داد، زیر سلطه راایران  ،امتیاز
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که با آنها در داشته باشد ی یاز نظامهارا  ی ستاندن نیروهای محرکهیاما توانااگر نظام نیمه باز باشد  .5
دیگر را  به صفر نزدیک کند و یا های و یا بتواند منتجه قوا میان خود و نظام یا نظام رابطه قوا است

ی جذب نیروهای محرکه را از نظامهای دیگر نداشته باشد، به ضرورت، یکی از سه موقعیت را پیدا یتوانا
 می کند:   

این توازن، توازن عدمی نیست؛  قوائی هستند که منتجه آن صفر است. وازننظامهای در رابطه در ت .5.1
حرکتی و، اگر دیرپاید، مرگ است. منتجه صفر نیز هیچ و پوچ نیست، بلکه ایستایی و بی توازن وجودی
رود. زیرا تعادل قوای کامال ًمساوی، قابل اگر هم دست دهد، زود از میان می حالت این رو،است. از این

شوند. آن حرکت میتصور هست اما قابل تحقق نیست. هرگاه تحقق پیدا کند، نظامهای در رابطه، بی
تر رود، هر روز بزرگبکار می شود و در حفظ تعادل قواکه به قدرت بدل می بخش از نیروهای محرکه

 وازنت :زندقوا را برهم میوازن . هرگونه تحولی در چند و چون عناصر یکی از دو نظام در رابطه، تگرددمی
، نزدیک به این تعادل و امریکا روسیهقدرت محور شود. دو نظام قوای نابرابر می زنتواقوای برابر بسا 

حفظ تعادل قوا با امریکا، کرد و بودند. چون امریکا نیروهای محرکه بیشتری از بقیت دنیا جذب می
 تعادل کند، زودتر از پا در آمد. این بخش بیشتری از نیروهای محرکه را صرف  کردمیناگزیر را روسیه 
را نداشته باشد و در  از نظام یا نظامهای دیگر ی جذب نیروهای محرکهینظام اجتماعی که توانا .5.2

گیرد. زیرا توان جذب نیروهای رابطه قوا با آن یا آنها باشد، بضرورت، در موقعیت زیرسلطه قرار می
شود و قوا به زیانش برقرار می وازن ی که با آنها در رابطه قوا است را ندارد. بنابراین، تیمحرکه از نظامها

 کند.بخشی از نیروهای محرکه خود را به نظام یا نظامهای مسلط، صادر می
شهروندان جوید. می و آزادی استقاللکند و، در جا، های دیگر عدمی می. نظام توازن خود را با نظام5.3

در  شهروندانرشد شوند و هدف نظام ها میکنند و حقوق تنظیم کننده رابطهدر رهبری آن شرکت می
شهروندان با یکدیگر و گردد. به تدریج، می و آبادانی طبیعت و سالمت محیط زیست استقالل و آزادی

 کنند.تنظیم می گانهها را با حقوق پنجکنند، یعنی رابطهمیهای دیگر، توازن عدمی برقرار با جامعه
سان، تنها نظام نوع اول، از توازن عدمی برخوردار است. هر نظامی که به این الگو نزدیک بدین    
دهد. زیرسلطه(، جای به توازن عدمی می –در رابطه مسلط  )ثنویت قوا شود، در آن، توازن وجودیمی

 شود، رهبری از نوع استبدادبه نظام نوع دوم نزدیک شود، بتدریج که به آن نزدیک میکه و هر نظامی 
شوند، نظامها را مسلط و زیرسلطه ها میان نظامها وقتی رابطه قوا میکند. رابطهپیدا میرا فراگیر 

 عبارتند ازهای آن یپویا است و پویای زیرسلطه –گردانند. رابطه مسلط می
 
 
 زیرسلطه: –رابطه مسلط  های بیانگرپویایی .ب

 
توانند فرجام اند. بنابراین، میهای زیر، رابطه مسلط با زیر سلطه و سرانجام آن را گزارش کردهپویایی   
ها در بردارد و زیرسلطه پویایی -مسلط  سامانهها را پیشاپیش، بازگویند. در حقیقت، گونه رابطهاین

از جامعه زیرسلطه به جامعه مسلط، اثرات  شود. جریان نیروهای محرکهمیشناسایی ها بدین پویایی
کند دهد، رشد نمیای که نیروهای محرکه را از دست میآورد. جامعهنایکسانی در این دو جامعه پدید می
کند، هم دهد. در نظام اجتماعی که نیروهای محرکه را جذب میزیرا نیروهای محرکه را از دست می
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شود که بزرگ شدن شود. انحطاط زمانی گریبانگیرنظام میکند و هم قدرت بزرگ میانسان رشد نسبی می
شود. هرگاه گیرد. به سخن دیگر، تخریب نیروهای محرکه بیشتر میقدرت از رشد انسان پیشی و بیشی می

ماعی فرهنگی و بخواهیم، بعد اقتصادی را زبان حال نظامی، در چهار بعد سیاسی و اجتماعی و اجت
زیرسلطه گوییم: نظام  بنماییم،رابطه آن با طبیعت، بگردانیم و، بدین کار، رابطه قوا را روشنتر وگویاتر 

ای هم کند، نیروهای محرکهکند، کاالها و خدمات وارد میای که صادر میچون در ازای نیروهای محرکه
آسان  را در اقتصاد خودو پیشروی اقتصاد مسلط  وردآدرمی شوند، به خدمت اقتصاد مسلطکه صادر نمی

صدور نیروهای محرکه با گسلد. طرفه این که این رابطه را کند. در نتیجه، بند از بند اقتصاد زیرسلطه میمی
کند و این کار را از راه بکار بردن درآمد های کشور بر روی اقتصاد مسلط، برقرار میو بازکردن دروازه

های دو اقتصاد مسلط و زیر سلطه قرار، پویاییدهد. بدینحاصل از صدور نیروهای محرکه، انجام می
دهیم تا مگر درک هریک را توضیح می وها را ترتیب کنند. فهرستی از پویایییکدیگر را ایجاب می

تقالل از آزادی زیرسلطه بجوییم و دریابیم چرا اس –شفافی از استقالل بمعنای رهایی از رابطه مسلط 
 ناپذیر است: جدایی

  
از جامعه زیر سلطه و پویایی ورود نیروهای محرکه به جامعه  پویایی صدور نیروهای محرکه. 1

 مسلط:

رود این نیروها به وپویایی همزاد و همراه است با  از جامعه زیر سلطه  پویایی صدور نیروهای محرکه    
از کشور زیرسلطه، جریان صدور این نیروها کنند زیرا جامعه مسلط. این دو پویایی یکدیگر را ایجاب می

دهد و دیگری یکی نیروهای محرکه را از دست میمسلط است. جامعه  ههمان جریان ورود این نیروها ب
دهد، در چهار بعد خود را از دست می نظام اجتماعی که نیروهای محرکهاما آورد. را بدست می هاآن

ماند که نیروی حیاتی خود را ، به موجودی میو نیز طبیعت آن سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی
 سان،بدین بماند، خواهد مرد. پذیردهد. بدیهی است اگر فعلاز دست می

 
 . در جامعه زیرسلطه:1.1
گر حیات )کاالها حال، نیروهای ویراندهد و در همانحیات را از دست می زیرسلطه نیروهای محرکه ●

در اقتصاد زیرسلطه( بدان وارد  های پیشروی اقتصاد مسلطپل و خدمات و سرمایه برای ایجاد سر
 شود؛می
 ود؛شدر اقتصاد زیرسلطه، دیگر نه تولید که مصرف محور می ●
 شود؛ساختار نظام اجتماعی دگرگون میبرمحور مصرف،  ●
 آید؛در می گرپول و نظام پولی کشور تحت سلطه پول و نظام پولی سلطه ●
 شودامتیازان جامعه مسلط یگانه میامتیاز بطور روزافزون از جامعه بیگانه و با صاحباقلیت صاحب ●
 و
شود. بنابراین، عرصه  تر و نقش قدرت بیشتر میها بطور روزافزون کمرابطهنقش حقوق در تنظیم  ●

های دیگر های باال و واقعیتهای دیگری که پویاییشود. واقعیتشهروندان محدود می استقالل و آزادی
 امروز دارد. اند که ایرانهستند، وضعیتی را بوجودآورده

 



61 
 

 . در جامعه مسلط:1.2
ضع مسلط است، گرفتار و مو کند و در موقعرا وارد می اما نظام اجتماعی که نیروهای محرکه    

 در حقیقت، شوند.می آورمرگقدرت افزا و سرانجام شود که های دیگری میپویایی
کند. بنابراین، مازاد خود را دارد و نیروهای محرکه زیرسلطه را نیز وارد می مسلط نیروهای محرکه ●

 کند؛نیروی محرکه پیدا می
 افتند؛کند، این نیروها، بکار می را در خود فعال تاجایی که نظام اجتماعی بتواند نیروهای محرکه ●
پذیر بگردد و یا مازاد باید نظام اجتماعی  بطور مداوم، باز و تحول رسد که یااما کار به جایی می ●

 حذف شود؛ نیروهای محرکه
افزودن پیروی  زیرسلطه، قدرت است و قدرت از قانون تمرکز و برخود-از آنجا که محور رابطه مسلط  ●
پذیر کند، باز و تحولدی که قدرت تعیین میتوانند بیشتر از ح، نمیکند، نظامهای اجتماعی در رابطهمی

 شوند. در نتیجه،مازاد حذف می شوند. بنابراین، نیروهای محرکه
کنند و در این ساختارها ای و جهانی پیدا میامتیازان ساختارهای داخلی و منطقهدولتها و صاحب ●
 کنند وتوانند عمل کنند و میمی
 شوند.های مسلط نیز بتدریج، محدودتر میجمعی و فردی در جامعه استقالل و آزادی ●
را  دیگری هایویژگیها و های غرب بطور عام این ویژگیبطور خاص و جامعه جامعه امروز امریکا    
یک از دو نظام مسلط و زیر سلطه، خاطر است که هیچبدینهای زیر هستند. اند که فرآورده پویایییافته

که نقش . برای اینو یا بگردند پذیر باشندتوانند بطور کامل باز و تحولمستقل و آزاد نیستند و نمی
 ی دیگرهاها را در دو نظام اجتماعی، یکی مسلط و دیگری زیرسلطه، روشن دریابیم، نقش پویاییپویایی

 کنیم:مطالعه می نظام اجتماعی امریکا و ایراندو در  ، بیشتر،را
 
 
 تالشی و پویایی ادغام:. پویایی 2

ای که این شود و جامعهعمومی میتالشی دهد گرفتار را از دست می ای که نیروهای محرکهجامعه    
دهد. تا زمانی که مدار بسته صدور نیروهای میخود را تخفیف کند، تضادهای نیروها را دریافت می

مانند و مهار محرکه از جامعه زیرسلطه به جامعه مسلط برجا است، تضادها در جامعه مسلط خفیف می
 شوند:می
 

 است:از زمانی که جامعه در موقعیت زیرسلطه قرارگرفته . پویایی تالشی نظام اجتماعی ایران2.1
چک تالشی نظام اجتماعی که سبب تخلیه روستاها و پرشدن شهرها و انتقال جمعیت از شهرهای کو ●

 به شهرهای بزرگ گشته است؛
 پیدایش جامعه شهری با بافت از هم گسیخته؛محور شدن مصرف در  ●
 –اقتصادی  –اجتماعی سیاسی و های پاره شدن پیوندهای قشرهای مختلف جامعه و ایجاد محدوده ●
 رهنگی بسته به روی یکدیگر؛ف
ها هم ناشی از جانشین تولید شدنِ مصرف و هم بر اثر تحت سلطه فرهنگی مسلط ،تالشی فرهنگی ●

 ؛کندایفا مینقش مهمی در آماده صدورکردن استعدادها  . آموزش و پرورشفرهنگ درآمدنِ
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 هم گسسته جامعه شهری، بر محور صدور نیروهای محرکهسازمان اداری و نظامی دولت و نیز نظام از ● 
 رو،دهد. از این، بطور مداوم، انسجام از دست میو عناصر فرهنگی« سرمایه»و واردات کاال و خدمات و 

ز این ها نیز اشود. خانوادهکند، عامل تالشی دائمی میها را تنظیم میقدرتی که بطور روزافزون رابطه● 
 مانند وتالشی مصون نمی

ای و جهانی منطقه سامانهبیگانه و در ، ایرانی از جامعهبطور روزافزون  گردد واستبدادی می دولت ●
 شود.تر میمحرومعمل،  تر، بنابراین، از استقالل و آزادیزیرسلطه جذب –مسلط 
بخاطر صدور نیروهای  ،شدن اقتصاد و فرهنگ و روابط اجتماعی جامعه زیرسلطهپویایی متالشی     

پویایی جذب نیروهای محرکه و ادغام آنها ، همان و واردکردن نیروهای محرکه متالشی کننده محرکه
 است: کردنشان( در جامعه مسلط )فعال

 
 نظام اجتماعی مسلط: ادغامِ  جذب و . پویایی2.2
کند را جذب می نیروهای محرکه اقتصادی امریکا –تنها در سطح داخلی نیست که نظام اجتماعی     

 :کندرا میکار بلکه در سطح جهان این
دهد، امکان می در حدی که روابط قوا محرکه ، نیروهایاقتصادی امریکا –در سطح نظام اجتماعی  ●

است و تا این زمان، همچنان مهاجر پدید آمده از مهاجران د. جامعه امریکایینشومی جذب و فعال
ها و کارمایه کند. سرمایهمیبه روی استعدادها بازتنها های خود را که حاال دیگر دروازهپذیرد. اال اینمی

 توانند وارد امریکا شوند؛و مواد گوناگون همچنان می
 د؛اندازاقتصادی دیگر بکار می –های اجتماعی مازادها را در نظام ●
آنها مهار نیروهای  اند و کارزیرسلطه پدید آمده -از رهگذر جهانی شدن روابط مسلط  هاماوراءملی ●

 و پیشخورکردن(؛ در مقیاس جهان و در مقیاس زمان است )از پیش متعین کردن آینده محرکه
ساالری کار را با ایجاد دیوانکند. اینمیاز جریان خارج را  بطور روزافزون، بخشی از نیروهای محرکه ●

)بازار  نظام از کردن نیروهای محرکه، از راه بکار انداختن آنها در بیرونساالری بزرگ و نیز خنثیو قشون
 ،است(بوده ، سرمایه در آن فعال، ده برابر کل تولید ناخالص جهان2018که، در سال  های مشتقفرآورده
 .دهدانجام می

 ، باهستندعلم و فن در حال رشد سریع  است که ای که افزایش جمعیتی محرکههانیرو، باوجود این ●
شود، بطور اقتصادی می – پذیر شدن نظام اجتماعیباز و تحولها با قدرت که مانع از تنظیم رابطه

اقتصادی  –د: نظام اجتماعی نکنرا گرفتار انحطاط می گرشوند و قدرت سلطهروزافزون ناسازگار می
 کنیم:ه یک به یک، شناسایی میشود کمیاست و شدهی یهاگرفتار پویایی امریکا

 
 «:جهانی شدن»پویایی  .3

داشت. که در این زمان، پهنایی یافته است که در گذشته نمیاست اال این جهانی شدن امر واقع مستمر     
زیرسلطه،  موضعدر کشورهای در نیز،  مسلط و  در موضعدر کشورهای  ،هم یک وضعیت جهانی و هم

 است:را بوجود آورده ،اما ایجاب کننده یکدیگر ،نایکسانهایی وضعیت
 

 :استپدید آورده پویایی جهانی شدن که وضعیت جهان .3.1
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و  و هم قوای مسلح و هم نظام پولی جهانی هاشبکه جهانی صاحب امتیازان که اینک هم ماوراءملی ●
ای از نیروهای را در اختیار دارد و بخش عمده هم شبکه جهانی تبلیغات و هم مؤسسات آموزش و پرورش

 کشورهای جهان در مهار آن است؛  محرکه
 حال های درنابرابری ها وتبعیضقشرهای میانه در حال ریزش و : در همه جا، هادو قطبی شدن جامعه ●

 ؛استموضوع پویایی نابرابری  هستند. این امر واقع افزایش
گرفتن  قوتگشتن، در نتیجه،  -کندگرایی پر میکه قدرت –فردهای بریده از یکدیگر و گرفتار خالء  ●

 ؛و راست افراطی های راستتمایل
 مرگ و میر مرامها و یکه تازی مرام شبکه جهانی صاحب امتیازان؛ ●
گرفتن مصرف بر تولید که موضوع پویایی پیشخور کردن سان شدن تولید و مصرف در جهان و پیشیهم ●

 است؛
 جهانی شدن نظام پولی و سلطه دالر باوجود پیدایش پولهای رقیب؛ ●
 و...(؛ ، فحشاء، قاچاق مواد مخدر)ترور و دیگر آسیبهای اجتماعی جهانی شدن جنایت ●
ترین خاطر است که در کشورهای جهان، سه وزارت مهمبدین. حاکمیت روابط خارجی بر روابط داخلی ●

 دارایی و دفاع و خارجه؛هستند: 
نیز هستند و بوجود آمدن مناطق بحال  هاکه گستره فعالیت ماوراء ملی« رشد یافته»پدیدآمدن مناطق  ●

اقتصاد »بیرون از گستره ، در همه کشورهای جهان. مناطق رها شده مناطقی هستند که خود رها شده
 ؛اندقرار گرفته« جهانی شده

زیرسلطه به کشورهای  در موضعدر جهان و جریان این موجها از کشورهای  برخاستن موجهای مهاجرت ●
 ؛مسلط در موضع

 ؛اگیروهای جهانی شدن بیماری ●
 ؛کندزیر سلطه را هدف می – گرمقابله شبکه جهانی با هرجنبش ملی که خارج شدن از روابط سلطه ●
در انحطاط است و جهان  فروپاشید، ابرقدرت امریکا روسیه پیدایش قطب جدید قدرت. امپراطوری ●

خورد  و هند نگران آن است که زیر فشار دو قدرت چین کند و اروپاچند قطبی دارد واقعیت پیدا می
 ؛شود
ها. ضعیف بیشتر شدن نقش قدرت در تنظیم رابطه کشورها و کم نقش شدن حقوق در تنظیم این رابطه ●

 ؛ها استشدن سازمان ملل نتیجه فراگیرتر شدن نقش قدرت در تنظیم رابطه
و از بین  های زیرکشتزمین و بیابان شدن در همه جا. فرسایش خاک زیستآلودگی روزافزون محیط  ●

 و .بردن جنگلهارفتن و 
یعنی جمعیت عظیمی که گرفتار « پایین»که . توضیح اینهنوز ضعیف پیدایش فرهنگ و وجدان جهانی ●

است. این جنبش که ناشی زیر سلطه است، در سطح جهان به جنبش درآمده – گرهای نظام سلطهپویایی
، هنوز نهالی ضعیف است. ادامه مرگ یشود از قرارگرفتن جهانیان در برابر یک مسئله، مسئله پویایمی

 است.حیات بر روی زمین، درگرو قوت گرفتن این نهال و درخت بارور شدن آن
 

 است:بوجود آورده در ایران وضعیتی که پویایی جهانی شدن .3.2
زیرسلطه  و موضع ها خاص موقع، این ویژگیهستندنیز  وضعیت ایرانهای ویژگیهای باال که جز ویژگی    

 است:
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سان ها اینخاطر است که تحریم. بدیناز کل اقتصاد وابسته به اقتصاد مسلطبزرگ شدن سهم اقتصاد  ●
 اند؛فلج کننده شده

در قلمروهای سیاست و فرهنگ و روابط اجتماعی نیز، جریان داخلی شدن خارجی بسیار قوی است.  ●
شود و می هم قدرت خارجی محور سیاست داخلی و خارجی کشور است و هم ضدفرهنگ قدرت فراگیر

خارجی، بند از بند  داخلی و عاملزوج هم روابط اجتماعی، بخصوص در جامعه شهری، تحت فشار 
 گردد؛گسسته می

، نیروهای محرکه از مهار دولت و جامعه های مسلط نیز. در جامعهاز اختیار بدررفتن نیروهای محرکه ●
 تر است:بیشتر و عیان اختیاری در جامعه ایرانیروند. اما این بین میبطور روزافزون بیرو

را این دولت است که اصرار بر  روند و نفت و گازها میاستعدادها و سرمایه فرار و صدور استعدادها: ●
 ؛گیردقوت می از ایران مهاجرتجریان  ؛دارد شانصدور

 واقع هستند؛« اقتصاد جهانی شده»ر که بیرون از مداها و استعدادها از مناطقی خارج شدن سرمایه ●
که حاصل بزرگ شدن  و کاهش مستمر ارزش پول ملی از پول جهانی تابعیت نزدیک به مطلق پول ملی ●

های مالی و پولی دولت استبدادی و زیادت مصرف بر تولید و سیاست وابسته به اقتصاد مسلطسهم اقتصاد 
 است؛

 ؛است وسعت گرفتن قلمرو فقرها که موضوع پویایی فقر ●
تر و کمو انسان با طبیعت  ا فرد و گروه با گروه ها میان فرد ببیشتر شدن نقش قدرت در تنظیم رابطه ●

 ها؛شدن سهم حقوق در تنظیم رابطه
 ؛شتاب و شدت گرفتن بیابان شدن سرزمین ایران ●
زیرسلطه - گرنظام سلطه هایکه فرآورده گرفتار پویایی پیدایش وجدان به حقوق ولو هنوز بسیار ضعیف ●

 هم در موقعیت و وضعیت زیرسلطه است.گشتن، آن
داخلی و  نظامبیند؛ در برابر جامعه ملی، بیش از گذشته، خود را تنها در برابر دولت استبدادی نمی ●

 یابد. می، تنها هاصاحب امتیازان و نیز دولتجهانی ای و شبکه منطقهنظام 
 

 است:پدید آورده در امریکا وضعیتی که پویایی جهانی شدن. 3.3
ها خاص نیز آنها را دارد، این ویژگی خاطرنشان شدند و وضعیت امریکاکه در بند الف  ییهاجز ویژگی    

 امریکا بمثابه قدرت مسلط است:وضعیت 
دهد های حفظ موقعیت مسلط و ناتوانی روزافزون از مهار جهان که توضیح میسنگین شدن هزینه ●

 پیدایش قطبهای جدید را؛
ترین بودجه نظامی و غیر حال، پیداکردن بزرگبه مقروض اول جهان و در همان تبدیل شدن امریکا ●

تنها »خود نیست و بمثابه  ضعا توانا به حفظ مو. بخاطر سنگینی روزافزون بار، امریکنظامی جهان
 ؛شوددر حال انحطاط است و سرانجام منحل می« ابرقدرت

بیشتر از معادل ارزش اسمی دهد امکان می داشتن پول مسلط که پول رایج در جهان است و به امریکا ●
را به کشورهای دارای پول ضعیف تحمیل  آن از اقتصاد جهان برداشت کند. بیشتر زیرا پول قوی تورم

 ؛فروشدخرد و گران میکند. بنابراین، امریکا ارزان میمی
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، )اکثریت بزرگ جامعه( دو قطبی شدن و در قطب بزرگبخاطر  کاهش انسجام جامعه امریکایی ●
ها. بیشتر شدن نقش قدرت در تنظیم رابطههای نژادی و ملی و جنسی، بنابراین، بندیقوت گرفتن گروه

 در نتیجه،
 ؛های مذهبی و مرامی افراطیقوت گرفتن تمایل ●
مسلط بیشتر  در موضعو دیگر کشورهای  گرچه جهانی است اما سهم امریکا محیط زیست ه کردنآلود ●

 است؛
 و ها در امریکا؛ بنابراین، تمرکز سرمایهداری جهانیایفای نقش مادر شهر سرمایه ●
 پیدایش وجدان به حقوق نزد اکثریت بزرگ ولو هنوز ضعیف است. ●
 
 :. پویایی فقر4

با شتاب بیشتر فقرها های زیرسلطه ها در حال گسترش است. در جامعهدر همه جامعه قلمرو فقر    
همه بخاطر هدف شدن قدرت و یابند. طبیعت و منابع آن نیز در حال فقیرتر شدن هستند. اینافزایش می
 ها با قدرت است:تنظیم رابطه

 
 طبیعت: فقرپویایی . 4.1
هیچ نه معلوم که  – المللیهای بینهای کنفرانسآلوده شدن محیط زیست که بخاطر اجرا نشدن مصوبه ●

، هرگاه شود و بنابر نظر کارشناسانتر می، همچنان آلوده-یافت می سالمتدر صورت اجرا محیط زیست 
 سالمت را بدان بازگرداند؛توان این آلودگی از حد بگذرد، دیگر نمی

 به ته کشیدن منابع موجود در طبیعت؛ ●
زمینهای  ساالراناست سرمایهکه، از جمله، سبب شده افزایش جمعیت و نیاز آن به غذا و مسکن و... ●

 ؛کنند بدل های مسکونیرا به زمین زیرکشت و جنگلها
 های قابل کشت؛فزودن بر زمیناگذاری نشدن برای فرسایش زمین و سرمایه ●
که تنفس است پایین آمدن کیفیت هوایی توسط قدرتمدارها که از جمله، سبب  کاهش سطح جنگلها ●
 شود؛می
 ؛اندشده هادریا آلوده شدن دریاها و صید انبوه که سبب فقر ●
 و های طبیعی.انحهسپرشمارشدن  ●
ترین حقوق در سطح جهان. این وجدان هنوز ضعیف است. کامل پیدایش وجدان به حقوق طبیعت ●

 است. گانهمجموعه حقوق پنجدر مدون طبیعت، تا این زمان، حقوق طبیعت 
 

 جامعه ایرانی:و غنا در . پویایی فقر4.2
 ؛، بخصوص نفت و گازو کاهش منابع موجود در ایران طبیعت ایران فقر ●
 از ایران و از دست رفتن مایه و زمینه کار؛ بخاطر صدور و فرار نیروهای محرکه جامعه ایران فقر ●
 ؛بخاطر فقیرشدن تحلیل رفتن قشرهای میانی و بزرگ شدن قاعده هرم اجتماعی ●
 افزایش مداوم بیکاران و آنها که به کار کاذب مشغولند، بنابراین، ●
 ؛ سنگین شدن بارتکفل در ایران ●
 کند؛یابی در جامعه ایجابشان میهایی که موقعیتغذائی و بهداشتی بخاطر تقدم دادن به هزینه فقر ●
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 ؛بزرگ شدن مداوم جمعیت زیر خط فقر ●
درآمدها توزیع نابرابر  اثر نیز، در انتقال حاصل دسترنج از قاعده به رأس هرم و تر شدن نقش تورمبزرگ ●

 ؛فقر گرفتن بر شدت
علمی و فنی اکثریت بزرگ در قیاس با رشد علمی و فنی در جهان و نقش پیدا نکردن علم و فن  فقر ●

 ؛در زندگی جامعه ایرانی
که بطور مستمر  –از مناطق درکام فقر رها شده  که سبب مهاجرت ناشی از فقر توسعه حاشیه نشینی ●

 شود؛به شهرهای بزرگ و متوسط می –شوند بزرگ می
 ؛کاهش کیفیت و امید به زندگی و افزایش مرگ و میر کودکان ناشی از فقر ●
 تمرکز ثروت در رأس هرم اجتماعی و ●
وجدان به حقوق ولو این وجدان در حال  ها توسط قدرت و ضعفاخالقی بخاطر تنظیم رابطه فقر ●

 پیدایش است.
 

 :و غنا در جامعه امریکایی . پویایی فقر4.3
تمرکز و برخود افزودن برداری که از منطق بهرهکم و کیف بخاطر  ،طبیعت و محیط زیست و منابع فقر ●

 کند؛سرمایه بمثابه قدرت پیروی می
: شودشدت استثمار که سبب تمرکز ثروت در رأس هرم اجتماعی میو  وجود جمعیت زیر خط فقر ●

جمعیت فقر  2018که در سال بطور مداوم در حال افزایش است. چنان جمعیت زیر خط فقر امریکا
، بنابر 2019در سال  کهاست میلیون نفر بوده 39.7حدود یعنی جمعیت امریکا، در صد  12.3زده 

 ؛استمیلیون نفر افزایش یافته 43.1گزارش سازمان ملل متحد، به 
که بخاطر پویایی نیازها و توزیع نابرابر درآمدها، سبب کاهش درآمد  افزایش درآمد ناخالص سرانه ●

، باید است برای بیکار نماندن ای که قرار بر مصرف انبوهشود. در جامعهسرانه خالص و نارسایی آن می
 شوند؛برهم افزوده می نیازها سپرد و این مصرف کرد و برای مصرف کردن، باید اختیار به نیازهای القائی

از مناطق رها  کاری که سبب مهاجرتو بی ناشی از فقر ها و خانه بدوشانافزایش شمار حاشیه نشین ●
 گردد؛شده می

 ؛کاهش امید به زندگی ناشی از فقر ●
های مخرب که بنوبه خود سبب کاهش سرمایه گذاری در ناشی از دوبرابر و بیشتر شدن فرآورده فقر ●

. بیماری هاگونه فرآوردهآورند و کمیابی و گرانی اینشود که نیازهای اساسی را بر میهایی میفرآورده
های برآورنده نیازهای اساسی دهدر تولید فرآورواگیر ضعف دستگاه تولید اقتصادهای در موضع مسلط را 

 ؛آشکارکرد
 های محروم از امتیازهای اختصاص یافته به عنصر مسلط بر جامعه؛و یا ملیت ناشی از تعلق به نژاد فقر ●
 ؛پایان دوران بزرگ شدن قشرهای میانی جامعه و به تحلیل رفتن این قشر بخاطر کاهش درآمد ●
 و . این اقلیت در سطح جهان ثروتمندترین است.تمرکز ثروت نزد اقلیت صاحب امتیاز ●
 ،مادی شدن مدار زندگی و ارزش شدن قدرت ↔اخالقی و ضعف وجدان به حقوق ناشی از مادی  فقر ●

، در ترکیب علم و فن و پول و زور و... این که در جامعه امریکاییبیشتر در شکل مالی آن. توضیح این
شود و علم و فن به ترتیبی در ترکیب شرکت با زور همراه می پول دارد. وقتیرا پول است که سهم بیشتر 
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بسیار طالب  آید که در امریکاحداکثر برسانند، ترکیبی بوجود میتأثیرگذاری پول و زور را به کنند که می
 دارد.
 
 . پویایی نابرابری:5

ها در سطح جهان و در سطح هر کشور بطور مستمر در حال بیشتر شدنند. بعلت جریان نابرابری    
مسلط، نابرابریها در کشورهای  ضعهای در موزیرسلطه به جامعه ضعهای در مواز جامعه نیروهای محرکه

 شوند:د و میستنه زیرسلطه پرشمارتر و شدیدتر ضعدر مو
 

 ها در سطح جهان:. نابرابری5.1
 نابرابری میان منابع موجود در طبیعت و نیاز فزاینده به این مواد؛ ●
تر برآورد روز به روز کممحیط زیست که به علت آلوده شدن زیست سالم  محیطنابرابری میان نیاز به  ●

 ؛کردنی است
نیاز طبیعت به آب و غذا برای تجدید توان که سه مسئله کمبود  نابرابری میان نیاز انسان به غذا و آب و ●

بخصوص با این مسئله و خطر  است. ایرانآب و گرسنگی زمین و انسان و پیشرفت بیابان را پدید آورده
 روبرو است؛

ارد و نیازهایی د نابرابری میان نیاز سرمایه به سود و نیازهای واقعی انسان. یعنی نیازهایی که تن آدمی ●
 آیند؛که در جریان رشد او پدید می

 های صنعتی سهم سرمایه: در جامعهکندنابرابری میان درآمد سرمایه و درآمد انسانی که آن را تولید می ●
درصد است. در کشورهای در موقعیت زیر سلطه، سهم سرمایه  30درصد و سهم کار حدود  70حدود 
 ؛یشتر استبازهم ب

دارای علم و فن و اکثریت کوچک ها و در هرجامعه میان اقلیت نابرابری علمی و فنی میان جامعه ●
این علم و فن را استخدام و در ترکیب با که  یمیان گروه تولید کننده علم و فن و اقلیتنابرابری بزرگ و 

 افزاید؛دائم بر خود میکه  ناشی از این ترکیب گریبرد و ویرانزور و پول و... بکار می
 جویند؛می« حلراه»هایی که شوند و مسئلهها که فراوان تولید و برهم انباشته مینابرابری میان مسئله● 
های فرآورده»ای که در معامالت افتد و سرمایهای که در تولید بکار مینابرابری روز افزون میان سرمایه● 

 های مشتق فعالای که در بازار فرآورده، سرمایه2018در شود که باز یادآور می: افتدبکار می« مشتق
  ؛استبوده ، ده برابر کل تولید ناخالص جهانبوده

و  و مشروبات الکلی و مواد مخدر )اسلحه گرهای ویرانیی که در تولید فرآوردهنابرابری میان سرمایه ●
های سالم یی که در تولید فرآوردهافتد و سرمایهدیگر( بکار می ویرانگر« خدمات»ها و فراوان فرآورده

 افتد؛بکار می
نابرابری روزافزون میان عرضه کار و تقاضای کار. این نابرابری در کشورهای زیرسلطه بیشتر است زیرا  ●

و دیگر مواد موجود در طبیعت و نیز صدور استعدادها،  در این کشورها، همراه با صدور نفت و گاز
 شوند؛های کار نیز به اقتصاد مسلطه صادر میزمینه

و درآمد و مصرف )نیمی از مصرف « رشد»نابرابری میان نقاط مختلف جهان و مناطق هرکشور بلحاظ  ●
است و ثروت جهان در غرب برهم  درصد اقتصاد انگلستان 40کند و لندن صاحب می را تهران ایران

 کند(؛ل مییحال بیشترین تخریب را به بقیت جهان تحمشود و در همانانباشته می
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است. بر اقتصاد جهان همراه ملیهاکه با سلطه ماوراء نابرابری میان کشورها بلحاظ توزیع نیروهای محرکه● 
به سلطه بر اقتصاد جهان قانع نیستند. فضا و آینده ان اند و اینها ناتوان گشتهرابر این ماوراءملیدولتها در ب

نظام مزدوری را در جهان مستقر و نظام دارند کنند و با پیش خرید کردنها، را نیز دارند از آن خود می
 کنند؛داری جدید را در سطح جهان برقرار میبرده

گردد شود با زمانی که صرف فعالیتهای سازنده میکه صرف فعالیتهای ویرانگر می نابرابری میان زمانی ●
 شود؛که مرتب بیشتر می

و یک  «هادرصدینود و نه »امعه که در سطح جهان جها و نابرابری در هر نابرابری میان جامعه ●
 ؛ استها را بوجود آوردهدرصدی

بر  دهند و در ضمیمه قانون اساسینابرابری را تشکیل می 30ن که افزون بر و مردا نابرابریها میان زنان ●
 اند؛شرح شده گانهپایه حقوق پنج

 شوند؛های  دینی و مرامی و نژادی و ملی و قومی و طبقاتی که مرتب تشدید مینابرابری ●
خویش و نقش قدرت )= زور( در تنظیم  حیاتنابرابری میان برخورداری انسان از حقوق ذاتی ● 

 ؛همزاد و همراه است که با پویایی فقر خشونتها: پویایی رابطه
 . وقتصادی و اجتماعی و فرهنگیاهای سیاسی و نابرابری در برخورداری از امنیت ●
رف وئیه آن سال مصژ، جهان تولید سال را تا اول 2019: در سال نابرابری میان مصرف و تولید ●

 بود.کرده
کامل کنند. اما خود توانند آن را بسا فهرست کاملی از نابرابریها نباشند. اهل اطالع میها این نابرابری    
که کتاب چهارم  اجتماعی توانند به کتاب عدالتحل کدام است. خوانندگان اهل حوصله میگویند راهمی

گویند یاست، مراجعه کنند و ببینند نظرهای مختلف درباره این نابرابریها چه م دموکراسیاز کتابها پیرامون 
 .کنندحلهایی را پیشنهاد میچه راهبرای این مسئله و 
 

 :ها در ایران. پویایی نابرابری5.2
چند نابرابری را بخاطر شدتشان در  .وجود دارند نابرابریهای هجده گانه برشمرده در بند الف، در ایران   

 :آوریمایران، باز می
 که در منتهای شدت است؛ و مذهبی و قومی نابرابری دینی ●
ها میان زن و مرد که شماری از آنها، حاصل از خود بیگانه کردن بیان دین در بیان قدرت نابرابری ●

 رموده هستند؛اند و شماری دیگر، سنت فنیز شده« قانونی»هستند و 
  ؛تر است، شدیدهرم اجتماعیکه در قاعده  نابرابری سنی ●
درصد  8.7سهم کار میانگین  : آن سهم کار ازمتوسط تولید و  هزینه تمام شدهاز  نابرابری سهم سرمایه ●

  است؛
های اداری و نظامی و هم در هم در سازمان ،ه مراتب قدرتسلاز جا و موقعیت در سلنابرابری ناشی  ●

ها، افراد اکثریت ترینمنزلتکند. بیهای باال و پایین را قدرت تعیین میسطح جامعه. در حقیقت، مرتبه
 دهند؛را تشکیل می بزرگ هستند که قاعده هرم اجتماعی

و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق  ق انسانگرچه حقو«: حقوق»برخورداری از  درنابرابری  ●
شناخته نیستند، اما از همان حقوق که فقه بمثابه عضو جامعه جهانی  جامعه ایرانی وقو حق طبیعت

 ؛تکلیف مدار برای انسان قائل است، همگان یکسان برخوردار نیستند
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غیر »و « خودی»، بلحاظ تمیز افراد از یکدیگر با محک و مالینابرابری سیاسی در سطح دولت،  ●
بلحاظ اصل والیت مطلقه فقیه که مردم را در  حکم نابرابری همه جانبه و در سطح جامعه، « خودی

  ؛داندمی« امرولی»عت از اصغیر و محکوم به اط
نابرابری شهروندان بلحاظ دسترسی به بهداشت و تعلیم و تربیت و مسکن و تغذیه و هوای سالم که  ●

 ؛هستند نیز حقوق انساناز بشمارند و  نیازهای اولیه
خاطر که دولت های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بدیننابرابری در برخورداری از امنیت ●

 ، سالب امنیت هستند.وابسته به کانون تمرکز قدرتهای بندیو گروه
 

 :در امریکا ها. پویایی نابرابری5.3
 اال اینکه نابرابریهای زیر شدیدترند:؛ نیز وجود دارند نابرابریهای برشمرده در بند الف در امریکا    
است. سو، نابرابری درآمد بیشتر شدهبدین 1967گوید که از سال نابرابری درآمدها: ضریب جینی می ●

در این سال، حداقل است. رسیده 0.485به  2018و در سال  هبود 0.397در آن سال، این ضریب 
کند. مالیاتها که باید است که نابرابری مزدها را گزارش میدالر بوده 7.25دستمزد یک ساعت کار، 

، عامل نابرابرتر شدن د، در امریکانایفا کنرا نقش عامل توزیع درآمدها با هدف برابرتر کردن آنها 
است؛ در عوض، درآمد ها صفر درصد بوده، افزایش درآمد فقیرترین2014تا  1980: از ینددرآمدها

 هزار برابر شده است!؛ 6سال،  35، ظرف است. ثروت سه خانوادهبرابر شده 3یک درصد ثروتمند 
، یکی 2020مهوری سال و خدمات؛ در انتخابات ریاست ج نابرابری در برخورداری از نیازهای اولیه ●

از نامزدها بیمه اجتماعی امریکاییان را در برنامه خود گنجانده است. او، سندرز، خود را سوسیالیست 
 خواند؛می
 است؛حل نجستهاست و هنوز راه ها که همواره موضوع روز امریکانابرابری در برخورداری از امنیت ●
« تنها ابر قدرت»نظامی و جاسوسی و ضد جاسوسی و اداری که حفظ موقعیت های نابرابری هزینه ●

)تعلیم و تربیت، بهداشت، مسکن،  های خدماتی که باید نیازهای اولیههزینهدر قیاس با کند، ایجابشان می
 محیط زیست سالم و تغذیه سالم( را برآورند. در نتیجه،

 شوند. وخوانده می ری از حقوقی که نیازهای اولیهنابرابری در برخوردا ●
های مختلف. نابرابری جنسی نیز همچنان با نابرابری ملیتاست نابرابری نژادی که اینک همراه شده ●

 برجا است.
 ضعزیرسلطه و در جامعه در مو ضعرابری در جامعه در موها و پویایی نابپویایی نابرابری در همه جامعه    

 :از یاد ببرد جامعه رامسلط، نباید پویایی نابرابری میان دو 
 
 ها:گرهها و سلط. پویایی نابرابری میان زیرسلطه6 

نیروهای محرکه را وارد  هاگرسلطهدهند و از دست می نیروهای محرکه هااین واقعیت که زیرسلطه    
دهد. باوجود در معرض مشاهده قرار می ادو را آشکار این د، چرایی و چونی نابرابری روزافزون میانننکمی

 ها باشند:توانند گویای شدت وخامت وضع زیرسلطهها میاین، داده
با داشتن  متمرکز است. ایران درصد ثروت جهان در امریکا 34.3اعتبار سوئیس، بنابر برآورد بانک  ●
 90درصد ثروت دنیا را دارد.  0.1درصد جمعیت جهان و حدود یک چهارم جمعیت امریکا، تنها  1
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درصد ثروت دنیا  10کشور تعلق دارند و بقیه کشورهای جهان تنها صاحب  30درصد ثروت جهان به 
 ای زیر توجه کنیم:هباید که به دادهکه شتاب پویایی نابرابری را بشناسیم،هستند. برای این

درصد جمعیت آن، تنها صاحب  80درصد جمعیت جهان است و  20درصد ثروت جهان از آن  94. 1
 درصد ثروت جهان است؛ 6
ند زیرسلطه، ثروت داشت ضعبرابر کشورهای در مو 3مسلط تنها  ضعسال پیش کشورهای در مو 200. 2
برابر  80 هاها شده بود. و امروز، ثروت اولیدومی برابر ثروت 3۵ها اولی ، ثروت19۶0در دهه  ،و

 ها است.دومی
های در موقعیت زیرسلطه با شتابی بازهم های در موقعیت مسلط با جامعهفاصله علمی و فنی جامعه ●

 است:بیشتر افزایش یافته
ردیف  ان، ایران، در جه–که از اعتبار بایسته برخوردار نیست  –های رسمی ، بنابر داده2018. در سال 1

 است؛ردیف اول بوده و امریکا 32
. بنا بر تحقیق دهدمیاز دست  و فنی دارد  مقام اول خود را به لحاظ رشد علمی بسود چین . امریکا2

 Haut conseil de l’évaluation de la rechercheعالی،  آموزشو  پژوهششورای عالی برآورد 
et de  ’enseignement supérieur (HCERES)  های سهم امریکا از تحقیق، 2018در سال

و این بدون در نظر گرفتن اند بودهدرصد  1.4، درصد و سهم ایران 20.1منتشره در قلمرو ریاضی، 
علمی، باز بدون در نظر گرفتن کیفیت، ایران ردیف های . از نظر انتشار مقالههای علمیکیفیت مقاله
تواند ، میتواند بر جهان مسلط شود اما اتحادیه اروپا. بنابر همین تحقیق، امریکا دیگر نمیبیستم است

موقعیت خویش را بمثابه قدرت جهانی حفظ کند. زیرا این اتحادیه، در رشد علمی و فنی از امریکا 
 ؛جلوتر است

فرار مغزها از کشورهای در موقعیت زیرسلطه به کشورهای در موقعیت مسلط، بطور دائم در افزایش  ●
کنند. می مهاجرتهزار تحصیل کرده  150المللی پول، ساالنه ، بنابر برآورد صندوق بیناست. از ایران

در  چین گردند.درصد به کشور باز نمی 90کنند، تحصیل می و یا اروپا دانشجویان ایرانی که در امریکا
، بنابراین، فقدان استبدادایران،  ازچین و از آن بیشتر  از فرار مغزها علت اول. موقعیت زیر سلطه نیست

 :ها و صدور منابع ثروت کشورسرمایهمنزلت است. فرار مغزها از ایران همراه است با فرار 
است:  ، گفتهمدیره فدراسیون واردات ایرانزاده، رئیس هیات، فرهاد احتشام1397فروردین  29در  ●

میلیارد دالر است. اما ایران تنها کشوری  800سال گذشته بالغ بر  ۴0رقم خروج سرمایه از ایران ظرف 
د، از نگریزآن، به کشورهای دیگر جهان، اغلب دارای موقعیت مسلط، میها، از نیست که سرمایه

مبلغ آن به ستانند اما گریزند. این کشورها قرض میها میزیرسلطه نیز، سرمایه ضعکشورهای دیگر در مو
 گردد:مسلط، بازمی در موضع یکشورها بانکهای حسابهای صاحب امتیازان این کشورها در

کشورهای مسلط، همچنان در افزایش است:  ضعزیرسلطه به کشورهای در مو ضعکشورهای در مو قرضه ●
میلیارد دالر بدهی خارجی  7800، در جمع، 2018، در سال «درآستانه رشد»و « درحال رشد»

 اند. داشته
در  ، نابرابری بازهم بیشتر است.و حقوق شهروندی و دموکراسی بلحاظ برخورداری از حقوق انسان ●

 ؛56ردیف  است و امریکا 120بلحاظ رعایت حقوق انسان، در ردیف  میان کشورهای جهان، ایران
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 حاکم نیست، مقامهای اول را دارند: بنابر گزارش بلحاظ فساد نیز کشورهایی که در آنها دموکراسی ●
فاسدترین  شمار، در 146، با رتبه ایران کشور، 180(، در میان 108المللی، )سازمان شفافیت بین

 در ردیف شانزدهم است. امریکاکشورهای جهان است. 
 عضدر موزیرسلطه باالتر از میزان آن در کشورهای  ضعمیزان افزایش جمعیت در کشورهای در مو ●

ها عامل پیری جمعیت ها از موانع رشد و کاهش جمعیت در دومیمسلط است. افزایش جمعیت در اولی
 آمدهای آن است.و پی
گیرند که بیشتر رشد قدرت بزرگ شدن آن بخش از جمعیت جهان که بیرون از جریان رشدی قرار می ●

 تر رشد انسان است. و کم
 با پویایی نابرابری میان قدرت و انسان: هندو دو پویایی نابرابری، همرا     
 
 . پویایی نابرابری قدرت )سرمایه و دیگر اشکال قدرت( و انسان و طبیعت:7

 ضعدر مو مسلط هستند و آنها که ضعاین نابرابری برخود افزا است که جهانیان را، آنها که در مو    
است: مسئله زندگی و کم و کیف آن. چرا که قدرت از مرگ زیرسلطه هستند، در برابر یک مسئله قرارداده

 را  بنگریم، وضعیترت که ضد حیات است. از منظر رابطه انسان با قدآید، بنابراین و ویرانی پدید می
 یابیم:بسیار وخیم می

کشتار جمعی برای نابودی کره  در جهان و این واقعیت که بخشی از اسلحه های نظامیافزایش هزینه ●
 کنند؛تر را ممکن میکند و دانش و فن که در رشد دائم هستند، تولید سالحهای کشندهکفایت می زمین
ها بیشتر و سهم حقوق این امر که در سطح هر کشور و در سطح جهان، سهم قدرت در تنظیم رابطه ●
های ان و پویاییهر جامعه و سطح جه اثر آن بر پویایی نابرابریها در سطحامر دیگری که شوند و تر میکم

 ؛است ،دیگر
شود. چرا که تر میدفاعانسان، پیشاروی قدرت، بی ،جهان حاین امر که در سطح هر کشور و در سط ●

 ساختاریمیان فرد با فرد و گروه با گروه و طبقه اجتماعی با طبقه اجتماعی و کشور با کشور،  روابط قوا
 ؛شودتر میکه در برابر آن، انسان بطور مداوم ناتوان ندارا یافته

 اندیشان کند و چارهدیگر حیات بر روی زمین را تهدید میساالریهای و  ساالریکه رشد سرمایه این امر ●
« فراتجدد»و « پسا تجدد»و « ضد رشد»و « رشد منفی»و « رشد صفر درصد»است که از بر آن داشته را
انسان را در برابر  . رشد ساالریها( و...، سخن بمیان آورند109« )رشد برپایه استقالل و آزادی»و 

 است؛وش و جبار  قرار داده که خود آن را پدید آوردهنظامی غول
ناتوانند، در نتیجه نقش  هاها نیز در برابر ماوراءملیها در برابر دولت ناتوان و دولتاین امر که انسان ●

 شود؛تر میها در تعیین چند و چون زندگی خویش، بطور مداوم کمانسان
تر از حقوق همگانی وجدان به حقوق و عمل به حقوق است، غفلتکه کار این امر که با وجود راه ●

خاطر که انسان توانایی دیناست، از جمله تر کردهشده و انسان را، در برابر قدرت، بازهم بالاراده
، یعنی ترکیب پول و زور و علم و فن است تا در روابط خودداشته را، از یاد برده و در پی تحصیل قدرت

 بکار برد؛ قوا
گاه کرد که قدرت ساختاری جهانی یافته پویایی جهانی شدن●  خود است. هر شهروند هر کشور ما را آ

 اند:ها تغییر کردهخاطر است که تمایلنیابد، بدیرا در برابر این ساختار می
 و افراطی؛ های اقتدارگرا. تمایل جانبدار انطباق با این ساختار: تمایل راست1
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 انگارد؛داند و ایجاد تغییر در درون آن را ممکن می. تمایل مخالف مثبت که تغییر نظام را ناممکن می2
 ؛که اینک بسیار ضعیف است با قدرت زحمتکشان داریسرمایه جانشین کردن قدرتطرفدار . تمایل 3
زیرسلطه خارج شد و به جرگه کشورهایی  ضعوماست که باید از شمار کشورهای در براین . تمایلی که4

 و مسلط هستند. ضعدرآمد که در مو
 در سطح کشور، منطقه و جهان. به حقوق و جنبش همگانی . تمایل جانبدار وجدان انسان5
اند: این نوع رابطه ها رابطه فکر راهنما و قدرت را آشکارتر از هر زمان مشاهده کردنی کردهاین تمایل    

، برای از آنهایک هر دارندگان ها بیان قدرت هستند و . مرامکندبا قدرت است که نوع مرام را تعیین می
از ایش به هریک از سه تمایل اول و دوم و چهارم، چهار نوع قرائت ، بنابرگرلیبرالیسم ، طرفدارانمثال

اند ای تفسیرکردهدانیم که تمایل دوم نیز به تمایلها منشعب و هریک مرام را بگونه. و میاندآن بوجود آورده
ریف و تمایل پنجم چون نه در رابطه با قدرت که در رابطه با حقوق خود را تعتوجیه کند. که آن تمایل را 

درخور است.  راهنما ندارد. این تمایل را بیان استقالل و آزادی کند، نیاز به از خود بیگانه کردن اندیشهمی
 .انسان امروز برای رهایی از بندگی قدرت هو این درسی بزرگ است ب

ها از استقالل در تصمیم و آزادی در انتخاب نوع باوجود این، در سطح جهان، برخوداری انسان ●
 نیز بسیار بزرگ است. شود. رقم معتادان به اطاعت از اوامر و نواهی قدرتتر میکمتصمیم، 
 نیز گرفتار بندگی قدرتند: ساالرانسرمایه

هستند. این نیروهای محرکه  ، دیگر قدرتمدارها نیستند که اختیاردار نیروهای محرکهدر قید روابط قوا● 
هایی روابط قوا و ترکیبساختار موقعیت اینان از  کهاند. توضیح اینهستند که اینان را آلت فعل خود کرده

توانند نمیاینان برند. بکار می ساختاراز نیروهای محرکه )پول و زور و دانش و فن و...( است که در این 
ها را برضد یکدیگر توانند، در رابطه بمانند و ترکیبریزد. نمیاین موقعیت را ترک کنند، زیرا بنا فرو می

نیروهای  یهاها و ترکیبرابطه است که محکوم به جبرشود. اینزیرا سبب انحالل قدرت میبکارنبرند، 
 روند. ها بکار میمحرکه هستند که در رابطه

آنچه از  عنیکه منتجه ترکیبها یهستند تا رأس آن، مجاری  های قوا از قاعده هرم اجتماعیرابطه    
رو، در رأس هرم، جز ز این. اشودماند، از طریق آنها، به رأس هرم منتقل میدر برخورد، می یترکیبها

ماند. لذا، قدرتمدارها، فضای عملی دارند که محدود است ، فضای عمل دیگری نمیمحدوده روابط قوا
شوند که در ترکیب بکار می کهشود. اینان برده سرمایه و دیگر نیروهای محرو مرتب نیز محدودتر می

شود و هم یفزاید، منحل میببرخود تا که قدرت خاطر که ترکیب اگر بکارنرود روند؛ هم بدینمی
دائم در برخورد با ترکیبهای دیگر هستند و اگر آنها را در خود منحل نکنند، در آنها منحل لحاظ که بدین
 شوند. می
ها مرتب محدودتر و میزان انسان های قدرت محور، استقالل و آزادیر است که در جامعهخاطبدین    

ها هرمی شکل جامعهخاطر است که اینبدین شوند.و طبیعت پیوسته بیشتر می تخریب نیروهای محرکه
ای شبکه است.ها تشکیل شدههای هرمرأس توسطبرده قدرت،  الملل صاحب امتیازانِو بین اندشده

حقوق  های هرمها وقتی حاصل جانشین قدرت شدنِسست و ناپایدار فرآورده جهانی شدن: تغییر در قاعده
 :دشوامتیازها میبگردد، سبب از هم پاشیده شدن شبکه جهانی صاحب

. این انسان، با نیروی محرکه سازی که انسان است وجود دارند سرمایه و دانش و فن و نیروی محرکهِ● 
روی زمین را  همه زیندگاننیازهای واقعی  برآورندههای فرآورده دتوانمی ،بکار انداختن نیروهای محرکه

گر هستند. تر ویرانافتند که بیشها و خدماتی بکار میاین نیروهای محرکه در تولید فرآورده اما د.نتولیدک
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شوند، ها و خدماتی را که اکنون تولید میکه بتوان فرآورهبرای این هرگاه بنابر نوع زندگی امریکایی باشد،
بسا دانش زندگی کند،  ،همانند یک امریکایی متوسط ، حتیافزایش داد که هر انسان روی زمین حدبدان

نیاز  شناس و کارگر ماهردانشمند و دانشگاه دیده و فن پرشمار و فن و سرمایه بایسته وجود دارند اما به
. کنندکفایت نمیطبیعت و منابع موجود به نیرو نیز نیاز است. هرگاه این دو کاستی رفع شوند،  ؛است

تری وجود هنوز مشکل مهم دارد. برابر منابع کره زمین 5 ینیاز به منابع این امر که شده بودزمانی برآورد 
کند. میگداخته زودتر از زمانی که هاوکینگ برآورد کرده بود، کره زمین را  نیروافزایش مصرف  دارد:
و یا انقالب بمعنای بازیافت استقالل و  بریها به یکی از دو پویایی مرگنابرا پویاییخاطر است که بدین
 انجامد.می آزادی

 
 و طبیعت: تخریب نیروهای محرکه و خشونت . پویایی8

 ضعدر کشورهای درمو هاییخشونت. اال اینکه است هاها و تخریبخشونت خوشجهان دست    
محرک نیز همسان و . عوامل مسلط ضعدر کشورهای در مو هاییخشونتگیرند و زیرسلطه انجام می

 ها هستند:این گریو ویران ترین موارد خشونت. مهمناهمسانند
ها ای از استعدادها و فضلکه انسان مجموعهکند. توضیح ایندارد واقعیت پیدا می انسان تک بعدی● 

 ها فعالای از استعدادها و فضلچون مجموعههایی که همنیز دارد. اما انسان است و حقوق ذاتی حیات
ان شمول، قرار، تخریب اول و جهشمار هستند. بدینباشند و به حقوق خویش عمل کنند، بسیار کم

 تخریب انسان است؛
ها که در کشورهای این تخریب در مورد اکثریت بزرگ انسان: پذیرانه زندگی کردنناگزیرشدن از فعل● 

های و امکان هاتر است. چراکه زمینهکنند، شدیدزیرسلطه زندگی می ضعپرجمعیت و در کشورهای در مو
د. این جمعیت بزرگ بر حقوق خویش ند، وجود ندارنشو هاشان فعالالزم برای آنکه استعدادها و فضل

های خشونتهای زیست از سوی دیگر، نیز وجدان ندارد. افزایش جمعیت از سویی و ایجاد نشدن امکان
 ؛ندنکانسان را تشدید می گرویران
های شوند و در بازار فرآوردههایی بازبپردازیم که از جریان تولید خارج مییکباردیگر باید به سرمایه● 

اند. کرده برآورد برابر کل تولید ناخالص دنیا 10، 2018افتند. اندازه آن را، در سال بکار می مشتق
کنند: کمبود سرمایه برای سالم کردن محیط ها خنثی نیستند، بلکه تخریب میبدیهی است که این سرمایه
خانمان، برخوردار و بی تولید غدا و مسکن و ... برای جمعیت نیمه گرسنهزیست، بارورکردن زمین، 

در این و آن کشور. شدت این  و... و ایجاد بحرانهای مالی و پولی همه انسانها از آموزش و پرورشکردن 
 زیرسلطه بیشتر است؛ ضعتخریب در کشورهای در مو

دانیم که هم اکنون کند، قانون زیادت مصرف بر تولید است. میداری از آن پیروی میقانونی که سرمایه● 
 شود زیرا انسانها گرفتار پیشخورکردن هستند. این قانون اجرا می

شهروندان مصرف کنند که کاران وقتی کار پیدا میت میان کار و مصرف: بیاسای ایجاد شده. مدار بسته1
هم قسطی زندگی کردن و هم  و کندگزیر میارا رویه کنند. اما مصرف انبوه، هم پیشخورکردن را ن انبوه

 گرداند. وفزونی مصرف بر تولید را ناگزیر می
گر تولید و مصرف ها و خدمات ویرانگرهستند. هرگاه فرآوردهها و خدمات ویران. دوسوم فرآورده2

برآورده شوند و هم عرضه و تقاضا  آمد که هم نیازهای اساسی همه انسانهاشدند، این امکان بوجود مینمی
 هم اندازه بگردند.
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 مسلط بیشتر است؛ ضعدر کشورهای در مو گریاین ویران    
ها و جاری شدن سیلهای ، برخاستن طوفانها و سونامیتخریب محیط زیست: آب شدن برفهای قطبی● 

از رهگذر و آلودن هوا و آبها  هاجنگل و رفتن و از بین بردن گر و فرسایش زمینهای کشاورزیبس ویران
تخریب نه تنها ادامه دارد، بلکه بر ابعاد باوجود اخطارهای همه روزه، تخریب منابع موجود در طبیعت. 

 شود. اثر این تخریب بر زندگی انسان، حاال دیگر نه انکارکردنی و نه پوشاندنی است. آن افزوده نیز می
( و برزیل و هند کنند )چینرا پیدا می ضعویی که دارند این ممسلط و نیز کشورها ضعکشورهای در مو    

 در تخریب محیط زیست و منابع آن، نقش اول را دارند. 
ها و ردهتخریب منابع موجود در طبیعت خود دو نوع تخریب است: بکاربردن این منابع در تولید فرآو● 

برداری ناقص از منابع. هم بخاطر بیشترین سود و تخریب بخاطر بهرهگر، بخاطر تحصیل خدمات ویران
طه، زیرسل ضعفقدان دانش و فن بایسته و هم بخاطر سودآور نبودن. منابع موجود در کشورهای در مو

 بیشتر گرفتار این نوع تخریب هستند؛
 ضعسو، این کشورهای در موجهانی دوم بدین از جنگ :هستند ها که امرهای واقع مستمرجنگ ● 

نیز وجود  اند. در دورانی که جنگها بر ضد استعمارگرهاهای جنگ بدل شدهزیرسلطه هستند که به میدان
ز بیشتر از گذشته امرو رسید. خاورمیانهمیجنگ  80ها در سطح جهان، به داشتند، شمار این جنگمی

میان  و هم بخاطر موقعیتی که بلحاظ تعادل قوا عرصه جنگ است هم بخاطر منابع عظیم نفت و گاز
و هم است هم گرفتار جنگ هشت ساله شد و هم در حلقه آتش قرارگرفته دارد. ایران های قدرتقطب

اند و یا در آنها تر یا در ایجاد جنگها نقش داشتهبیشتر و دیگر کشورها کم جنگ است. امریکا نُهگرفتار 
 اند؛مداخله کرده

 های اجتماعیدر روابط فرد با فرد و گروه با گروه  و کشور با کشور و آسیب افزایش مداوم خشونت● 
شدت تخریب در روابط قوای فرد با فرد و گروه با گروه و کشور . هستندای مستمر و جهان شمول امرهنیز 

ها است. شبکه دلیل آن نیز بیشترشدن سهم و نقش قدرت در تنظیم رابطهبا کشور، دائم در افزایش است. 
 ؛ مصرف این موادکندمیلیارد دالر عاید می 500، ساالنه حدود و تجارت مواد مخدر جهانی تولید

های در ، در جامعههای اجتماعیها و آسیبخشونت بودن گوناگون ؛کندایجاد می نیزهای جانبی هزینه
پدید خشونت در سطح جهان، « داد و ستد»، نوعی زیرسلطه ضعهای در مومسلط و در جامعه ضعمو

های ها و آسیب، هم ما را از جهان شمول بودن خشونتدیگر . این امرهای واقع و امرهای واقعاستآورده
. در چند کشور جهان با جمعیت کنندآگاه می هاو هم از به یکدیگر نزدیک شدن شدت خشونت اجتماعی
 تر است.کم های اجتماعیها و آسیبشدت خشونتاندک، 

و نژادها  و زنانشود اعمال می ، در همه جای جهانو قومیت و ملیت و جنسیت خشونتی که بنام نژاد● 
 ، دائم در افزایش است؛های در موقعیت اقلیت و زیرسلطه قربانیان همه روزه آن هستندها و قومو ملیت

ها جمعی و تنها شدن ناشی از پویایی گسستن پیوندها و از میان رفتن قلمروهای فعالیت خشونت● 
 گرداند؛ گر میخشونت ی منزوی از یکدیگر راشهروندان پیشاروی قدرت که فردها

برند، همه بکار می نیستند که خشونت برند: تنها دولتهای استبدادیخشونتی که استبدادها بکار می● 
کنند، بمیزانی که انسانها را از خوانگیختگی که انسانها را به زندگی دستوری معتاد می نهادهای اجتماعی
 این امر موضوع پویایی دستوری شدن زندگی است؛گرهستند. ویرانگر و خشونتکنند، خویش غافل می
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شود. که بطور مداوم بر آنها افزوده می آمیز و برانگیزنده به خشونتخشونت« فرهنگی»تولیدهای ● 
و نیز خبرها که وسائل ارتباط جمعی همه روز پخش « های راست نمادروغ»یا « تولید ضد اطالعات»
 آمیز و برانگیزنده به خشونت هستند؛کنند، خشونتمی
گر است و همه خشونتی ویران ، بنفسهگریزبان قدرت که فراگیر است و غیر از برانگیختن به خشونت● 
 برند. وهمگان بکارش می ،روز
این شوند. ، بمحض بروز، فراگیر می«جهانی شدن»که در عصر   بیماریهای واگیرتخریب ناشی از ● 

-ویدک. مقایسه شدت شیوع بیماری ندگرترزیر سلطه مرگبارتر و ویران ضعهای در مودر جامعه هابیماری
 است.  ضع مسلط و زیر سلطهگویای تفاوت دو مو و ایران و اروپا در امریکا 19
کند، نخستین موضوعی است که ها به اقتصاد کشورهای جهان وارد میگونه بیماریزیانی که این    
که مهم وجدان جستن انسان است به حقوق و استعدادها و حال آنکند. ها را به خود جلب میتوجه
زیرسلطه و راه و روش بیرون رفتن از  – گرسلطهسامانه های پویاییرو، از اینهای خویش است. فضل
ق ها، به حقوگرفتن وجدان همگانی همه جامعهآورد، بسا سبب پیدایش و قوترا به یادها می سامانهاین 

 کند. است و میکه انسان را به آلت فعل بدل کردهبشود و توانایی انسان به تغییر نظامی 
، ها در سطح جهان، غفلت از استقالل و آزادیو تخریب هایک عامل از عوامل فراگیرشدن خشونت    

 و دستوری شدن و کردن زندگی است. از یادبردن خودانگیختگی بنابراین،
 
. دستوری شدن زندگی در همه جا، بمعنای کاهش استقالل انسان در گرفتن تصمیم و آزادی او 9

 در گزینش نوع تصمیم:

که فرمان شود. در این رابطه، آنمی ، اعمالهر رابطه قوائیبرقرارکردن با  ،والیت مطلقه قدرت که● 
بر است، فرمان قدرت را که فرمانکند و آنبر قدرت است و فرمان او را ابالغ میدهد، در واقع، فرمانمی

های قوا که در سطح فرد سان، رابطهکنند. بدینکند. بنابراین، هردو به دستور عمل میاطاعت و اجرا می
خویش غافل  شوند، انسانها را از خودانگیختگیو جامعه با جامعه برقرار می با فرد و گروه با گروه و ...

 گردانند؛گرفتار زندگی دستوری میو 
و نهادهای  و مرامی ( و نهادهای مذهبیهای سیاسینهادهای جامعه: نهادهای سیاسی )دولت و سازمان● 

ده و ن، با شهروندان، رابطه دستوردهو نهادهای هنری و نهادهای آموزشی اجتماعی یو نهادها اقتصادی
کار شهروندان اجرای دستور؛  دستورگیرنده دارند: کار دولت و سازمانهای سیاسی دستور دادن است و

های کارفرمایی نیز دستوردادن است و کار کارکنان آنها اجرای دستور؛ در مدرسه نیز، رابطه کار بنگاه
نیز،  آموزد، رابطه دستور دهنده و اجرا کننده دستور است. در خانوادهمعلم و شاگرد، حتی در آنچه می

دهد که تنظیم ها را ارائه می«هنر»نهاد هنری آن دهنده و دستورگیرنده هستند. های دستور ها رابطهرابطه
دهند. جلوه می استنیوناپذیری خها توسط قدرت، بنابراین، به دستور زندگی کردن را، اجتنابرابطه
ها و مراماند. کرده ها( ناچیزرا در دستورها )تکلیفها و مرام هادین دینی و مرامیهای نهاد

 ای از دستورها بیش نیستند. هستند، مجموعه های قدرت( که بیانها)ایدئولوژی
فراگیر برقرار گشته  که هرگاه پندار و گفتار و کردار شهروندان دستوری بگردند، استبداددانستنی است     

 کند به صفر.فردی وجمعی میل می است. در جامعه گرفتار استبداد فراگیر، خودانگیختگی
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ها، ام. این فکرها که در همه جامعهرا موضوع مطالعه کرده و حاصل را انتشار داده فکرهای جمعی جبار● 
شوند که مقاومت ذهنی کنند، برای آن ساخته و القاء میمی «وگیرج »شوند و همگان را ساخته و القاء می

خواهند. شهروندان را از میان ببرند و آنان همان کار را بکنند که سازندگان فکرهای جمعی جبار می
ها را قدرت تنظیم باتوجه به این مهم که در سطح جهان و در سطح هر کشور، بطور روزافزون، رابطه

، به که در امریکااند. چنانها بیشتر شدهزیرا مناسبتاند. کند، فکرهای جمعی جبار، پرشمارتر شدهمی
، فرآورده این فکر جمعی جبار بود که، بسا واپسین فرصت ، از جملهریاست جمهوری رسیدن ترامپ

دهند. ها موقعیت خود را در امریکا از دست می«سفید»است و اگر آقای ترامپ رئیس جمهوری نگردد، 
نیز فکرهای جمعی جبار ساخته و القاء  انگلستان برای ماندن یا نماندن در اتحادیه اروپا در همه پرسی

است. بنابر موقع، این و آن ، ایجاد مدار بسته بد و بدتر و ایجاد ترس از بدتر رویه گشتهشدند. در ایران
بر ترس از  ، پایان بخشیدن به بحران اتمی1392 ریاست جمهوری «انتخابات»فکر جمعی جبار )در 

 . شوندساخته و القاء می بدتر افزوده شد(
زندگی   به دستور، هایی بیشتر کاربرد دارند که مردمدر جامعه بدیهی است که فکرهای جمعی جبار    

ل را شوند. زیرا عقاند. این فکرها، بنوبه خود، سبب تشدید دستوری زندگی کردن نیز میخوکرده ،کردن
 ؛«از باال» دهند به مقاومت نکردن در برابر دستورعادت می

فراگیرتر است. مدها انواع دارند. دو نوع آن،  است، مُدشمول گشتهتر که جهانفکر جمعی جبار خفیف● 
شود و مدهای کشور شمول یعنی شیوه زندگی که در سطح جهان از آن پیروی میهستند: مدهای جهان

تر از زمان فکرهای جمعی د. زمان مدها بلندنشودها در سطح یک کشور فراگیر میگونه مشمول. این
ها را ، تنوع فرآوردهانبوهاما محدود به یک فصل و حداکثر یک سال است. خوکردن به مصرف  جبار

خاطر، زمان مد . بدینمصرف انبوه معتاد بمانندها به است که انسانکند. نقش مدها نیز اینناگزیر می
ترین کند. خطرناکعمل کننده به مد را عمری گرفتار می وشود د میی مُیهاکوتاه است. بسا مصرف ماده

 هستند؛ آنها، مواد مخدر
 –های در قید روابط مسلط ترشدن رابطه مستقیم انسانبیشتر شدن نقش مجازها در زندگی و کم● 

شناس جامعهکند، نظر ها و این امر که رابطه انسان با هر واقعیتی را نیز قدرت تنظیم میزیرسلطه با واقعیت
 کنند و این امرها جبرمی ایجادبخشد: امرهای واقع اجتماعی را شهروندان فرانسوی، دورکیم را قوت می

است که اعتیاد به ( اما واقعیت این110است )کنند. نظر او انتقاد شدهعمال میخویش را بر شهروندان اِ
 کند. بخصوص کهکردن به دستور، جبر مجازها و امرهای واقع را برقرار میزندگی

است و هم از عوامل بازسازی  مراتب اجتماعی برند، هم فرآورده سلسلهزبانی که شهروندان بکار می● 
شوند، مداوم این سلسله مراتب و خوکردن به زندگی دستوری است. نه تنها دستورها توسط زبان ابالغ می

یی بیشترین کاربرد هافردی و جمعی پایین است، کلمه هایی که، در آنها، میزان خودانگیختگیبلکه جامعه
ها ساخته پرمصرف از این کلمههای جملهدهند. را دارند که امر و نهی و این و آن دستور را معنی می

 روند. شوند و بکار میمی
، گیقرار، هم در جامعه در موضع مسلط و هم در جامعه در موضع زیرسلطه، فراخنای خودانگیختبدین     

ها، بخاطر نقش روزافزون قدرت در تنظیم شود. در این جامعهزندگی مستقل و آزاد، به تنگنا بدل می
 برد:شدن با خود می آلت خودکارها را جریان شوند و انسانمی« نظامی»ها ها، زندگیرابطه
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 اقتصادی سرمایه ساالرِ –اجتماعی بردگی و ناچیز شدن انسان در وسیله، در نظام . پویایی 10
 جو:سلطه

... در باره فراگرد شئی  و سارتر نیز و ، از جمله آداموو فیلسوفان مکتب فرانکفورت کارهای مارکس    
کند، ، زیرسلطه قدرتی که خود ایجاد میفعالاست: انسان دارند و آن این شدن انسان، یک هسته عقالنی

( هسته عقالنی نظر آنها را که نقد کنیم، این نتیجه حاصل 111)است.  فعلدیگر خود نیست، آلت 
قرار، کند. بدینبه مطلوب قدرت عمل می که، خودکار،شود آموزی میشود، دستانسان شئی نمی :شودمی
 ، یا استقالل و آزادیکردن خودانگیختگیگمآموز شدن، بنابراین، دست جریانکه شدن فراگرد شئینه 

د وقتی نکنمیها خود انگیختگی خویش را گم انسان. بردکه انسان گرفتار نظام سلطه را با خود می است
که  را دیگر در رابطه قوا با یکدیگر، ترکیبی از سرمایه و دانش و فن و زور و این و آن نیروهای محرکه

دو موضع، یکی مسلط و دیگری زیر سلطه، بکار یکی از این اند، برای قرارگرفتن در خود تولید کرده
ا و بکاررفتن این ترکیب، مسلط خود را در قدرت از خود بیگانه برند. از لحظه برقرار شدن رابطه قومی
این قدرت، د. در واقع، شوهمانی با قدرت( و زیرسلطه  در آلت فعل قدرت از خود بیگانه میکند )اینمی

دهد. وجدان به آلت رود، هر دو را در موضع آلت خود قرار مییعنی رابطه و ترکیبی که در رابطه بکار می
. شوداز رابطه قوا خارج می یابنده وجدان که شودآلت شدن می ت شدن، وقتی سبب رهایی از جبرفعل قدر

از خودانگیختگی یا استقالل و  غفلتبه یمن بدرآمدن از را انسان، توانایی خارج شدن از روابط قوا
 . یابد، باز میآزادی خویش

پندار و گفتار و کردار را ترجمان استقالل و  و خاطر است که غفلت نکردن از استقالل و آزادیبدین    
اما بدرآمدن از عمل کند.  که آدمی بطور خودانگیخته به حقوق ذاتی حیاتشود آزادی کردن، سبب می
های فراگرد رهایی از پویایی ،بازیافت خودانگیختگی ، بنابراین،ایفای نقش آلتغفلت و بازایستادن از 

 شدن است: آلت فعل خودکارزیرسلطه، از جمله، پویایی  –مسلط  سامانه
غفلت  حالت – نسانا شدن، همان فرآیند صفر شدن خودانگیختگی آلت خودکارقرار، فرآیند بدین● 

، بنابراین، بیگانه -آور استشدن کامل مرگ آلت خودکارآید. زیرا پدید نمی کامل از استقالل و آزادی
 که دندهای را تشکیل میاست که با آلتهای دیگر مجموعه خودکاری آلتبا شدن با خود و یگانه شدن 

آلت های کارفرمایی، قابل معاوضه شدن انسان با آدم مصنوعی، جریان در بنگاه. شودبرده میبکار 
انسان با آدم مصنوعی قابل جانشینی دهد. روشن، در معرض مشاهده قرار می ،انسان را خودکار شدن

شود که، در آن، ای بررسی میاکنون، آیندههمزیرا نقش آدم مصنوعی را پیداکرده است.  ؛استشده
. خواهند شدشوند، بطور کامل با آدمهای مصنوعی جانشین شمرده می نیروی کار امروزهایی که انسان

 کند:ها، رابطه را قدرت تنظیم میکه در همه فرضطرفه این (112)
 سال بعد، کاالها و خدمات را هوشهای مصنوعی180تا  150 یاست که، در آن دنیا، دنیافرض این    

شود. مالکیت بر سرمایه نیز گردد و تنها سرمایه با نقش مینقش میبیانسان کنند. یعنی کار تولید می
 توانند روی دهند: خصوصی است. یکی از شش سناریو، می

را میان شهروندان توزیع  های مصنوعیحاصل کار هوش دولت صاحب اختیار است و ،. سناریو اول1
 کند.می
کنند و برای انداز میجامعه بخشی از درآمد خود را پساین اعضای  :خوارانجامعه رانت ،. سناریو دوم2

 آیندپدید می خوارانگذارند. سلسله جدید رانتبازماندگان خود به ارث می
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ولید او را تاز آنجا که تولید کننده نیازمند مصرف کننده است تا که  :فردگرایی جدید ،. سناریوی سوم3
کار دهد، صاحبان سرمایه، کارگران را از کار بیبخرد، باوجودی که کار را هوش مصنوعی انجام می

 گیرند؛زد خوب میمکنند. کارگران کار صوری دارند و نمی
که صاحب امتیازان روم دوران امپراطوری همان روش )بکاربردن  :روم امپراطوری ،اریوی چهارم. سن4

اقلیت کوچک صاحب آدمکهای مصنوعی،  که؛ توضیح اینزنددست به حمله متقابل میبردند( بکار می
شود، وضع کند، خود سامانه توزیع را برای اینکه از مالیاتهای سنگین در امان بمانند که دولت ناگزیر می

 دهند؛در ازای حمایت سیاسی مردم، به آنها یارانه می یعنیکنند. مشتری ایجاد می –بر پایه رابطه فروشنده 
ها و خدمات توسط بر اثر تصدی تولید فرآورده :و بیماریهای مسری و قحطی جنگ ،. سناریوی پنجم5

شوند شود. در نتیجه، مردم فقیر میمی تر از میزان الزم برای رفع نیازهای اولیههوش مصنوعی، مزد کار کم
دهند. بیشتر صاحبان آدمکهای هوشمند ، جمعیت دنیا را بسرعت کاهش میو بیماریهای واگیر و فقر

 مانند. وزنده می
خودکار شدن تولیدها و خدمات، البته، موجب کاهش مزدها  :به قالب خوش درآمدید! ،. سناریو ششم6
کند. شود. اما، به یمن رشد فنی، باروری افزایش و در نتیجه، هزینه تولید مواد غذایی نیز کاهش پیدامیمی

شوند. برای بقیه نیازهای زندگی نیز، باید دست سان، شماربزرگی از انسانها به تغذیه خود توانا میبدین
، تصویرهای سه بعدی، بگردند: زندگی در دنیای مجازی را جانشین  holographie هولوگرافیبه دامن 

 زندگی در دنیای واقعی کنند
شود. چرا سناریو ناچیز می سان، در هر شش فرض، نقش انسان در مصرف و مرگ بر اثر فقربدین   

، یعنی رابطه قوا و در این رابطه، سناریو ت؟ زیرا مالکیت خصوصیاسهفتمی به فکر اقتصاددان نرسیده
کند. به سخن دیگر، این امر که جانشین انسان شدن هوش مصنوعی، سبب پیدا نمیوجود هفتم، امکان 

بگردند و  فعالای از استعدادها و فضلها، عامل به حقوق خویش، شود که انسانها، بمثابه مجموعه
، روابط قوا ساختارگر، رابطه حق با حق برقرارکنند، در ی، با یکدجامعیت بجویند و بر میزان عدالت

اکنون است که باید تغییر داد. اگرنه، برشمار بخشی از جمعیت عظیم که هم ساختاریابد. این وقوع نمی
 . ونقش و گرفتار فقر است، مرتب، افزوده خواهد شدبی
و بزرگ شدن جمعیتی که بطور روزافزون توانایی بکاربردن  وجود مراکز تولید علم و فن و اندیشه● 

است تا آنها را بکار برند،  دهند و نیاز به هوشهای مصنوعیست میهای این مراکز را نیز از دفرآورده
ستاند. این جمعیت شود، میتر میرا نیز از جمعیتی که دائم بزرگخودکار اکنون دارد نقش آلت هم

 نیز هست: گرفتار پویایی تنهایی و انزواعظیم، 
 

پویایی انزوای روز افزون انسان بخاطر گسستن پیوندهای اجتماعی؛ این انزوا با بحران . 11
 هویت همراه است:

است. انسان منزوی که به های بسیار شدهو بدون هویت شدن موضوع تحقیق منزوی پویایی فردِ تنها و    
داری و دولت باشند، است، در برابر قدرتی که سرمایههویت گشته، یعنی بی«عدد» ،قول ادگار مورن

، ، بنابرایناست که قدرت از ایجاد تضادهویت شدن ایندلیل فردِ تنها و منزوی و بی ناتوانی محض است.
گر و هویت سلطه گرزیرسلطه، سلطه -خاطر است که در رابطه مسلط آید. بدینمنفردکردن پدید می

شود. شناسایی نمیقابل یابد. به سخن روشن، هویتی غیر از هویت موضع، زیرسلطه هویت زیرسلطه را می
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گویند با کسی دوستی ندارند و عقد جویند، میهمانی میاگر آنها که با قدرت ایناما قدرت تنها است. 
است که اساس قدرت بر تضاد است و دو ضد را گرفتار گویند، بخاطر آنو راست می ،اندنبستهاخوت 

تنها است. در  فراگیر، مستبد خاطر است که، در استبدادها، خاصه در استبدادکند. بدینپویایی تنهایی می
ساالری نیز همین کار را سرمایه شود.حمیل میهویتی، به همگان تگونه استبدادها، تنهایی توأم با بیاین

 کند.با انسانهای تحت سلطه خود می
یکسان  ، در همه جا،اهویت شدن، امر واقع است امتنها و منزوی و بی ها، فردِبا آنکه در همه جامعه    

 :نیست
 
 

   پویایی انزوا در سطح جهان:  .11.1
شود. کارکنان، دارد جهانی میکه شی از شیوه تولید های کارفرمایی، ناکارکنان بنگاه یتنهایی و انزوا● 

کنند. این انزوا را هریک، عنصری از عناصر سامانه تولید هستند. در نتیجه، خود را تنها احساس می
 کنند:سان تعریف میاین
بگاه ضرورت،  از یکدیگر، ، کارکنان، به این و آن دلیل، در استمدادها که، در آنهامجموع وضعیت»   

حاصل تصور دان، استمداد را بیشوند. وضعیت حاد، وضعیتی است که کارگر و یا فنبا مشکل روبرو می
 ؛«کندکند و به آن اقدام نیز نمیمی
ر دست داشت و تغییر وضعیت دند. هرکس مهار زندگی خود را دها نسبتاً ثابت بوپیش از این، وضعیت● 

اند و های نسبتاً ناثابت سپردههای نسبتاً ثابت جای به وضعیتکرد. اما اینک وضعیترا خود تصدی می
محل برد. بنابراین، در وضعیت جدید، هویت پیشین بیگیر تغییرها، انسانها را با خود میجریان شتاب

یابند. ثبات کار جای به می دیگریانسانها ناگزیر خود را در وضعیت  ویت نجسته،شود و هنوز همی
، در جدیااجتماعی و ککنند، در محیط است و آنها که محیط کار خود را ترک میسپردهکار ثبات شدن بی

 .(113اند. )ناشناخته
کند که شوند، هویت را جایی تعیین میها فردهایِ تنها میکه در رابطه قوائی که انسانتر اینامر مهم    

هم جاها تغییر کنند  شوند کهها سبب میپویایی دهد.، به شخص میقدرت، در سلسله مراتب اجتماعی
جای خود شوند، زود به زود، ای در موضع زیرسلطه، مجبور انسانهای در موضع مسلط و نیز انسانه و هم

  ؛را تغییر دهند
فرد شدن، در آغاز، صاحب زندگی خود شدن و در زندگی خود به کسی وابسته نبودن و هویت و  ●

و آلت خودکار شدن،  . اما پویایی انفراد با پویایی تنها(114) داشتشخصیت مستقل یافتن، معنی می
نتیجه این شد که فرد پیشاروی قدرت، تنها و گرفتار  .، همراه شدگیر هویتبحران شدت بنابراین، با

در جامعه مستقل و آزاد، شهروندان برخوردار از حقوق، هویت فردی و جمعی را بحران هویت بگردد. 
زیر سلطه، هویت را قدرت  –سلط م نظامکنند؛ ولی در ، نو به نو میاز راه خلق فرهنگ استقالل و آزادی

  ؛است خودکار هویت آلت بخشد،. هویتی که میبخشدبه دو طرف در رابطه می
د که فرد در ساختاری گرفتار آید که، در آن، در نشوزیرسلطه سبب می –مسلط  سامانههای پویایی    

، به مگر با وجدان به خودانگیختگی ندارد راهی به بیرون این ساختار. کس استتنها و بی ،برابر قدرت
 :و دیگر حقوق خویش و عمل به این حقوق استقالل و آزادی
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های است که اندیشهخوانند. واقعیت اینها می«مرگ ایدئولوژی»عصر جدید را عصر دانیم که می● 
ها، نه تنها  برای مسائلی که همچنان بر هم افزوده راهنما از دینی و غیر دینی، در هر دو دسته از جامعه

نزد اکثریت شهروندان،  ،های راهنمارو، اندیشهاند. از اینندارند، بلکه خود مسئله شده حلراهشوند، می
 کند. و ستند. امری که تنهایی و آشفتگی هویت را تشدید میراهنما نیدیگر 
بلکه بخاطر  (115نه بخاطر نو به نو شدن از رهگذر رشد ) دارد؛ هویتی ناپایدار، انسان گرفتار انزوا● 

زود به زود، با هویت دیگری  ناپایدار باشد و هر هویتی، شوند هویت قدرت فرموده،سبب میکه ها پویایی
گرفتار   پیشاروی قدرت تنها است و هویتی خودساخته ندارد، آمادهانسان خاطر که جانشین شود. بدین

  ترین نوع آن است.بیماریهای تنی و روانی که کزکردگی فراوان و گریخشونت بهاست شدن 
 

 های در موضع مسلط:در جامعه گشتن او بحران هویتتنها و گرفتار ، انسان شدن. فرد 11.2
ها، های در موضع مسلط هستند. این جامعههای جامعهبرشمرده در بند الف، مشخصهمشخصات      

 ها را نیز دارند: افزون بر آنها، این مشخصه
این قشرها،  (. فردهای متعلق به116شوند )ها دو قطبی میروند و جامعهقشرهای میانه به تحلیل می● 
 دهند و فردهای بدون منزلت اجتماعیپیشین را از دست میتکیه گاه اجتماعی  ؛پیوندندمی« هاتوده»به 
 گردند. می
است که  ها در جریان سقوط در سلسله مراتب اجتماعیاز آنجا که جهت از باال به پایین است، هویت    

روند. این داشتند، از دست میروند. هویتی که فردها از تعلق خود به این و آن طبقه میاز دست می
جانبدار گرایش گر و خشونتها هستند که در پی بازیافتن هویت در سلسله مراتب اجتماعی، هویتبی

 .شوندمی راست افراطی
کار دفاع از خود ها بر اساس هویت راهمرزایجاد های در موضع مسلط، خاطر است که در جامعهبدین● 
 :استکس در برابر غول قدرت قرارگرفتن، مرزها بر مرزها افزوده. ترس از تنها و بیگرددمی
 تر هستند؛عبورناپذیر، و جنسی و ملی؛ این مرزها در امریکا مرزهای نژادی -
 گذرتر هستند؛سخت مرزهای مرامی: بنیادگرایی دینی و نیز مرامهای افراطی، باز در امریکا -
حصارمند  یها، سبب ایجاد شهرکاند. در امریکاهای اجتماعی پدید آوردهمرزهایی که موقعیت -

 اند؛گشته
، میان جمعیتی اند. در عوض، در قاعده هرم اجتماعیهای اجتماعی پیشین کم وجود شدهبندیگروه -

 کنند؛میان خود و کهنه واردان مرز ایجاد می تازه واردان، ،دهدکه قاعده هرم اجتماعی را تشکیل می
 کنند. عینی، منزوی می ها را در حصارهای ذهنی وشوند و فردمرزهای فرد با فرد که دائم پرشمارتر می● 
است که در دست دادن، افزون بر بحران هویت، وضعیتی را بوجود آوردههنوز هویت نجسته هویت از ● 
 آن،
ثباتی را است. این بیثباتی رأی و نظر، بنابراین، تصمیم و عمل گشتهثبات شدن هویت که سبب بیبی -

اما حاال سیاسی پایدار بودند.  –ها مرامی که زمانی تمایلکنند. توضیح اینانتخابات روشن گزارش می
دهند. رأی می ند، به راست و بسا راست افراطیددادیگر پایدار نیستند. رأی دهندگانی که به چپ رأی می

 نیز ناپایدار هستند؛ های راستاست، اما تمایلتر شدهگرچه چپ ضعیف
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های خاطر که در سازمانیندنیز فرآورده انفراد توأم با هویت آشفته است. از جمله ب سازمان گریزی -
توانند یابند. افراد با هویتهای آشفته نیز نمینمیبتاً ثابت و آراسته، یکدیگر را سهای ن، هویتسیاسی

 بیابند. را  یکدیگر 
است: آیا هویت شناسان قرار دادهتنها گشته، این پرسش را پیشاروی جامعه آشفتگی هویت فردِ● 

 ؛امریکایی، هویت انگلیسی، هویت فرانسوی و... وجود دارد؟
است. اثر های پیشین افزوده شدهدانده که بر مسئلهای گرمسئلهفرد شدن در جامعه، همبستگی را نیز ● 

کند. میزان همبستگی معلوم می را استها در رویارویی با مشکلی که همگانیتوانایی و ناتوانایی جامعه
 گرفتار ضعف است؛ است که همبستگی ملیواقعیت اینو 
ویت هو گرفتار آشفتگی شدن، آلت خودکار شدن  فردپیدایش و توسعه شگرف وسائل ارتباط جمعی با ● 

 ؛، خود، عامل تشدید آن هستند. این وسائلهای در موضع مسلط، ربط داردجامعه شهروندان گشتنِ
کسی نیست، بلکه ناشی و بی های در موضع مسلط، تنها ناشی از فقردر جامعه حاشیه نشینی مهاجران● 

شوند و جمعیت طرد شدگان جامعه، افرادی که طرد میشدن و به خود راه ندادن نیز هست. در این از طرد
  شوند؛دهند، نیز حاشیه نشین میرا تشکیل می

بینی و نزد اقلیت، ها نزد اکثریت بزرگ، عقده حقارت و خود ناتوانخاطر است که در این جامعهبدین● 
 شود؛میعقده خود بزرگ بینی، فراگیر 

خواندند و در واقع، هایی بود که خود را رشد یافته میهای جامعهنظم فردی و اجتماعی که از ویژگی● 
 ؛سپاردنظمی میکند، جای به بیها را بیشتر قدرت تنظیم میدر موضع مسلط بودند، بهمان مقدار که رابطه

چند »شمولی داشت، اینک جای به  شد و دعوی جهانبنابراین، آنچه پیشتر فرهنگ ملی خوانده می● 
میان خود مرز ایجاد  در خود دارند، ، به میزانی که ضد فرهنگاست. و این فرهنگهاسپرده« فرهنگی
 اند. وکرده
است، تسلیم است. بزرگ برگزیده کار که اکثریتکند، یک راهها را تنظیم میپیشاروی قدرتی که رابطه● 

 .جویندحل فردی مید قشرهای میانی، برای مشکل جمعی، راهشماری از افرا
یابند، چرا گرفتار جبرها هستند و زیرسلطه را بشناسند، در می –مسلط  نظامهای ها اگر پویاییانسان    

 کار؛ راهای از استعدادها و فضلها و حقوندبمثابه مجموعهاست کار بازشناسی خود یابند چرا راهدر می
 است. ،شدن بمثابه انسان جامع و عامل به حقوق از راه خودانگیخته فعال برخاستن،

 
 های در موضع زیرسلطه:کس و گرفتار بحران هویت گشتن در جامعهبیفرد شدن،  .11.3

 یهارشته، از هم گسستن ساختارهای اجتماعی پیشین، های در موضع زیرسلطه، از جمله ایراندر جامعه● 
، نخست درپی یافتن های مصرف محورهای فرد را بریده و او، تنها، در شهرها و همبستگیوابستگی

خاطر است که شهرهای شود تا مگر حداقل امنیت را بدست آورد. بدینعضویت آن درآمدن میجمعی و به 
 ؛کنندبزرگ را مرزهای فراوان از یکدیگر جدا می

این ایجاد کننده مرزهای جدید است.  ،«دین»و سپس بنام « ترقی»دوران جدید، نخست بنام  استبداد● 
حال، مرزهای دینی و جنسی و مالی را بخشد و در همانبه گسست ساختارها شتاب میاستبداد 

تر عبورناکردنی« فرهنگی»و زبانی و و قومی  مرزهای نژادی خاطر است کهبدینکند. عبورناپذیرتر می
 شوند؛می
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است. در ساختارهای پیدا کرده ،کس شدن و هویت از دست دادنبسا بیشترین نقش را در فرد و بی فقر● 
هویت د و بیداشتندادند اما حامی نیز میفقیران و فقیرشوندگان موقعیت اجتماعی از دست می« سنتی»

« جدید»فردها را بمثابه پدیده اجتماعی کسی افزوده، شدند. سنگینی بارتکفل، بر تنهایی و بینیز نمی
 است؛بوجود آورده

های سیاسی و دادنها در جهتها بیشتر است. در عوض، عامل ترسگونه جامعهها در اینثباتیبی● 
 تر است؛اقتصادی بسیار قوی

شناسی فرع بر وجدان بر حقوق و عمل به حقوق است و در مهم که نظم و مسئولیتباتوجه به این ● 
نشناسی نظمی و مسئولیت، شهروندان گرفتار بیکندها را تنظیم میهای استبدادزده، قدرت رابطهجامعه
ه و گسلند و فردها، تنها، هویت از دست دادها از هم میشود وقتی ساختارنظمی فراگیر میشوند. بیمی

 گزینند؛، اقامت میهنوز هویت جدید نیافته، در شهرهای مصرف محور
است.  ت جبارلپرشمار عاملی از عوامل ایجاد عقده خودناتوان بینی جامعهِ فردها دربرابر دو یترسها● 

سان گیرند. بدینهای روابط شخصی قدرت شکل میهنیز، شبک رو است که در قاعده هرم اجتماعیاز این
ند. شومی روابط شخصی قدرت، گرفتار های تارعنکبوتیاز رأس تا قاعده هرم اجتماعی، انسانها در شبکه

 در نتیجه،
نازایی نسبی فرهنگی با  نداشده ، همراهگرهای فرهنگی ناشی از تشبه بخشی از جامعه به سلطهانقطاع● 

که در واقع ضد فرهنگی « فرهنگی»گرایی فردی و جمعی. گذشته بخاطر کاهش میزان خودانگیختگی
های در موضع زیرسلطه گشته تر شدن جامعه، از عوامل ناتوان-زیرا فرهنگ خلق جدید است  –است 

 است. و
کار جویند، نه جمع شدن برای حل مشکل جمعی، که راهمی هانوع جامعه کارها که فردها در اینراه● 

 به کشورهای در موضع مسلط است. مهاجرت ، بیشتر،کاراست و این راهفردی یافتن برای آن
 جویند:ها، از راه مصرف است که بیشتر انسانها هویت میدر جهان امروز، در هر دو نوع جامعه    
 

 پویایی نیازها:. 12

از دست  ،را در تشخیص و برآوردن نیازها انسان استقالل و آزادیمادی،  ↔در مدار بسته مادی     
گر، در حداقل برآورده و ویران برآوردن نیازهای القائی خاطر، بهستند دهد. بسا نیازها که نیازهای اولیهمی
بلکه تولید  ،کندانسان نیست که در جریان رشد، نیازهای خود را نو به نو میسان، دیگر شوند. بدینمی
نجا کند. انسانی که نخواهد این تحمیل را بپذیرد، از آتحمیل میبه انسان را  است که مصرف انبوه انبوه

های گرفتار تولید رو است که در جامعهشود. از اینکار میکه زندانی مدار بسته تولید و مصرف است، بی
، جبری است که همگان بدان تن داده «خواهی بیکار نشوی مصرف کناگر می» و مصرف انبوه، جبرِ

 برانگیختن مردم به مصرف، با یکدیگر رقابت نیز می کنند.، بر سر اند. سازمانهای سیاسی
 است:با دو وضعیت همسان و ناهمسان روبرو کردهپویایی نیازها جهانیان را     
 

 . دو وضعیت همسان و ناهمسان:12.1
جهانیان، هر روز تواند در اختیار قراردهد. بنابراین، نیاز به منابعی دارد که طبیعت نمی مصرف انبوه ●

شوند. اال اینکه در برخورداری از منابع موجود در بیشتر از روز پیش، با مشکل کمبود منابع روبرو می
 ها همسان نیستند؛ها با مسلططبیعت، زیرسلطه
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)پدر و مادر و فرزند( هستند و در کشورهای  ایها تک یاختهدر کشورهای در موضع مسلط، خانواده ●
هستند  مصرف انبوه ها گرفتار جبرشوند. اما اولیای میدارند تک یاخته ها، خانوادهدر موضع زیرسلطه

 جامعه، نیازهای القائیاکثریت بزرگ اند. ولو در بخشهای بریده از ها هنوز گرفتار این جبر نشدهو دومی
 ند؛امصرف انبوه را ایجاب کرده

پویایی فرد کرد. اما ، دنیای اخالقی و اجتماعی تعیین میدر غرب، زمانی سامانه نیازها را به قول هگل ●
اند. در دهگردانالقائی  را شدن و پویایی تقسیم کار اجتماعی و پویایی مصرف، بخش بزرگی از نیازها

غیر از قسمتهایی از  ؛اندتقدم خود را حفظ کرده های در موضع زیرسلطه، هنوز نیازهای اولیهجامعه
ند، نکرا کم و کیف مصرف تعیین می منزلت اجتماعی خاطر که، بدانها. در این قسمتجامعه شهری

نیازهای اولیه در دو دسته دهند. دانستنی است که برآوردن نیازهای اولیه تقدم خود را دارند از دست می
 غذا و پوشاک و مسکننیاز به های در موضع مسلط، که در جامعهها تعریف یکسانی ندارند. چنانجامعه

 –هوای سالم هنوز وارد فهرست نشده است  –و نیاز جنسی و استراحت و بهداشت و آموزش و پرورش
هنوز این نیازها، بمثابه نیازهای های در موضع زیرسلطه شوند. اما در جامعهنیازهای اساسی خوانده می

توانند نیاز به غذا را نیز بطور کامل همگان نمی ، در آنها،هایی کههستند جامعه اند.اولیه پذیرفته نشده
 .برآورند

 اند:نیازها چند دسته بندی یافته    
. نیاز به 2 ،. نیازهای تن )گرسنگی، تشنگی، جنسی، خواب، لباس، مسکن(1 :. هرم نیازها12.1.1
قق کردن خویش. . نیاز به متح5نیاز به ارجمندی و . 4 ،. نیاز به دوست داشتن و تعلق داشتن3 ،امنیت

است چراکه نیاز به موضوع انتقاد شدهدسته بندی او است. ، ترتیب دادهم هارولد ماسلوااین هرم را آبراه
آورند که مردمی نیاز اولیه را در حداقل بر میبه غذا چنان اندازه مهم است که نیاز همان منزلت اجتماعی

 برای اینکه بتوانند نیازهای اجتماعی را برآورند.
عشق و تعلق خاطر،  .3 قدرت، .2، بقاء. 1: استترتیب داده بندی نیازها که ویلیام گالسر. طبقه12.1.2

خلوت داشتن او قدرت را برتری جویی و آزادی را رها از مداخله و تفریح و لذت.  .5و  آزادی. 4
ست و نه نیاز به قدرت واقعی است و نه اقدرت با آزادی سازگار نه است. روشن است که تعریف کرده

 کنند، واقعی هستند. نیازها که قدرت القاء می
. نیازهای بنیادی که چگونه زیستن 3نیازهای ثانوی و . 2 ،. نیازهای اولیه1: . نیازهای سه گانه12.1.3

 کند.تعیینشان می
: نیازهای ثابت را شودنسبت داده می )ع( امام صادقکه به   . نیازهای ثابت و نیازهای متغیر12.1.4

هرگاه میزان  هستند.همگان دارند و باید بطورکامل برآورده شوند و نیازهای متغیر تابع وضعیت اجتماعی 
 نیازهای ثابت و متغیر خود را برآورند.توانند درکارآید، همگان می عدالت
 زیرسلطه و باز و بسته بودن مدار زندگی انسان، –مسلط  سامانهبدون لحاظ کردن  اول بندیدسته سه     

داری به فزونی تقاضا بر مصرف، بنابراین، تولید . دورتر خواهیم دانست چرا نیاز سرمایهاندانجام گرفته
ن بدل گردد و در ایمادی  ↔به مدار بسته مادی معنوی  ↔شود مدار باز مادی ، سبب میو مصرف انبوه

کردن نیز در شمار ها و خدمات مادی برآورده شوند و ویران شدن و ویران، نیازهای معنوی با فرآوردهمدار
 نیازها قرار گیرد.
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قرار، جهان نه است. بدینکند که مصرف برتولید بیشی گرفتهاندیشکده فوت پرینت خاطرنشان می ●
کند بخورید و بیاشامید و اسراف و تبذیر نکنید و نه به این سخن برد که تأکید میرا بکار می آموزش قرآن

 . تمدن برهم افزودن نیازها نیست، محدودکردن ارادی آنها استدهد: مهاتما گاندی گوش می
حیح است اما هرگاه مدار انسان شود صمربوط می ئیبدیهی است سخن گاندی درآنچه به نیازهای القا    

که این نیازها بشیوه معنوی برآورده شوند اال اینبازباشد، در جریان رشد، نیازهایش برهم افزوده می
 شوند. می
 

 کند:ی نیازها برآوردن آنها را ناممکن میی. پویا12.2
ها و نهد: فرآوردهاین واقعیت که دو سوم تولید جهانیان تخریبی هستند، این پرسش را پیش روی می    

 –مسلط  سامانههای آورند؟ این پرسش، بدون شناسایی پویاییکدام نیازها را بر می گرخدمات ویران
مادی  ↔ه مادی زیرسلطه، مدار بست -یابد. در حقیقت، مدار مسلط زیرسلطه، پاسخ صحیح را نمی

های مادی، ها و خدمتدر این مدار، هم نیازهای مادی و هم نیازهای معنوی، جز با فرآوردهاست. 
شود با امکان مصرف نامحدود. برای مثال، خاطر است که انسان موجودی میشوند، بدینبرآورده نمی

ها برآورد. عدنی و غیر معدنی و ویتامینشود که نیاز تن را به مواد منیاز تن به غذا، با غذاهایی برآورده می
 )سیگار و قلیان و تریاک و هروئین و...( یهاها و کشیدنیها و نوشیدنیاما در مدار بسته، خوردنی

 :آورندرا بر می گر تن، نیازهای القائیویران
د و ندهها اختیار تشخیص چند و چون نیازهای خود را از دست میسان، در مدار بسته، انسانبدین    

های در در جامعه .شوندشوند. در نتیجه، نیازها برهم افزوده میالقاء میبه آنها بخش مهمی از نیازها 
های برآورده شوند. در جامعه نیازهای القائی مگرتا شوند کامل برآورده نمی اولیه ینیازهاموضع مسلط 

که با آنچراکه در هر دو نوع جامعه،  شوند.در موضع زیرسلطه، نیازهای اولیه ناقص نیز برآورده نمی
خاطر ن. بدیشوندی القائی بر هم افزوده میدر مدار بسته، نیازها هستند،منابع درکاهش  و ها محدودامکان

 است:پیشخورکردن شده است که بشر گرفتار جبر
 

 :پیشخور کردن آینده و از پیش متعین کردن آیندهپویایی . 13

 نخورکردن و از پیش متعین کردپیش ،«علم اقتصاد»آغاز نشده بود. در  1970 – 1980هنوز دهه     
 کردنِ  ، با لحاظمطالعه اقتصاد ایرانبود. سخن روز  به دوران وفور ن، مطرح نشده بود. وفور و رسیدآینده
زیرسلطه  شود: هرگاه جامعهِ کردنیمشاهدههست سان که زیرسلطه، امکان داد واقعیت آن -مسلط  نظام

آن در جامعه در موضع مسلط بیشتر  شتابشتاب پیشخورکردن از در آن، کند، دااقتصاد مصرف محور پی
 گرفتار جبرهای در موضع مسلط را های جامعهشود. در عوض، از پیش متعین کردن آینده، نسلمی

، تولید در اقتصادهای توانا به تولید انبوهطور که خاطر نشان شد، هم اکنون، کند. همانتری میسخت
است که در هر دو نوع جامعه، فقیرشدن اینشود. یک سال در زمانی کوتاه تر از یک سال مصرف می

 شدن منابع طبیعت و آلودگی محیط زیست روزافزون است: انسان و فقیر
بشر  ، تولید یک سال را2019: در سال استاست که مصرف بر تولید فزونی گرفتهواقعیت اول این ●
سال،  60های در موضع مسلط، در طول خاطر که، در جامعه. از جمله به ایناستماه مصرف کرده 7در 

است مگر برای های در موضع زیرسلطه، این امکان وجود نداشتهاست. در جامعهمصرف سه برابر شده



85 
 

و مواد کانی و  ها به اتکای صادرکردن نفت و گازهای دولتاقلیت صاحب امتیاز. در عوض، بودجه
 . نداچند برابر گشتهگیاهی، 

هم بخاطر متصاعد کردن گازهای  است؛ واقعیت دوم آلوده شدن محیط زیست و فقیر شدن طبیعت ●
برداری هم بخاطر برداشت روزافزون از منابع موجود در آن و هم بلحاظ بهرهآالینده و آلودن آب و زمین و 

 های کشاورزی؛و زمین جنگلها ماز خاک و هم بخاطر کاسته شدن مداو زائد بر تحمل خاک
ذخیره زباله  ،از جمله است؛ ،فرآورده مصرف انبوه ،ها و ضایعات انبوهافزایش زباله سومواقعیت  ●

شود و فرستادن انواع گازها به هوا که آینده را از پیش متعین سوخت اتمی که در زیر زمین انبار می
 کنند؛می
های : در جامعهشدن و میل شدید به خالصی از این جبر است مصرف انبوه گرفتار جبر چهارمواقعیت  ●

های در موضع مسلط، میل به میل به مصرف انبوه فراگیر است اما در جامعه در موضع زیرسلطه، هنوز
درصد مردم از مصرف انبوه بیزار  90، افزون بر که، در فرانسهچناناست. کاستن از مصرف قوت گرفته

 اند؛شده
هستند. اینان در گرفتار وسوسه و حرص خرید پیدا شدن انواع خریداران است که  پنجمواقعیت  ●

شوند: گرفتاران به بیماری مزمن خرید سان، دسته بندی میهای در موضع مسلط بیشترند و اینجامعه
کنند. این دو نمونه وسوسه خریدن پیدا میکسانی که درجا و آسان  و بدون نیاز به فرآورده خریداری شده

فراهم کردن از این و آن کاال  collection هاخوانند. خریدارانی که کارشان مجموعهنوعی را وابسته می
تقدم قائل  ،های تبختربرای هزینه ،آنها که و برندرف مالک اشیاء شدن لذت میآنها که از صِ ؛است
ترین اعتیادها، اعتیاد به کنند. همگانیخاطر مهار ناکردنی پیدا میآنها که به کاالی معینی تعلق و شوندمی

 اسراف و تبذیر است که امر واقعی مستمر و جهان شمول است. 
های عصبی شوند ازجمله، دلهره و اضطراب و تنشبیماریهای روانی گوناگون مبتلی میاین معتادان به     

 ..گاری و.و خود حقیر ان
گرفتاری همگان، از شهروند تا شهرداری و دولت و از واحدهای و « قسطی شدن زندگی»م ششواقعیت ● 

داشتن است. در کشورهای جهان، تنها  ستانی و قرضهبزرگ اقتصادی به قرض بنگاه هایوری تا پیشه
 اند. های ناخالص داخلی فزونی گرفتهها، از تولیدهای برهم افزوده شده دولتقرضه
را دست بسته و آینده آنها و شهروندان  های تولیدیها و هم بنگاهها بر درآمدها، هم دولتفزونی قرضه    

بحران اقتصادی و یا بیماری واگیر، نیاز دولت و نهادها است. برای مثال، وقتی را از پیش متعین کرده
کنند، بزرگ توانند و میآورد، پولی در اختیار ندارند. تنها کاری که میو شهروندان را به پول پدید می

 ها است؛ا افزودن بر قرضهب کردن کسر بودجه
برآورنده نیازهای اساسی را  هایِشوند، کار تولید فرآوردهکه پیشخور می یمنابع :استم اینهفتواقعیت ● 

های در موضع مسلط، فکر کنند. اگر نسل امروز، بخصوص در جامعهنخست مشکل و سپس ناممکن می
خاطر و به مادر او را نخواهد داشت، از جمله بدینو  کند زندگی او همان کم و کیف زندگی نسل پدرمی
 ر واقعیت زیر است:  خاط
را روشن توضیح  تمشهکنند و واقعیت زیرسلطه یکدیگر را ایجاب می -مسلط نظام های پویایی● 
ای و کمبود آن در منطقه دیگری و خروج در منطقه دهند: وجود افزون بر احتیاج نیروهای محرکهمی

یش از اندازه سیر و مناطق بیش از اندازه گرسنه و رها شدن سرمایه از چرخه تولید و پدید آمدن مناطق ب
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دهد که بکار هایی مجموعه نمیخاطر که سودآور نیستند، یعنی فرآورده آنها با فرآوردهفراوان کارها بدین
 آیند. می مصرف انبوه

 جبر ی گرفتار انسانهابه کند و، در همه جا، شتاب و شدت نابرابریها را بیشتر می پویایی پیشخورکردن    
 بخشد:های آن، احساس ناتوانی میو پویایی نظام
های در موضع مسلط و در موضع زیرسلطه، بایکدیگر ساختاری است که مجموعه سامانهاین نهمواقعیت ● 

کند و این نسل خود را از خویش غافل می از استقالل و آزادی را اند که نه تنها نسل امروزرا پدید آورده
های فرداها را پیشاپیش، گرفتار بیند، بلکه نسلناتوان می ،آنها پدید آمده از جهانی نظامها و تغییر نظام

 و. گرداندتر میجبرهایی مقاومت شکن
تواند به فکر نسل فردا باشد و هم از پیش، زندگی او را نسل امروز هم نمیاست که هم ایندواقعیت ● 

ست، مکان اندیشه و عمل نیز، ادور نه آینده  و عمل، حال و کند. به سخن دیگر، زمان اندیشهمتعین می
تر و مکان اندیشه و عمل سان، زمان اندیشه وعمل بطور مداوم کوتاهجا است )اول خودم(. بدینهم این

 و از پیش متعین کردن آینده و پویایی... و پویایی پیشخورکردن شدنپویایی جهانی :شودمحدودتر می
 د:نکنو محدود شدن مکان اندیشه و عمل را ایجاب می پویایی کوتاه شدن زمان

 
 و عمل: و محدود شدن مکان اندیشه  پویایی کوتاه شدن زمان. 14

در بخش دوم کتاب، شناسایی خود را از موازنه  -آشنایی پیدا کردیم   در فصل اول، با موازنه عدمی    
با هستی جستن همانی ها و اینموازنه عدمی رها شدن از محدوده و دانستیم که - کنیمعدمی بیشتر می
حق صفت همواره نه تنها  حق کهتوضیح این .شودنهایت میبیحق،  زمان عملِ، رواز اینمحض است. 
سان، عقلی که افزاید. بدینافزا است، حق بر حق می خاطر که عمل برخودبدینکند، بلکه را حفظ می

فعالیت او  و همکند می ی خویش را فعالاستعدادهامجموع هم کند، می موازنه عدمی را اصل راهنما
ای رها، بنابراین، مستقل همانی با هستی، از هر محدودکننده. زیرا به یمن اینگرددمستقل و آزاد و حق می

و عمل او حق و برخودار از صفت  کران هستی استاو )آزادی( بیانتخاب حال، گستره است و در همان
فراگیر، به  و مکان استبداد زمان هستند ونهایت بی زمان و مکان استقالل و آزادی سان،. بدینآزاد است

درازمدت و .  چون زمان قدرت کوتاه و مکان آن محدود است، دنکنمیل میهمین لحظه و همین نقطه، 
های استبداد زده، کوتاه مدت، هم کنند. در جامعهبسا میان مدت در تنظیم فعالیتها کمتر نقش پیدا می

، از گیردفرا میجهان را  ، هر از چندی،که اقتصادی هایاز جمله بحرانها، دهد. بحراناکنون، معنی می
آمدهای فعالیتها در درازمدت و بسا میان مدت جمله، حاصل کوتاه شدن زمان فعالیتها و غفلت از پی

 قرار،بدین .هستند
خاطر د. بدینوشتر میمحدودتر و زمان آن کوتاهکند، مکان عمل ها را تنظیم میبه میزانی که قدرت رابطه ●

فردا است. هر شهروند باید چنان زندگی کند که روز را فراگیر، حتی زندگی افراد، بی است که در استبداد
ها و کنند، فرآوردهتعریف می های تولید و مصرف انبوهجامعههایی که خود را به شب آورد. در جامعه
 شوند:خدمات نیز، کم دوام می

کند. و از آنجا که چند و چون ها را غیر ممکن میاستفاده درازمدت از فرآورده تولید و مصرف انبوه ●
بیند دوام میهای کم کند، تولید کننده سود خود را در تولید فرآوردهتولید و مصرف را نیز قدرت تعیین می

ها را کوتاه و برای هر فرآورده مکانی در نظر و مصرف کننده نیز ناگزیر است زمان استفاده از فرآورده
خاطر که بیند و مصرف کننده بدینهای کم دوام میدر تولید فرآوردهرا بگیرد. تولیدکننده سود سرمایه 
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کند هایی را مصرف میکند، فرآوردهتعیین می و سلسله مراتب اجتماعی روابط قوامصرف جای او را در 
علم و فن نیز بکار کوتاه کردن زمان و محدودکردن مکان مصرف  ؛کردنی باشندکه زود به زود، جانشین

 روند:می
جانشین فرآورده را گیر علم و فن، باروند، هم بخاطر رشد شتعلم و فنی که در ساختن فرآورده بکار می ●

و هم در کم دوام ساختن  د بیفتندماز زود به زود ها روند که فرآوردهو هم بکار آن می کنندکردنی می
 ؛روندکاالها بکار می

شدن  تنها و منزوی کوتاه شدن زمان روابط اجتماعی و محدود شدن مکان آنها هم به دلیل پویایی فردِ ●
 ،هاهای در موضع مسلط، ازدواجکه در جامعهها توسط قدرت است. چناناست و هم بخاطر تنظیم رابطه

، بنابراین، «منافع مشترک»ها تابع . دوستیگرددمحدود می شوند و هم دایره همسرگزینیکم دوام می ،هم
های در موقعیت زیرسلطه، در بخش شود. در جامعهگزینی نیز محدود میگردند و قلمرو دوست می ناپایدار

 امرواقع قابل مشاهده است؛این تشبه جو، 
 هنر ،اندمصرف شدهو یکبار  زود« های هنریفرآورده»که یر از اینغهای در موضع مسلط، در جامعه ●

 کندا میرههنر کار اصلی خود را  .کندکار اصلی خود را که گشودن فضاهای جدید است، دارد رها می
ها و استفاده از خدمات، تا ها و مکانها برای مصرف فرآوردهروند تا که زمانچون علم و فن بکار می

الهای هنری کم دوام و بسا ا، کرو. از اینبگردند حال، کوتاه و محدود، در همانممکن است، پرشمار
جو به مصرف بخش تشبههای در موضع زیرسلطه، جامعه . درکنندیکبار مصرف، بازار گسترده پیدا می

 ؛استخو کرده« مصرف یکبارهای هنری فرآورده»
کنند. با وجود جهانی شدن، وسائل ارتباط جمعی نیز نسل جدید را به کوتاه کردن زمان مطالعه معتاد می ●
آورند. از جا را بر میاکنون و همینکنند که نیاز هممیبیشترین مصرف را پیدا « های فکریفرآورده»آن 
 :اندفاقد سامانه و کم عمر گشته رو، فکرهای راهنمااین
های ها در عمل به حقوق باشند تا که فعالیتهای راهنما که، بنابر اصل، باید راهنمای انساناندیشه ●

از خود  های قدرت، در بیانو عمران طبیعت را دائمی بگردانند آنها همه به حق باشند و رشد انسان
کوتاه در زمان  ،هاکنند، وسیله توجیه فعالیتاند و چون روزمره باید توقعات قدرت را توجیهبیگانه شده

 ؛اندشده ،و محدود در مکان
د. هم نکننیز کوتاه و محدود میامرهای واقع باال زمان و مکان فعالیت سازمانها و فعاالن سیاسی را  ●

مجالی برای پرداختن حتی به عواقب تولید و « مشکالت روز»انبار شده و خاطر که مسائل برفبدین
که جهت به خود مشغول است و هم بدینکه نسل امروز  لحاظد، هم بدیننگذار، باقی نمیمصرف انبوه

که در کوتاه مدت قابل  دهندمیهایی وعده هستند و رقیبان «مشکالت روز» حلهایبرسر راه رقابتها
 تحقق باشند.

روند. باشند وگرنه از یادها می« مطرح»های در موضع مسلط، سیاستمداران باید همه روز در جامعه    
 است. عمر سیاسی آنها نیز کوتاه شده

ها نیازمند اتخاذ زیرا حل دومی - کنندتعارض پیدا می« مسائل حیاتی»با « روز شکالتم»وقتی هم     
، تقدم مطلق با - است و اجرای تدابیری است که زمان اجرای آنها دراز و مکان اجرایشان کره زمین

از توافق پاریس در باره محیط زیست  ،رئیس جمهوری امریکا ،که ترامپشود. چنانمی« مشکالت روز»
آمدهای ها در واقع، جز پیپایبند نیستند. بحراناند، بدان خارج شد و دولتهای دیگر که خارج نشده

 سان،بدین کوتاه شدن و محدود شدن مکان فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی نیستند.
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ها از گذشته های در موضع زیرسلطه، انسانفزون در جامعههای در موضع مسلط و بطور روزادر جامعه ●
 . آینده را همکنندبرند و زمان زندگی را به حال و مکان زندگی را به محدوده اجتماعی خود محدود میمی
گاه آنها را از جهنمی که میتواند میها شناسایی پویاییکنند. تبدیل میکه به جهنم به زباله دانی  نه سازند،  آ

 .کند
 

. پویایی بحران ها در بعدهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی  در سطح جامعه ها 15
 و در سطح جهان:

ای توان بحرانهای جهانی و منطقهکنند که چرا نمیزیرسلطه به ما حالی می -مسلط سامانه های پویایی    
ی یهاحقیقت، پویایی بحرانها حاصل پویاییها، شناسایی کرد. در و کشوری را بدون شناسایی این پویایی

 .شونداین مسائل هستند که مرتب ساخته و برخود افزوده می :اندکه امرهای واقع مستمری گشته هستند
این . شوندمی هستند که از عوامل بحرانهای اقتصادی کردن آیندهها و از پیش متعینکردن این پیشخور

این . آورندشوند، انفجارهای سیاسی و اجتماعی ببار میوقتی برهم افزوده می ،کهها هستند نابرابری
 این.... های طبیعی حاد استو بحران جهانی شدن است که از عوامل آلودگی روزافزون محیط زیست

 افزایند:یکچند از بحرانها که هربار برشدت خود می     
در واقع، حال شدن همان  ،در سطح جهان و در سطح منطقه و در سطح کشور که های اقتصادیبحران ●

زیرسلطه  –مسلط  نظاماند. تا وقتی گاه قطع نشدهشود. این بحرانها هیچآینده هستند که از پیش متعین می
خور کردن که برای حل بحران، باز به پیشبرجا است، ادامه خواهند داشت و هر بار، شدیدتر. طرفه این

، دولتها به قرض ستاندن و بزرگ کردن 2008شوند. چنانکه برای غلبه بر بحران اقتصادی متوسل می
است، همچنان به سراغ بازهم تهجهان را فراگرف 19-ید وبیماری کوکه بدهی روی آوردند. اینک هم 

 روند؛تر کردن بدهی دولت، میبزرگ
، های اجتماعیآسیب ها وثباتی رابطه، بیهاها، مهاجرتگسست، ، فقرکاریهای اجتماعی، بیبحران ●

گرفتار گرسنگی است و بخش ترین آنها هستند که در قیاس با این واقعیت که یک میلیارد انسان مهم
به کنار، کار درخور منزلت  ،هاشدن بمثابه مجموع استعدادها و فضل فعال بزرگی از جامعه انسانی امکانِ

 ؟بحران حاد بشمار نیستند ،یابندو نمی ندارندرا انسان  و کرامت
های ترین آنها، بحرانترین و مزمنهمگانیفرهنگی که  –سیاسی  –قتصادی ا –بحرانهای اجتماعی  ●

 هستند؛و فرد شدن جنسی و قومی و ملی 
اکنون ویروس ، یکی از آنها است. همهای واگیرطبیعی که بیماری –اقتصادی  –های اجتماعی بحران ●

دهد که هشدارنامه انتشار می سازمان بهداشت جهانی. استسراسر روی زمین حمله آوردهکرونا به مردم 
  .(117) فراگیر خواهند شد هرگاه انسانها شیوه زندگی خویش را تغییر ندهند، بیماریهای واگیر

گیر بدل شده و هر ازچندی، طوفانها بنیاد هستی به بحرانی مزمن و شدت بحران آلودگی محیط زیست    
 کنند؛بر می

ثباتی ها، بیکاری، سنگینی قرضهها، بیسیاسی که بحران نابرابری –اقتصادی  –های اجتماعی بحران ●
 شدیدترین آنها هستند؛ ،های اجتماعیها، آسیبرابطه

ها و عقده ناتوانی و شدنو آلت خودکار آموزها، دستاز خودبیگانگی سیاسی که –فرهنگی بحرانهای  ●
شود شدیدترین آنها هستند. شدت بحران سبب میها روان پریشی و گراییتفاوتی، پوچها، بیطلبیتسلیم
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ها و های اصلی مطالعهموضوعو... « داریپایان سرمایه»، «پایان دموکراسی»، «پایان تمدن»که 
 ؛ها، بگردندبحث

و  هاجامعهدر همه  فرهنگی که گسترش انواع خشونت –اجتماعی  –اقتصادی  –های سیاسی بحران ●
ها هستند. همه گونه تنظیم رابطهها توسط قدرت که جنگها تنها یکی از اینرابطه تنظیمفراگیر شدن 

 خشونتکه هستند. اما برای این زداییزدایی از راه بکاربردن قواعد خشونتتنیازمند خشون هاجامعه
 زیرسلطه خارج شد؛-مسلط  نظامزدایی ممکن شود، باید از 

اند. در حقیقت، ها، همه، بدان گرفتار شدهراهنما که جامعه بست اندیشهراهنما ناشی از بن بحران اندیشه ●
متفکر ، گراهام فولراند. تهی گشتهمیانهای اجتماعی قدرت محور، گر نظامتوجیه های قدرتبیان

، اندیشه راهنمای جدید و مصر و ایران و هند کشورهای چیندر یکی از  استاحتمال داده ،امریکایی
از بحران فکری برهند که را توانند جهانیان می گانهحقوق پنجاندیشیده و به جامعه بشری پیشنهاد شود. 

 ها است.گرترین بحرانویران
 

 ها( در بیان قدرت:یژ)دین و ایدئولو راهنما هایاندیشه. پویایی از خود بیگانگی 16

است. فقدان را ببارآوردهها و ایدئولوژی اعتبار شدن دینهای راهنما بیدر زمان ما، بحران اندیشه    
تر ، سلطه قدرت بر انسان را بیشتر و کاهندهراهنمای سازگار با رشد انسان در استقالل و آزادی اندیشه

اند که این قدرت است که فکر راهنما را ها به این صرافت نیفتادهانسانباوجود این، هنوز  کرده است.
شوند و زیرسلطه برقرار می-های مسلط ابطهکند. در حقیقت، نخست راز خود بیگانه و میان تهی می

ها عکس. این پندار که نخبهبد نه نشوآنها گمارده می یهاها و پویاییبه توجیه این رابطه فکرهای راهنما
پذیری، فرآورده یک اند برای سلطهکه مسلط باشند و اکثریت بزرگ آفریده شدهاند برای اینخلق شده

و  «هانخبه»نیست که رابطه میان  اندیشه راهنمازیرا این  ؛غلط و غلط فاحشی استطرز فکر است، 
 ،گرتوجیه اندیشه راهنمایِو  کندرا برقرار میرابطه  رت است که اینقد کند، اینرا برقرار می« هاتوده»

 کند. تصدیق میتوجیه و آن را 
و دوم  هایراهنما و قدرت و از خود بیگانه و میان تهی شدنش توسط قدرت را در جلد رابطه اندیشه    

های راهنما بدان بستی که اندیشهجا، یک چند از مشخصات بناینام. در ، تشریح کردهرشدسوم کتاب 
 شوم:را یادآور می گرفتارند

فکرهای راهنما را نیزگری . وظیفه توجیهکندهای ضد و نقیض میآن را نیازمند توجیه ،تلون قدرت ●
های خود خالی و از توجیه شود که از داشتهسبب می جوییکند و این انطباقناگزیر از انطباق مداوم می

خاطر است که در شوند. بدینها میبناگزیر، غیرعقالنی و خرافه هاکنندهاما توجیهد. نها پر بگردکننده
 شوند؛تولید و مصرف می« جدید»های شمارند، غیرعقالنیهایی هم که خود را پیشرفته میجامعه

بخشند ها میها، ویژگینظام مسلط و زیرسلطه و نظام جهانی فرآورده روابط اینهای نظامبه  هاپویایی ●
مشاهده و شناسایی کردنی  را جهانی ها بر هر یک و بر نظامکه گرچه موضع هر یک و اثرهای پویایی

را در خود  شناسند و اگر هم بشناسند،ها را نمیاین ویژگی های گرفتار انفراد و انزواانسان، اما کنندمی
هاو یأس از تغییر نظامستند، ههای راهنما که اغلب القایی بینند. اندیشهمیبرابر این سه نظام، ناتوان 

کنند: همه جا آسمان تفاوتی را توجیه میطلبی و بیطلبی، تسلیمانطباقناتوانی از تغییرآنها، بنابراین، 
 ؛همین رنگ است و...
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« پایین»تولید و به « باال»است که شده راهنما، زمینه ساز تولید فکرهای جمعی جبار بست اندیشهبن ●
همواره کوتاه است و  گونه فکرهای راهنمااین رخاطر است که عمکند. بدینالقاء می یعنی جمهور مردم

 ها هستند؛گریو ویران گر خشونتتوجیه
اند، ها شدهفتن از زندانی که نظامرکنند برای بیرون اند و میکارها پیشنهادکردههای راهنما که راهاندیشه ●

بست بدرآیند. اند از بناند اما نتوانستهیافته «فرا»و « پسا» یهااست. صفتبست کشیدهکارشان به بن
« حاکمان قدرت بر ضد قدرت نبکاربرد»، در مجموع، کارهادر حقیقت، چون بیان قدرت هستند و راه

 شوند؛، باجذب شدن دارندگانشان در نظام، گرفتار پویایی از خود بیگانگی میهستند
ها کننده تحول از باال هستند. نخبهکننده و توجیه، خواه دینی و خواه غیر دینی تصویبهای قدرتبیان ●

ها و در دهند. در تمامی جامعهرا تغییر می« پایین»دارند و آنها هستند که والیت « هاتوده»و یا  بر عوام
است و هست. باال پذیرفته بوده، «پایین»بر « باال»والیت  نابراین،، ب«تحول از باال»طول تاریخ، 

شوند که زور بیشترین عناصر چنان ترکیب می -است ن ترکیبی که زور یکی از عناصر آندرببکاربا
شیده و وضعیت فزونی بخ گری را بر میزان سازندگی، میزان ویران- را ببارآورد گریآوری و ویرانمرگ

گویند که ها به ما میاست. پویاییها تحمیل کردهرا بر انسان گذر از بد به بدتر جبرامروز را ببار آورده و 
 فردا بدتر از امروز است. 

را راهبر تغییر خود کند و این تغییر رهایی از « پایین»راهنمایی است که  رو، نیاز به اندیشهاز این    
 باشد؛صاحب استعدادها حقوند و بندگی قدرت و بازیافت خود بمثابه 

را اندربیابیم، خود برآن شویم، رابطه فکر راهنما و  که شدت نیاز به بیان استقالل و آزادیبرای این ●
های آید که فعالیتهای انسان و رابطهفکر راهنما بکار آن میترین تعریف، در سادها تشریح کنیم: قدرت ر

او را در طول زندگی به ترتیبی تنظیم کند که او از خطرها محفوظ بماند و توانا به تعیین هدفهای قابل 
راهنما اصول و فروع دارد. استفاده از  و به زندگی خود معنی بدهد. بدیهی است که اندیشه وصول بگردد

کند. بنابراین، یا برای قدرت محل وسائل و امکانهایی را مجاز و از وسائل و امکانهایی را ممنوع می
 شود:شود و یا نمیعمل قائل می

که روشن این. برای شودمیراهنما بیان قدرت  . هرگاه برای قدرت محل عمل قائل بگردد، اندیشه1
کنیم: شود، رابطه شخص با شخص را بررسی میبدانیم بیان قدرت چه نقشی را برای قدرت قائل می

یق کند، این تصدیق شامل دو تصدیق دزیرسلطه را میان دو کس، تص –هرگاه بیان قدرت رابطه مسلط 
 :شودمی
 زیرسلطه و -. تصدیق رابطه مسلط 1.1
شوند. د میل و علم و فن و عناصر دیگری که بنا بر مورد در ترکیب وار. تصدیق ترکیبی از زور و پو1.2

 رود. یرسلطه این ترکیب بکار میز –در رابطه مسلط 
و  هستندواقع  هایرود، امرزیرسلطه و ترکیبی که در این رابطه بکار می –رابطه مسلط جا، تا این    

رفتن تصدیق رابطه و بکارفکر راهنما  کند. کاریهای او را این ترکیب تنظیم مفعالیتهای شخص و رابطه
 یا ثنویت تک محوری های قدرتخاطر است که اصل راهنمای بیانبدین ترکیب در این رابطه است.
و  قاعده جامعهدر خودِ زیرسلطه در سطح فرد با فرد،  –است. رابطه مسلط  است و یا ثنویت دو محوری

 آورد. ، نظام اجتماعی هرمی شکل را پدید میاز آن به باال
د؟ زیرا نخست روبکار میراهنما تصدیق و توجیه رابطه و ترکیبی است که در رابطه  چرا نقش اندیشه    
تاکه اندیشه راهنمایی که بیان  آغاز گیردکند، رابطه و ترکیبی که این رابطه را تنظیم میجریان باید می
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رو، رود. از اینماند و نه ترکیب یک طرفه بکار می. اما نه رابطه ثابت میآن را توجیه کندقدرت است، 
خاطر است که ینبدکند که مرتب توقعات قدرت را توجیه کند. فکر راهنما این وظیفه را نیز پیدا می

های خود خالی و از مانند و بطور مداوم از داشتهگاه همان که هستند نمینیز هیچ های قدرتبیان
 د. پویایی از خودبیگانه شدن فکر راهنما همین است؛نشوگرهای ضد و نقیض قدرت پر میتوجیه

و  باشدها با حقوق رابطهراهنمای آنها در تنظیم ها حقوق قائل شود و راهنما برای انسان . اگر اندیشه2
شود. بیان می را بیاموزد، بیان استقالل و آزادی ، همه حق،ها و تنظیم فعالیتهاروشهای تعیین هدف
 زادی و عمل کردن به این دو حق، رابطهغافل نشدن از استقالل و آبا زیرا شود، استقالل و آزادی می

ترکیبی که در در . شودبه دیگر حقوق ممکن می کردنِ خودجوشعمل و زیرسلطه ناممکن –مسلط 
دهد. بدیهی است انسانها دستیار یکدیگر در برخورداری رود، زور جای خود را به حق میها بکار میرابطه

 ،روشن است که .است استقالل و آزادی، موازنه عدمی گردند. اصل راهنمای بیاناز حقوق و رشد می
حقوند، از استحاله در بیان قدرت مصون  یهاتقوای انسانیمن به براین اصل، بیان استقالل و آزادی، 

 کند.ماند و بطور روزافزون جامعیت پیدا میمی
را با حق حقوق را در بر دارد و روشهای ترکیب علم و فن و سرمایه و...  چرا بیان استقالل و آزادی    
و نقش فکر راهنما جلوگیری از غفلت از حقوق و برانگیختن  آموزد؟ زیرا حقوق هستند و ذاتی حیاتندمی

زیرسلطه جانشین  –های حق با حق را با رابطه مسلط . تا زمانی که انسانها رابطهشودبه عمل به حقوق می
زیرسلطه برقرار شد،  -شود. اما وقتی رابطه مسلط بیان استقالل و آزادی، از خود بیگانه نمینکنند، 
( ندستهعناصر آن  و فساد دوو قدرت )در اینجا، ترکیبی که زور دهند عمل از دست میمحل حقوق 

 کند. محل عمل پیدا می
وجدان  گانهها به حقوق پنجراهنما در زندگی هر انسان دارد، هرگاه انسان با توجه به اهمیتی که اندیشه    

. بدین نقد، قدرت با حقوق شوندبیابند و این حقوق را به طرزفکرهای خود راه دهند، طرزفکرها نقد می
زیرسلطه  –مسلط  نظامهای یو پویای گرددمی بیان استقالل و آزادی ییاندیشه راهنماهر شود و جانشین می

 -ساالری و ساالریهای دیگرسرمایه - از جمله، پویایی بزرگ و متمرکز شدن قدرت .شوندمیمحل بی
 پویایی از رشد ماندن انسانها و تخریب طبیعتسپارد و جای به پویایی رشد انسان و آبادانی طبیعت می

 .مانندمین انسانها و طبیعت گرفتار پویایی مرگ متوقف و
 

 زیر سلطه نیست: های. پویایی از رشد ماندگی که حاال دیگر خاص جامعه17

، بخشندی که ضد رشداند به از رشدماندگی انسان شتاب بیشتری میینیروها ،هاهرچند در این جامعه     
ویران شکسته است. زیرا به جای انسان، قدرت است که « اسطوره رشد»های مسلط نیز، اما در جامعه

شود و انسان است که بطور و محیط زیست است که تخریب می شودمیراند و بزرگ میکند و میمی
ضد »ها با عنوان بست است و کتابشود. رشد نیز در بنقدرت میخودکار آموز و آلت دستروزافزون، 

اند ، انتشار یافته«رشد برپایه استقالل و آزادی»و... و « رشد پایدار»، «رشد با نرخ صفر درصد»، «رشد
کارهایی هستند که فیلسوفان و « فراتجدد»و  «تجدد طرح نیمه تمام»و « پسا تجدد»یابند. و نیز، و می

اند در جلدهای اول و دوم و سوم رشد و نیز دهند. آرائی که اظهار شدهاند و میجامعه شناسان انتشار داده
ها از رشد و تجدد و توسعه و نمو غلط بودند و بکار رشد اند. تعریفکتاب عقل آزاد، نقل و نقد شده

عمل  زیرسلطه شناسایی نشدند و -مسلط  نظامهای ویایی؛ پو ساالریهای دیگر آمدند ساالریسرمایه
و محض توجیه آن ساخته  قدرت یهاها بیانوضعیت امروز  را از پیش متعین کردند. نه تنها بیان کردند و
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راه نجات ند. انسان امروز، در بند مدارهای بسته تودرتو، اهند، بلکه توسط قدرت از خود بیگانه شداهشد
 جوید:می
رود. این ترکیب، است که در این مدار بکار میزیرسلطه و ترکیبی –مسلط  سامانه یکی از مدارها، جبر ●

کند در رابطه بمانند و مرتب بر کم و کیف ترکیب بیفزایند. دو طرف مسلط و زیرسلطه را ناگزیر می
مانند و بزرگ و متمرکز شدن شوند و میمیفعل قدرت  خاطر است که هم مسلط و هم زیرسلطه آلتبدین

  کنند؛قدرت و ویرانی طبیعت را جانشین رشد خود می
کم دو مدار است. که خود دست بر سازندگی گری، مدار زیادت ویرانمداری دیگر از مدارهای بسته ●

کنند و آن فزونی تقاضا بر است: یکی قانونی که سرمایه ساالری و ساالریهای همزادش از آن پیروی می
ها شدن قدرت است که سبب ها است و دیگری، مدار و محور عقلعرضه و گرفتار پیشخور کردن انسان

د که در کتاب عقل آزاد شناسایی نی را بکاربرد و روشهاینگری متمایل بگردبه ویران هاشود عقلمی
، و بطور روزافزون یابدگری بر میزان سازندگی بیشی میقرار، در هر جامعه میزان ویرانبدیناند. شده

  ؛گرددمیقدرت مدار و محور عقل فردی و جمعی 
ت، این مدار اس« ازرشد ماندگی»و « رشد»زمان بودن زاد و هممداری سوم از مدارهای بسته، هم ●

زیرسلطه است. در حقیقت، هرگاه رشد، رشد انسان  –مسلط  سامانههای ای از مدارها یا پویاییمجموعه
آهنگ استعدادها شدن هم وجدان به حقوق و عمل به حقوق و فعالو آبادانی طبیعت بود و رشد انسان 

گشت. می شمول جهان وشد، دائمی و فضلهای او و آبادانی طبیعت و سالمت محیط زیست تعریف می
 چنین نشد.  اما
پیدا  هاسلط نیز، از رشد ماندههای در موضع مهای در موضع زیرسلطه که جامعهامروز، نه تنها جامعه    
 کند؛حیات انسان و طبیعت را تهدید می« رشد»حال، در همان ؛دشواند و بر شمار آنها افزوده میکرده
تواند بزرگ و متمرکز بگردد، نمی ،بدون نقض حقوق ،هستند و قدرت حقوق ذاتی حیات که از آنجا ●

خاطر، مداری دیگر از کند. بدینباید عمل به حقوق را با عملی جانشین کرد که قدرت ایجابش می
بر حق و تقدم امنیت بر آزادی و تقدم رشد  ها بر حق هستند: تقدم مصلحتمدارهای بسته، مدار مقدم

که با قلب تعریف عدالت و امنیت و آزادی و حق، یعنی  ها هستندقدمتترین ایج، راقتصادی بر عدالت
  اند؛و قبوالنده اندتعریف حق به قدرت، رواج داده

های آلت انسانکه برند، زبان انسان رشد یافته نیست؛ زبانی است بکار می« هارشد یافته»زبانی که  ●
های زبان قدرت را دارند. از جمله، را ندارند و ویژگی آزادی های زبانبرند. چرا که ویژگیقدرت بکار می

یابند های قدرت را میسان، مسلط و زیرسلطه، زبان مشترک آلتبدینها زور است. مایه کلمه و جملهبن
ان آزادی ای مهم که زباز وسیله را عقل ،استمدار آنبسته بودن های دیگرش، و این زبان که از ویژگی

قرار، ند. بدیننمامی ، از کار بازاستعدادهایش، از جمله استعداد خلق کند. در نتیجه،میاست محروم 
و یا قرارداشتن در یکی از دو موضع مسلط یا زیر  ستقالل و آزادیهای زبان هر جامعه، ما را اویژگی

 ؛ندنکمیزان از رشد ماندن را نیز معلوم می ؛ندنکسلطه، آگاه می
آورند. رابطه هر نهاد با شهروندان بوجود می با میان خود مدارهای بسته را نهادهای اجتماعیپرشمار  ●

زیرسلطه  –مسلط  سامانهکند. پویایی بر است. هدف را نیز نهاد تعیین میشهروند، رابطه فرمانده و فرمان
 کنیم. ومیان نهادها و شهروندان را، پس از این، تشریح می

حقوند  ها به حقوق خویش وجدان نیابند وانجامند اگر انسانمی ، به پویایی مرگها، به جبرپویایی ●
 ،رو. از ایندنزنن، دست به انقالب برای رهایی از مدارهای بسته و بازیافتن استقالل و آزادی نگردند و



93 
 

است. ، پیشنهاد شدهبمثابه وجدان به حقوق و توانایی خلق« فراتجدد» های در موضع مسلط،در جامعه
 ، در غرب،شد و درجا سانسور گشت، اینک راهنمای انقالب ایرانای که یعنی نیم قرن دیرتر از اندیشه

 است.، جلد سوم، نقل و نقد شدهاین نظر در کتاب رشد شود.پیشنهاد می
اند و آن رهایی از مدارهای ها، پیشاروی یک مسئله قرارگرفتهها و هم زیرسلطهدر حقیقت، هم مسلط    

و حقوند  اجتماعی و آبادانی طبیعت، برمیزان عدالت ، بنابراین، رشد انسانازیافت استقالل و آزادیبسته و ب
تا که به یمن است ها پیشنهاد شدهاست. این حقوق به همه انسان گانهپنج عمل به حقوق گشتن او به یمن

 .وجدان و عمل بدانها، انسانها فرهنگ استقالل و آزادی خلق کنند
 

 بر شهروندان: . پویایی سلطه نهادهای اجتماعی18

اند تا که وسیله شهروندان بگردند در دستیابی به هدفها. با قرارگرفتن ها نهادها بوجود آمدهدر جامعه    
نهادها و شهروندان  عمل یهاجاها، زیرسلطه پیداکردن این رابطه -مسلط  نظامو  وابط قواها در رجامعه

ند. نکها را نهادها تعیین میبر و هدفبار، نهادها فرمانده شدند و شهروندان فرمان. اینندنیز تغییر کرد
 سان،را. بدین شدن انسان آلت خودکاردهد چرایی این رابطه با شفافیت تمام توضیح می

در همه کشورهای جهان و بردولتها  ها بر نیروهای محرکهماوراء ملی، در درجه اول، نهادهای اقتصادی ●
انسانها به یاد کنند. برای آنکه اند. آینده آنها را نیز از پیش متعین مییافتهید بسط  و برزندگی انسانها
دیگر خویش نیفتند و از راه عمل به این حقوق، خود و نیروهای محرکه را حقوق و  استقالل و آزادی
حفظ  از بکاربردن نیروهای محرکه در نگردانند، غیر فعالهای اجتماعی نظامپذیرکردن در باز و تحول

ها به بازار خارج )انتقال سرمایه را از چرخه فعالیتها زیرسلطه، بخشی از نیروهای محرکه -مسلط  نظام
 ؛جهانی شدن همین استکنند. ( و یا خنثی یا تخریب میهای مشتقفرآورده

دان و کارگر از متخصص و فن« نیروی کار»دادن کارشان آموختن و پرورش  نهادهای آموزش وپرورش ●
یابد، مهر را نمینظام مطلوب  آموزش و پرورشکه از جامعه  بزرگ یعنی بخشی« مازاد»است.  ماهر
تا  با نهاد است. در واقع، بدیهی است که اختیار دانش و فنی که باید آموخت، .خوردمی« استعدادبی»

ها و فنونی را همراه با نهادهای دیگر، دانش ،این نهاد دانشگاه انتخاب وجود ندارد. در سطح دانشگاه،
اجازه تحصیل را که آزمون ورودی  هاییاز میان رشته، کنند و دانشجو بایدتوان آموخت، تعیین میکه می
 انتخاب کند؛ یکی را ،«موقعیت در انتظار»و یا « کاربازار» دهد، بنابر عرضه و تقاضا دربه اومی

که باید در پی تحققشان  ییهانهادهای دینی و مرامی هم کارشان چه بایدکرد و چه نبایدکرد و هدف ●
اید کنند. برای دین باین و آن هدف میکنند و گروندگان به دین یا مرام را وسیله تحقق بود را معین می
 ساالردین هدف دهد که باورمند باید برای تحققم باید جانفشانی کرد، جز این معنی نمیامرد، برای مر

 ، خود را چون آلت، در اختیار او بگذارد؛ساالریا مرام و
های بریده از حقوق و قدرت فرموه و ناچیزشدن مرامها در امر و در تکلیف از خود بیگانه شدن دین    
 است؛ ،ها، از جمله بخاطر رابطه نهاد بمثابه بکاربرنده آلت با انسان، بمنزله آلتنهی
نظام اجتماعی هستند. برای مثال، هرگاه  ترین آنها است گرفتار جبرمهم که خانواده نهادهای اجتماعی ●

شوند که نظام اجتماعی است. توضیح ساختار خانواده را تغییر دهند، گرفتار جباری میزوجی بخواهند 
کنند، در اختیار که، هریک از زن و شوهر تابع نهادهای اجتماعی هستند و فرزندانی هم که پیدا میاین

گردد. طرفه است که خانواده جذب نظام اجتماعی قدرت محور مینگیرند. اینهادهای جامعه قرار می
 کنند؛نهادهای قدرت محور تعیین مینیز را  که اندازه خانواده و جای آن در سلسله مراتب اجتماعیاین
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، بخصوص نهادهای سیاسی و اقتصادی و هاشان با نهادهای دیگر، بنابر نوع وابستگینهادهای هنری ●
ند که بکار در تابعیت نهادها نگاه داشتن شهروندان نکتولید می« های هنریفرآورده»، و یا مرامی دینی
 ، در تابعیتهاتحقق بگرداند را این نهادآیند. در رابطه با شهروندان، نوع فرآورده و هدفی که باید ممی
 کنند. شهروندان نقشی غیر از مصرف کننده ندارند.تعیین می ،نهادهای دیگر از
اغلب تابع نهادهای  برخوردارند، نهادهای هنری های در موضع مسلط که از دموکراسیدر جامعه    

 ،تابع دولت و البته بازار هستند. در بازارهای در موضع زیرسلطه، اغلب هستند. در جامعه اقتصادی
سرمایه و  ،ل دولتب از قِکه، ساالرانی هستند گذار و خریدار مهم نخست دولت و سپس سرمایه سرمایه

 اند. وموقعیت جسته
ها نه تنها فرمانده هستند و اولی تمامی شهروندان و دومی ،نهادهای سیاسی، دولت و سازمانهای سیاسی ●

 دانند، بلکه نهادهای اجتماعیشناسند و تعیین هدفها را حق خود میبر میاعضا و طرفداران خود را فرمان
 کنند.می برفرمان تواننددانند و به مقداری که میبر خویش میدیگر را فرمان

 ها دموکراسینخست دولت بر نهادها مسلط بود. شماری از این جامعه های در موضع مسلط،در جامعه    
ای اند. هیچ جامعهبرقرار شده های زیرسلطهبر جامعه برپایه سلطه هااند. این دموکراسیرا برقرارکرده

است. در حال حاضر، نهادهای ربه نکردهجرا ت ،دموکراسی بر موضع نه مسلط نه زیرسلطه، مستقل و آزاد
با دولت و نهادهای سیاسی در نزاع هستند. این نهادها، بسا در  ربر سر سلطه برنهادهای دیگ اقتصادی

 کار سلطه بر دولت نیز هستند. 
ها بر تمامی نهادها مسلط هستند. رابطه تابع ماوراء ملی های زیرسلطه، نهادهای اقتصادیدر جامعه    

 یهاکند. دولتهای در موضع مسلط تعیین میاین نهادها با دولت را اندازه اتصال آنها به نهادهای جامعه
 ؛ اما،بر دولت و دیگر نهادها را تجربه کرد سلطه نهاد دینی . ایرانهستندبر نهادها مسلط  استبدادی

نهاد دینی نسبتاً خودمختار  دارد است واست. دین را دولتی و به اختیار گرفتهتحول در حال  «دینی دولت»
 .آورددر می خودپیشین را هم تحت سلطه 

 
 :قدرت . پویایی رشد ضد فرهنگ19

گرها و زن از راه مصرف ویران بردن از تخریب و عشق به دروغ و فریب و افراط در تخریب تنلذت     
کردن و زندگی را وسیله چگونه مردن کردن از راه اسراف و تبذیر در  را چون کاال موضوع داد و ستد

نمایاندن، وشبخت به دروغ خخود را ، در هااوهام، در گریز از واقعیت به مجازها و مصرف مواد مخدر
پذیری، در تحقیر خود یا دیگران، در مسئولیت ناشناسی نه در قبال خود و نه در قبال گری و ستمدر ستم

انگاری، در  آلتناچیز کردن و یا دیگران را  آلت خودکارها، در خود را تا حد دیگران، در شهوت رانی
گویند: بیش از هر زمان و می خوانندمی را ضد فرهنگ خویش و انکار کرامتمندی انسان کردن کرامتگم

و  شودیابد و فراگیر میافزایش می که کند، از جمله با خشونتیدیگر، ضد فرهنگ انسان را تهدید می
 شناسند.ها که دیگر اندازه نمیکشیها و بهرهطلبیشوند و نفعآور که برهم افزوده میهای مرگرویارویی

که در موضع مسلط هستند و اند کشورهایی کردهدر  هافرهنگپیشرفت ضد  تعریف باال را در باره     
های در موضع زیرسلطه عناصر اند. جامعهلحاظ نکردهزیرسلطه را  – گرسلطه نظامهای بدیهی است پویایی

کنند. در نتیجه، تهدیدی که ضد فرهنگ متوجه حیات اینان را نیز وارد میهای مسلط جامعه ضد فرهنگ
 کند، شدیدتر است.می
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کنند، نه تنها عناصر این ضد سان که هست آگاه میقدرت همان ها نه تنها ما را از ضد فرهنگپویایی    
شود تر می، سهم فرهنگ کم و کم«فرهنگ جهانی»شناسانند، بلکه ما را از این امر که در فرهنگ را می

گاه میگرددو سهم ضد فرهنگ، بیش و بیشتر می        :کنند، نیز آ
دانند. آزادی میهستند، خود را برخوردار از فرهنگ  کشورهای در موضع مسلط که دارای دموکراسی ●

تواند فاسد بگردد و  حال، نظریه پردازان دموکراسی، خاطرنشان کرده بودند که دموکراسی میبا این
، فرآورده ، قوت گرفتن ضد فرهنگند. باوجود اینبود روشهای پرهیز از فساد را نیز پیشنهاد کرده

عالمتها و نمادها و کند. بطور مشخص، ها را تهدید میزیرسلطه، دموکراسی -مسلط  نظامهای پویایی
است  حاضر و آمر و عامل در همه جا و همه وقت ، خدایی هستند کهقدرتی یخدابیانگر عناصری که 

وجدان به حقوق ) آزادیاستقالل و جانشین فرهنگ  ، بطور روزافزون،کندها را تنظیم میو بیشترین رابطه
های و ترکیبدیگر  نیروهای محرکه وو هنر تولید دانش و فن ها با حقوق و و عمل به حقوق و تنظیم رابطه

فرهنگ به فرهنگ ساز بگردند و ، برخوردار از استقالل و آزادی تا که شهروندان آنها با حقوقاز نو به نو 
اقتصاد به زیان انسان و  با و طبیعت باسبب تغییر رابطه انسان شوند و استقالل و آزادی غنی بخشند( می

 د.گردنمیطبیعت و بسود قدرت سرمایه 
هم  «واردات ضد فرهنگی»قدرت هستند و  های در موضع زیرسلطه که گرفتار ضد فرهنگدر جامعه    

 شدت تهدیدی که متوجه حیاتشان است، بسیار بیشتر است؛، دنافزایبر آن می
دهند قدرت را تشکیل می عناصر ضد فرهنگ زیرسلطه -ه مسلط سامانهای قرار، تمامی پویاییبدین ●

توانیم دریابیم که چسان مدارها که انسانها در آنها گرفتارند، دارند کنیم، میو اینک که آنها را شناسایی می
 تر هستند:شوند، قابل مشاهدهشوند. یک رشته فضاها که بسته میتر میتنگ
 ؛شودتعبیر می« انحطاط تمدن»به  که از آن فضای فرهنگ استقالل و آزادی -
 شود؛راهنما تعبیر می بست اندیشههای راهنما که از آن به بنفضای اندیشه -
 شود؛تعبیر می« پایان دموکراسی»که از آن به  فضای دموکراسی -
ق به حیات که از آن حبخاطر غفلت از آنها و تعریف حق به قدرت و ندانستن نسبت فضای حقوق که  -
 شود؛تعبیر می« رجحان منافع بر حقوق»به 
و بخصوص حقوق هر ملت  حقوق ملی و اغلب حقوق شهروندی و حقوق طبیعت ،فضای حقوق -

 تر است؛ بمنزله عضو جامعه جهانی که بسیار بسته
 است؛شناسی که ناشی از غفلت از حقوق فضای مسئولیت و نظم -
 در مقام دفاع از حقوق یکدیگر؛ چه رسد به ایثار و فداکاری فضای همبستگی و همدردی -
د، بنابراین، فضای کنکند و حقوق تنظیم مییها را قدرت تنظیم نماعی که در آن، رابطهفضای اجتم -

 ها؛دوستی
 تراقتصادی، روز به روز تنگ به خصوص، در قلمروهای سیاسی و فضای روشن و شفاف زندگی که -
 شود؛تر میگسترده مبهم و ظلمانی و فضای گرددمی
و فریفتاری که  شود و فضای دروغ و فریبتر میضای پندار و گفتار و کردار نیک که مرتب تنگف -

 گردد. ومی ترگسترده
و تنگ شدن فضای زندگی که اشتراک عمل و به جنبش درآمدن برای رهایی از نظام  انفراد پویایی -

 کند.زیرسلطه را مشکل می – گرسلطه
 تر هستند.تنگ های زیرسلطه، این فضاها بازهمدر جامعه    
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نیست و درک شهروندان از حقوق نیز همان های در موضع مسلط، همگانی وجدان به حقوق در جامعه ●
ها که از ، جلد سوم، به تفصیل، حق و تعریفاند. در کتاب رشدتعریف است که حقوقدانان بعمل آورده

همان است که شهروندان میان خود و حقوق، اند. ایناست، آورده شده و مورد نقد قرارگرفتهآن بعمل آمده
قرار  «ارزشهایی»بعد از حقوق است که در سلسله مراتب ارزشها، رابطه را قائل هستند که با اشیاء. این

زندگی مادی کاربرد روزانه دارند )پول و موقعیت در سلسله مراتب و...(. تازه، فراگیر  در گیرند کهمی
را ضد ارزش بخوانند  حقوق انسان راست افراطی است که گرایشهایقدرت امکان داده شدن ضد فرهنگ

خاطر است که شهروندان از استقالل خود غافلند و انکارکنند و گرایشهای راست بدانها وقع ننهند. بدین
تواند اعمال د، هر شهروند مینکنتعیین می ابط قواوی که راهانگارند که در محدودو آزادی را قدرتی می

 کند.
تر اما بخاطر سنگینی بار سلطه، آمادگی آنها های در موضع زیرسلطه همگانیغفلت از حقوق در جامعه    

 بسا بیشتر است.  برای وجدان جستن به حقوق
ها به حقوق انجامد هرگاه انسانرگ میم فساد همه جانبه و پویاییدو گانه به های هیجدهپویایی     

ها با حقوق تنظیم فعالیتها و رابطهتا که  کنند خویش وجدان نیابند و برآن نشوند زندگی را عمل به حقوق
 .شوند
 

 :. پویایی فسادها20

در هر رابطه قوا ترکیب آنها که ایم ندهغافل ماتا این هنگام، از وجود عنصری بس مهم از عناصری     
د نتواناین و آن نیروی محرکه وقتی می . در حقیقت، علم و فن و پول و زور واست رود و آن فسادبکار می

با فسادی از  که دنهقرارد د و دو طرف را در موضع مسلط و زیرسلطهنبطور مؤثر در رابطه قوا بکار رو
ترین فسادها هستند. رایج و فسادهای مالی بهتاند. دروغ و نیرنگ و فریفتاری و نفسادها نیز ترکیب شو

 رود غیر از دروغی است که در توجیه بکاربردن ترکیبباید توجه داشت که دروغی که در ترکیب بکار می
های که هم در جامعهبخاطر وجود عنصر فساد در ترکیب است گیرد. ، مورد استفاده قرار میدر روابط قوا

شود. های در موضع زیرسلطه، فساد، بسان سرطان، فراگیر و کشنده میدر موضع مسلط و هم در جامعه
سلطه، های در موضع زیراست اما شدت شماری از فسادها در جامعهفسادها را همسان کرده« شدنجهانی»

 بیشتر است:
های آنها آگاه های اجتماعی توسط رأسما را از دلیل فاسد شدن هرم ،وجود عنصر فساد در ترکیب ●
شوند که از آنها های قوای فرد با فرد و گروه بندی با گروه بندی، مجاری میکند. در حقیقت، رابطهمی

د. این بار، رأس هرم نقش نشوز و بزرگ میمتمرک د و در آننیابهای ترکیب به رأس هرم جریان میمنتجه
  ؛آالیدرا به فسادهای کشنده می کند و تا قاعده هرم اجتماعیریشه سرطان را پیدا می

 انواع کیش شخصیت – هستندرایج  های در موضع زیرسلطهبیشتر در جامعهکه   –ترین فسادها رایج ●
کند، سنجیدن حق به ها را سانسور میخاطر که اندیشهبدینفسادها، ترین (. فاسدکننده118) هستند

شود و یا شخصیتی که قدرت قول و شخص است. به سخن دیگر، شخصی که قدرت در او متمرکز می
سورها ، سانسانسور شود. جز اینمی« االطاعهواجب»کند، فعل او را وسیله توجیه امر و نهی خود می

 (؛119اند )ند که یافته و فهرست شدهدیگر وجود دار فراوان
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بر پایه  و در ضمیمه کتاب قانون اساسی شناساییو دزدی و اختالس و ...  کشیپنجاه و پنج روش بهره ●
های در موضع مسلط و شماری دیگر روشها بیشتر در جامعهاند. شماری از ، فهرست شدهگانهحقوق پنج

 شوند؛های در موضع زیرسلطه، بکار برده میبیشتر در جامعه
گرفته است،  ی به تماماما در این عصر شدت و وسعت است ترین فسادها که امر واقع مستمریکی از مهم ●

است نه اقتصاد برای انسان. مواضع  –ساالری بخوانید سرمایه –این فساد است: انسان برای اقتصاد 
 بزرگ فساداین ، آشکارکردن «19ید وکو»و برزیل و... در قبال بیماری  متصدیان راست گرای امریکا

برای دین یا مرام است نیز فساد رایج دیگر و . انسان شداست که تا این هنگام، با صراحت اظهار نمی
کند. امر واقع مستمر و جهان شمولی است. این فساد انسان و دین یا مرام، هر دو را وسیله قدرت می

 ؛گرداندمیان تهی می را انسان را گرفتار تدنی و دین یا مرام
ها روز افزون در هر دو گروه جامعه –اند پیشتر خاطر نشان شده – و انحطاط فرهنگی انحطاط اخالقی ●
 های در موضع زیرسلطه، بیشتر است؛شدت انحطاط در جامعهشوند. می
شوند: مافیاها که، پیش از این، کشوری بودند، حاال دیگر جهانی نیز جهانی می آسیبهای اجتماعی ●

 اند:شده« ترجهانی»آنها از سه دسته  .اندشده
 و های جنسی و مشروبات الکلیهای خاص تحریکو فرآورده و فحشاء مافیاهای مواد مخدر -

 ...؛یل وهای اصهای تقلبی شبیه فرآوردهفرآورده
 های سازمان یافته و مافیاهای جنایت -
و آدم  ترور عملیات نظامی وشوند برای مافیاهای رسمی یعنی شرکتهای خصوصی که استخدام می -

دهند برای عملیات هستند که مزدور کرایه مییی ای از سازمانهانیز غیر رسمی که شبکهربایی و 
 آمیز در این و آن کشور؛خشونت

 . وهای دیگریاییو پو دپویایی فساهای اجتماعی و طبیعی به سبب کاهش سرمایه ●
بندی شوند. در این است که کشورها بلحاظ وسعت و شدت فساد، ردهگیر شدن فسادها سبب شدهجهان● 
بندی ها است. امر مهمی که ردههمواره در رده فاسدترین ایرانگیرند، که ساالنه انجام می ،هابندیرده

: شدت و شتاب تمرکز و بزرگ شدن قدرت در رأس، نسبت مستقیم استایناست سبب شناسایی آن شده
گرتر آورتر و ویرانفسادها مرگ . زمان به زمان،هادر جامعه هادارد با شدت و شتاب فراگیر شدن فساد

 .شوندمی
های پردهتوانیم اند، میزیرسلطه ببارآورده –مسلط  سامانههای شناسیم که پویاییکه وضعیتی را می اینک    

بفهمیم سان که هست، ببینیم و کنیم، آنایم و در آن زندگی میساخته مجاز را بدریم و جهنمی را که ساخته
ها و ای از استعدادها و فضلچرا وجدان به حقوق و بازشناسی خود بمثابه حقوند و برخوردار از مجموعه

زندگی  ؛ وگرنه، پویایی مرگها استپویایی رهایی از جبر راهدر سطح جهان،  ش همگانیبرخاستن به جنب
 :ختسخت سوزان، خواهد سو یبه آتش ،بر روی زمین را

 
 :مرگ . پویایی21

تخریب و مرگ محیط زیست و  پویاییومرگ، بخصوص  ویرانگری هایپویاییدر حال حاضر،     
و زیندگان روی  دهندای را تشکیل میمجموعه بهم پیوستهها پویاییتخریب منابع طبیعت غلبه دارند. 

 فرستند:زمین را بکام مرگ می
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تنها حیات جانداران را به خطر انداخته است، بلکه گرم شدن  که نه آلودگی روزافزون محیط زیست ●
و برهم افزوده شدن  آمدهای آن ذوب شدن برفهای قطبی و باال آمدن سطح آبهایکی از پی زمین که

وجود نزدیک به یک  :حیات جانداران و درختان را نیز بخطر انداخته استطوفانهای بس شدید است، 
 . ، نتیجه سومی است و..تغذیه جاندارانو از دست رفتن محیط زیست و امکان  میلیارد انسان گرسنه

توانند زنده بمانند، با درختانی توانا به زندگی در محیط زیستی تواند درختانی که نمیآیا انسان می    
گرسنگی  دردآیا  زیرسلطه برجا بماند، –هرگاه سامانه مسلط  شود؟تر میجانشین کند که مرتب آلوده

 ؛...؟آیا ؟ وشودپذیر میرا درمانانسانها و جانداران 
روند. هم در آلوده شدن محیط زیست و  هم اکنون، بطور روزافزون، جانداران و گیاهانی از میان میهم ●

 نظامهای پویایی در ازبین رفتن جانداران و گیاهان، انسان نقش دارد. اما این انسان خود نیز گرفتار جبر
گویند که انسان چسان خود و ها میجبری که خود پدید آورده است. پویاییاست.  زیرسلطه – گرسلطه

فرآورنده و فرآمده سامانه که های اجتماعی است. نظامکرده همه دیگر حیاتمندها را گرفتار پویایی مرگ
اند و این زندانیان گشته،محکومان به حبس ابدبمثابه  ،شهروندانهای زندان هستند، زیرسلطه – گرهسلط

دادن اینگونه رویدادها را جبری ها رویگر و مرگبار، رویارویند. پویاییبطور مداوم با رویدادهای ویران
 ؛خواهند افزودگونه رویدادها برهم زیرسلطه، این-گر انه سلطهو باوجود برجا ماندن سام اندگردانده

افزایش جمعیت  .دیگری است امراست، بیابان شدن زمین،  امرکاهش منابع موجود در طبیعت یک  ●
در  تواند از پس تغذیه جمعیتِمی روی زمین، امر واقع سومی است. این ارزیابی نیز هست که کره زمین

است که طبیعت به حقوق خود عمل کند زیرسلطه، مانع از آن – گرافزایش برآید. اما وجود سامانه سلطه
شوند تخریب می ، از سویی، نیروهای محرکهاین سامانه جبرتحت سان، ها کشتزار بگردند. بدینو زمین

ماندن در  قرار،بدیند. نشوو از سوی دیگر، مانع برخورداری طبیعت از حقوق خود می کنندو تخریب می
شود که بخشی از جمعیت ، سبب میبه پیشخورکردن و از پیش متعین کردن آینده ناین سامانه و ادامه داد

 ه شوند؛، به داس اجل سپردجهان، بروفق نظر مالتوس
برآنند که مسئله اضافه جمعیت را باید با بمب اتمی حل کرد. « وحشی لیبرالیسم»اکنون، طرفداران هم ●

 آنها، خواهد افزود. کیسینجر گریباری و ویرانماندن در نظام سلطه، به ضرورت، بر شمار جنگها و مرگ
جنگ اتمی  نه تنها که این جنگ،( برای این120ناپذیر است.)اجتناب جهانی جنگاست که اینبر 

تغییر نظام  استعدادهای خویش وجدان بیابند و برای ها به حقوق وانسان باید که بلکه رخ ندهد، ،نگردد
 ؛وگرنه، ماندن در این نظام، یعنی خود سپردن به پویایی مرگ درآیند.به جنبش 

در هستند.  های اجتماعیها آسیبشوند و آلودگیهای اجتماعی نیز بطور روزافزون آلوده میمحیط● 
تولید  ،هاهستند و مرگبارترین آسیبها و آسیب ساز های روابط قواآسیبها، پویایی پدید آورندههمه کشورها 

 گرند؛ویران« خدمات»ها و و مصرف فرآورده
جامعه و درسطح جهان، بطور هر دهند بدانیم چرا، در سطح ها به ما امکان میشناسایی پویایی ●

نظام   جهانی شدنگردند. تر مینقششود و حقوق بیها بیشتر میروزافزون، نقش قدرت در تنظیم رابطه
د. نظر نیابانسان، محل عمل نمی و در این نظام، حقوق و کرامت را پدیدآورده،زیرسلطه  –مسلط  جهانی

که در آن، همگان بر حقوق و خالقیت خود وجدان دارند، « فراتجدد»در باره ورود به دوران  ،آلن تورن
ام که جامعه شناسی که او است از سامانه ام. یادآور شده، جلد سوم، نقل و نقد کردهکتاب رشدرا در 
مرگ تمدن را جدی است. با وجود این، او نیز احتمال های آن غافل شدهزیرسلطه و پویایی – گرسلطه

 وشود. ل مرگ قطعی میهرگاه نظام سلطه برجا بماند، احتما دانسته است.
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 فکرهای راهنمااگر است. های آن کردهانسان است که نظام سلطه را ایجاد و خود را گرفتار پویایی  ●
توان نمی تقدیربا زاید، تضاد عامل حیات و رشد است، نیز تسلیم شدن را القاء کنند )مرگ زندگی می

 ، مرگ را پرهیز ناپذیرمرگ بگذارد، آیا پویایی مرگ یپذیراجتناب ناانسان بنا را بر  جنگید و...( و
تواند آوردن، میخاطر است که تأخیر در وجدان جستن بر حقوق و به جنبش روی؟ چرا. بدینکندنمی

  مرگ را قطعی کند. 
ای از استعدادها و ها حقوق خویش را بشناسند و خود را مجموعهشماری از انسانهرگاه  رو،از این    

را باشد و آن  «تغییر از پایین»بنابر  اگر شودنظام سلطه قابل تغییر می ،و به عمل برخیزند بدانندفضلها 
ای کشوری باز، بنابراین، هزیرسلطه، به نظام جهانی و نظام - گرممکن کند. چراکه تغییر نظام سلطه

« پایین»زیرسلطه و بازیافتن وضعیت نه مسلط نه زیرسلطه، نیازمند وجدان  –مسلط  نظامبیرون آمدن از 
بنابراین، بازیافت  و خارج شدنش از روابط افقی و عمودی قوا، تحت سلطه به حقوق یا جمهور مردم

به  ،هم ،است به حقوق «پایین»نیاز به وجدان  .ها استشهروندان در همه جامعه استقالل و آزادی
 پذیر، بدون حقوند و فعالاز میان برداشتن نظام سلطه و جانشین کردنش با نظام باز و تحول که خاطراین

، هم در سطح به جنبش همگانیرو که نیاز یناز اهای اجتماعی، ناممکن است و هم های هرمشدن قاعده
 . کشورها و هم در سطح جهان است

 که زیرسلطه نیروهای محرکهاال ایناست.  فراگردتحول مسلط و زیر سلطه، یک ، فراگرد افزون براین    
کند، خطری که حیات را تهدید میوجدان بر در او،  بنابراین، دهد،حیات را بسیار بیشتر از دست می

زندگی مستقل برای به جنبش درآمدن با  ،زیرسلطههرگاه این وجدان پدید آید، آید. زودتر پدید تواند می
قرار، هرگاه غریزه حیات سبب شود که زیر بدین. دارداز میان بر میرا زیرسلطه  –نظام مسلط  و آزاد،
 خود و دیگر نیروهای محرکه را در بازیافت حیات، فعال ،گرهای سلطهمردمان جامعه و نیز  هاسلطه
نیروهای بمعنای  ،بمثابه تغییرکردنانقالب  :شودجانشین میپویایی انقالب، با  پویایی مرگکنند، 

زندگی  بنابراین، بازیافت های آن،پویاییجبر رهاشدن ازنظام سلطه و از  رهاشدن دربردن محرکه را بکار
 :استقالل و آزادی در
 

 زیرسلطه: -گرسلطه نظامانقالب بمثابه خارج شدن از . پویایی 22

و حقوق  )حقوق انسان گانهگیرد وجدان به حقوق و عمل به حقوق پنجانقالب در برمیپویایی      
این . شهروندی او و حقوق ملی هر جامعه و حقوق هر جامعه بعنوان عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت

 و معرفت بر خود اند(گانه مدون شدهبرپایه حقوق پنج اساسیگانه و قانون حقوق در کتاب حقوق پنج
در رشد انسان و آبادانی  ها و جهت بخشیدن به نیروهای محرکهای از استعدادها و فضلبمثابه مجموعه

  :و طبیعت
و  یکنند هم معنزیرسلطه، به انسان قرارگرفته پیشاروی مرگ، حالی می -های نظام مسلط پویایی● 

ای و جهانی جنبش همگانی کشوری و منطقهرا:  را و هم نیاز به جنبش همگانی اهمیت استقالل و آزادی
کند و مردم شرکت کننده درآن، به یمن تغییر نظام سلطه را ممکن میخاطر که تنها چنین جنبشی بدین

ها تنظیم رابطهتوانند حقوق را جانشین قدرت در گردند و میعمل به حقوق، خود بدیل خویش می
 ؛بگردانندکنند
 . این بیاننیروی محرکه حیات در رشددر بردارنده حقوق و راهنمای بکاربردن  آزادیاستقالل و یان ب● 

 ؛آوردرا پدید می و عمل بر وفق آن تعریف رشد انسان و آبادانی طبیعتوجدان همگانی بر 
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های سیاست و اقتصاد و فرهنگ و نظام اجتماعی بمعنای در سازماندهی جانشین تضاد شدن توحید ●
 در همه جا. باز و تحول پذیر شدن نظام اجتماعی و استقرار والیت جمهور مردم

ها میان فرد با فرد و گروه با گروه و جامعه با در تنظیم رابطهبا حقوق، جانشین کردن مداوم قدرت  ●
 . بنابراین، جامعه

مدار شدن این نهادها و هم به هم به یمن حقوق ،تغییر رابطه شهروندان هر کشور با نهادهای اجتماعی ●
یمن تغییر رابطه شهروندان با نهادها به ترتیبی که شهروندان رهبری کننده و نهادها وسیله بگردند و هدف 
را که برخورداری همگان از رشد و آبادانی طبیعت است، شهروندان بروفق حقوق به ترتیبی تعیین کنند 

 خور رشد خویش را در دسترس بیابد؛که هر شهروند امکانهای در
حقِ رابطه حق با طبیعت زیرسلطه و یا بعکس، به بر از رابطه انسان مسلط  تغییر رابطه انسان با طبیعت ●

انسان عامل به  در رشدرا  بکار انداختن نیروهای محرکه کندانسان با طبیعت. این تغییر رابطه ایجاب می
 خویش در محیط زیست سالم است؛ که در طلب جامعیت  یحقوق

پذیری که در آن، هر انسان از حقوق خود برخوردار باشد و تغییر نظام سلطه به نظام باز و تحول ●
 –از  روابط مسلط شود وقتی شهروندان، و جبرها از میان برخیزند، شدنی می گردندمدارهای بسته باز

 کنند. نه زیرسلطه بیابند و بتوانند بطور مستمر این موضع را حفظ زیرسلطه رها و موضع نه مسلط و
یافتن موضع نه یعنی  دانیم استقاللشناسیم، میزیرسلطه را می – گرسلطه نظامهای اینک که پویایی    

 پویایی مرگ است کهکردن هایی ییغفلت از آن، خویشتن را تسلیم پویا دانیم کهمی؛ مسلط و نه زیرسلطه
گونه جبری در انتخاب، نبود هیچی  ازجمله، بمعنا ،را در این موضع است که انسان آزادی. آورندرا ببار می
دانیم چرا نبود آزادی، حفظ موضع نه مسلط نه زیرسلطه شناسیم، میها را مییابد. حاال که پویاییباز می

  ؛کندرا ناممکن می
با تعریف میزان تمیز حق از ناحق  است که حفظ موضع نه مسلط نه زیرسلطه، نیازمند عدالتبدیهی  ●

های قوا از خود های حق با حق در رابطهکار باشد تا که رابطهدر است. این میزان، بطور مستمر باید 
  د؛ند و نظام سلطه را بازنسازنبیگانه نگرد

که به شهروندان امکان  و مکارم اخالق گانهبمثابه در بردارنده حقوق پنجبازیافتن وجدان اخالقی ● 
به حقوق و مکارم اخالق بسنجند ، پندارها و گفتارها و کردارهای خویش را به یمن میزان عدالت ،دهدمی
 نقد کنند؛و 
المللی، هر انسان از تا که در سطح هر جامعه و در سطح جامعه بین زداییدرکارآمدن قواعد خشونت ●

، اجتماعی ، بر میزان عدالترشد در استقالل و آزادی ،کهد برخوردار شو یو فضاهای باز حق صلح
 شود؛بدون آنها میسر نمی

کردن استعدادهای خویش، انسان به فعال ،بدون آن ،که تغییر زبان از زبان قدرت به زبان آزادی ●
 شود؛خصوص استعدادهای علم و هنر و خلق توانا نمی

تا که وجدان  دیگر، شناسایی امرهای واقع مستمراست، به سخنسان که واقع شدهبازیافتن تاریخ همان ●
های نظام سلطه را دائم متذکر باشند تا که نه آن نظام بازسازی تاریخی به شهروندان امکان دهد پویایی

 خود کنند؛ جبرها را گرفتار ها انسانشود و نه این پویایی
 و بسط آن در مقیاس جهان. در نتیجه:  فرهنگ استقالل و آزادیبازساختن  ●
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حقوق  و موافق اصل موازنه عدمی ها برتنظیم رابطه ساالر جهان، از جمله بمعنایاداره مردم ممکن شدن ●
ها در موضع نه مسلط نه زیرسلطه قرارگیرند و رشد هر انسان و آبادانی طبیعت جامعه که به ترتیبی گانهپنج

 .گرددب در سطح جهان میسر
     
تعریف دقیق  ازنه تنها ، شناسایی کنندگان را زیرسلطه – گرسلطههای نظام سان، شناسایی پویاییبدین    

بازیافتن موضع نه  ، در قلمرو عمل،که –است همانی با هستی ، همان ایناستقالل که همان موازنه عدمی
چرایی  ؛ نه تنها او را ازکندآگاه می –ست اها و کاربردهای آنیکی از تعریف مسلط نه زیرسلطه،

کند که غفلت از استقالل بلکه او را از این واقعیت آگاه مید، کنآگاه میناپذیری استقالل از آزادی جدایی
های این نظام پویایی ، درجا، او را آلت خودکار بازسازی نظام سلطه، بنابراین، گرفتار جبرو آزادی

 .گرداندمی
غافل از  شود و انساندانسته نمی زیرسلطه،، بمثابه موضع نه مسلط نه بدون این شناسایی، استقالل   

 . گرددزیرسلطه می -نظام مسلط  شود و درجا گرفتار جبراستقالل، از آزادی خویش نیز غافل می
گردد که، خودکار، آموز میآید و چنان دست، انسان به بندگی قدرت در میبدون این شناسایی    

 .دشوخدمتگزار قدرت می
سازد و خویشتن را به تواند ببیند جهنم میانسان کجا می ،بدون این شناساییبدون این شناسایی، ...     

 ؟سپاردمیآن آتش 
ها وجود دارد و مسلط و پویایی یابد که راه رهایی از جبربدون این شناسایی، انسان کجا در می     

 استقالل و آزادی ، یعنیدنباید که از غفلت بدرآی .زیرسلطه باید در این راه شوند تا که از این جبر برهند
د تا نخود کن را اصل راهنمای عقل موازنه عدمی باید .و حقوق دیگر را خود دارند و باید بکارشان برند

 .اجتماعی مستقل و آزاد، بزیند رشدکنان بر میزان عدالت، هخودانگیخت هموارهکه 
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 بخش دوم
 
 
زیر سلطه و دیگری موازنه  –دهیم. دو موازنه، یکی موازنه مسلط را بسط می هادر این بخش، موازنه    

توازن یک اند. بر این اصل، قوا میان دو طرفی که قوای برابر دارند، بر اصل ثنویت، قابل شناسایی بوده
است. ام، نیز، قابل شناسایی بودهخوانده ، آن را توازن التقاطیهامحور با دو محور که، در کتاب موازنه

و عقلی که  است زیرا این موضع یعنی نبود دو محورقابل شناسایی نبوده موضع نه مسلط و نه زیرسلطهاما 
ه نقل و های مثبت بها و توازنتواند آن را ببیند. در شناسایی ثنویتکند، نمیمی ثنویت را اصل راهنما
اند و همچنان ها و نهادها و فعالیتها بودهها و سامانهکنیم که بطور مستمر راهنمای عقلنقد آرائی بسنده می

 (121) .موضوع بحث هستند
کردن  ام. در طول زمان، از رهگذر تمرین اصل راهنماسال پیش نوشته 45را حدود  هاکتاب موازنه    

شود، زیرسلطه مربوط می –های رابطه مسلط در آنچه به پویاییهای جدید، بخصوص ، یافتهموازنه عدمی
است که در فصل اول بخش ام. اینها را در فصل دوم بخش اول، شرح و بسط دادهام. پویاییبرآن افزوده
کنیم. در خور یادآوری است زنه عدمی را بیشتر شناسایی میها بر اصل ثنویت و مواها و توازندوم، ثنویت

 1357آذر  10در تاریخ  کتجدید چاپ شد. چاپ جدید در قطع کوچ، که در بحبوبحه انقالب ایران
است. بعد از انقالب، توضیح داده شده است. در کتاب، چونی و چرایی استقرار استبدادانتشار یافته

خواندند های کشور کتاب را میهرگاه تنها دانشگاهیان و دانشجویان و معلمان و بخشی از درس خوانده
شد و انقالب کردند، بازسازی استبداد ناممکن میمداری را، درجا، آغاز میو تحول از قدرتمداری به حق

 گشت.صر نمیمق« هادرس خوانده»قربانی، در نظر 
های کنیم. به تعریفشناسایی می را بر اصل موازنه عدمی های استقالل و آزادیدر فصل دوم تعریف     

های فرهنگ و اخالق و زبان استقالل و آزادی نیز، در کارهای پیشین استقالل و آزادی و ویژگی
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 شوندافزوده می های یافته بر فهرست ویژگیشوند و ویژگیها بسط داده میتاب تعریفام. در این کپرداخته
 .شودها همراه میو هر تعریف، با کاربرد و هر کاربرد با مثال

  
 
 

 

 

 

 

 فصل اول
 های وجودیها و موازنهدر ثنویت

 
 
های اجتماعی هستی آفریده و نیز نظام تکوّنثنویت را اصل راهنمای آور نامباستان، فیلسوفان  در یونان    

آورترین فیلسوفان تبیین کننده پیدایش نام و ارسطو کردند. افالطونقدرت محوری گرداندند که پیشنهاد می
دکارت، فیلسوف فرانسوی ثنویت اند. دیرتر، رنه هستی بر اصل ثنویت و پیشنهادکننده نظام اجتماعی بوده

گرایان انکار شد اما ثنویت را بمثابه توضیح دهنده رابطه روح و تن، پذیرفت. وجود روح توسط ماده
هگل  دیالکتیک برآن شد که، ساخت و مارکسرا دیالکتیک براصل ثنویت  ماند. هگل اصل راهنما

و او، هرم را وارونه کرده و از قاعده بر زمین  است؛که رأس آن به زمین و قاعده آن به هوا  استهرمی 
پذیری ها را فعالیت و فعلو مارکس تحول جامعه  –آفریدگار و آفریده  –است. هگل تحول هستی نهاده

 .  انددانستهشوند، یم پذیرو دیگری فعل دو محور، که به نوبت، یکی فعال
 
 

 :ثنویت افالطون

 
باستان پذیرفته  است از ماده و روح، ثنویتی است که فیلسوفان بنام یونانکه هستی تشکیل شدهاین    

دارند که از ماده نیستند و در محدوده ماده نیز  ییهاگیه های عقلی ویژبودند. بنابراین ثنویت، پدیده
است. اخذ کرده و ارسطو (.  این نظر  را فلسفه غرب از دو فیلسوف یونانی، افالطون122یافتنی نیستند )

تواند بنابر قول این دو، وجود هوش انسان )استعداد روح( نه با تن مادی او خوانایی دارد و نه تن او می
 توضیحش بدهد.     
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 جاودانیِ  وجودهایهای جاودانی، بمثابه ، برداشت خود را از صورتPhédon، در فدون افالطون    
کنیم، بیش از سایه آنها نیستند هایی که ما مشاهده میدهد؛ اشیاء و پدیدهمشخص و غیر مادی شرح می

وجود جاودانی غیر مادی  ها از ثنویتِشناسی، مرجع انواع تعریف(. ثنویت او، تا امروز، در هستی123)
 است.  )صورت( و ماده

شمول هستند که عقل را بر شناسایی تمامی های جهانها مفهومدهد که صورتتوضیح می افالطون    
های هستی، دست یابد، باید ای از پدیدهکه عقل به شناسایی پدیدهکنند. برای اینها توانا میدنیای پدیده

روح اندیشمند )وجود گشای رنه دکارت بود در تعریف ثنویت سان، او راهکه خود غیر مادی باشد. بدین
 .( و تنجاودانی

در  و اصل راهنمای افالطون است پذیرو ماده فعل فعال صورتاست زیرا  این ثنویت تک محوری     
 است:  آنگر توجیه و شهرطراحی آرمان

 
 :افالطون . آرمان شهر1

کرد، طبقاتی بود و او دو بار طرح خود را در سیسیل به اجرا گذاشت و ناکام شد. نظامی که بنا می    
مدعی بود که شهر او چون ساخته عقل است، نه خیالی که واقعی است. آرمان  هرمی شکل بود. افالطون

 است:این شهر
به نگارش درآورد، یک جامعه  ، آن را، بسا چهار قرن پیش از میالد مسیحآرمان شهرکه افالطون     

مادران فرزندان  وجود ندارد، همه مردان پدران و همه زنان و خانواده است )مالکیت خصوصی اشتراکی
شود. ساختار آرمان شهر، تجزیه ناپذیر است و بر پایه عشق و علم و حقیقت بنا می هستند(. آرمان شهر

گیرند: قشرهای مختلف قرار می هرمی شکل است: از رأس هرم تا قاعده آن، در سلسله مراتب اجتماعی
در رأس، نخست فیلسوف اول، برخوردار از والیت مطلق و سپس فیلسوفان دستیار او و پاسداران مجریان 

گیرند که نیازمندیها را میقرار  ورانو پیشه و دهقانان اوامر و نواهی او قراردارند. در قاعده هرم، تاجران
گیرند که اداره امور را بر عهده دارند. ها قرار میکنند. بعد از قشر اول، قشر دوم، نخبهتولید و توزیع می

را بیابند. اینان  شوند که توانایی و تقوای مدیریت سیاسی و یا فرماندهی نظامیاینان به ترتیبی تربیت می
 کنند. وقف تحقق آرمان اجتماعی می خود را

است که هرچیز درجای خود قرار گیرد، در هر قشر، شهروندان با یکدیگر برابر این بنابر این که عدالت   
هستند. اما اعضای قشر مادون با اعضای قشر مافوق برابر نیستند. این بنا را قدرتی که در ید فیلسوف 

 (. 124دارد )اول است، برپا نگاه می
فراگیر خود را  پاشید و کلیسا زمینه استبدادروم فرو می که امپراطوری ای از عمر کلیسابر دوره       

 چیرگی داشت. آورد، آرای افالطونفراهم می
 
 و دیالکتیک او . افالطون2

روش گفتگو و نقدی بود برای زایاندن دانشی که مخاطب او،  dialectique، جدل در نظر سقراط     
قرار، هدف این گفتند. بدیننیز می« هازایاندن روح»آنکه بداند، آن را در خود داشت. آن را روش بی

برد که مخالف خود را به نادرستی روش کشف حقیقت بود. سقراط این روش را برای آن نیز بکار می
 نظرش متقاعد کند.
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شود از برخورد چندین نظر دانست که حاصل میدیالکتیک را علم یا نوعی شناخت می افالطون    
مخالف با یکدیگر، با هدف رسیدن به معرفت واقعی )یا محسوس(. بنابراین، جدل روشی است برای 

اصول اولیه. و نیز،  ها، بهترین مفهومبه فراز رفتن، از دنیای محسوس؛ برای دست یافتن عقل به عام
دیالکتیک روشی است برای تنظیم مفاهیم بر حسب نوع و جنس. و تنها با روش دیالکتیک است که 

 (.125توان ذات هرچیز را شناخت )می
او است: رسیدن از محسوس به نا محسوس و  ترجمان ثنویت تک محوری سان، روش افالطونبدین    

ماند. توازن شود، همان که هست و تابع صورت یا جوهر میاز شبیه و نسخه بدل به اصل. شبیه اصل نمی
یعنی هر طبقه  –دورتر توازن ایستا و پویا را بیشتر خواهیم شناخت  –او نیز توازنی ایستا است  شهرآرمان

 ماند و هرم اجتماعی نیز .د میدر جای خو
، موضع نه زیرسلطه، نه و نه بر دیالکتیک مارکس و بر دیالکتیک هگل نه بر دیالکتیک افالطون    

داری، شوند. مارکس بر این نظر بود که در نظام سرمایهپذیر نمیمسلط، مستقل و آزاد، شناخت و تعریف
شوند. این دو دیالکتیک مراحل دارند و در هر مرحله ها نه از آزادی و نه از حقوق برخوردار میانسان

ها، جز در استبدادهای (. توازن126شوند )می پذیرو دیگری فعل یکی از متناقضان و یا متضادان فعال
 انگاشت را ایستا می اعی آسیایی گرفتار استبدادهای اجتمآسیایی، پویا هستند. مارکس نظام

 
 :بر اصل ثنویت تک محوری . توازن وجودی3

که والیت  ،شود: فیلسوف اولکه از باال به پایین اعمال میاست طراحی شدهطرح بر محور قدرتی     
مطلقه دارد، ترکیبی از علم و فن و مال و زور را در اختیار دارد. عناصری )مال و زور و فن( از این 

شود و از باال به پایین، در متمرکز می امرترکیب از پایین به باال منتقل و در باال، با علم ترکیب و نزد ولی
نهد، شهر را بنا می دانست عقل او بر اصل ثنویت تک محوریرود. آیا میبکار می شهرحفظ نظام آرمان

. آیا یابند؟ نههای نظام سلطه را میکند و رابطه این دو، پویاییبنابراین، شهر مسلط و زیر سلطه پیدا می
و از آن پس نیز،  ری که بناکرد، فسادآلود شدکه شهدانست زور بدون فساد بکاربردنی نیست؟ با آنمی

مردم  های، همچنان همزاد بودن زور و فساد را از چشمان عقلها را ویران کردندزور و فساد آبادانی
ساختار هرمی خاطر  هم بدینبه اجرا گذاشت شکست خورد  . طرح تحول از باال که افالطونپوشانندمی

و همانند ساختارهای اجتماعی دیگر شد اما فاقد عواملی  ، قدرت محور بودساختای که جامعهشکل 
شناخت و نظام اجتماعی های نظام سلطه را نیز نمیدارند. پویاییکه ساختارهای از نوع را برپا نگاه می
 شد.  که او ساخت، زود گرفتار پویایی مرگ

بر  و حقوق دیگرِ انسان پذیرفته نبودند. پوپر اما استقالل و آزادی دانستاو شهر را اخالقمند می    
داد. نام داشت و معانی آن را تغییر میها را نگاه میاز دشمنان جامعه باز بود و کلمه است که افالطوناین

 کتاب او جمهوری است اما شهری که در این کتاب ساخته است، جمهوری نیست. اخالق را بر عدالت
 ( 127کند )نهد اما عدالت را به نابرابری تعریف میبنا می
رود، فساد است. ها بکار میکند و در رابطهکه در ترکیب شرکت می یغافل بود که عنصر مهم افالطون    

شود، این دو عنصر با هم شرکت ناپذیرند. در ترکیبی که قدرت خوانده میزور و فساد از یکدیگر جدایی
زیرسلطه،  -های نظام مسلط رود و نشناختن پویایینشناختن ترکیبی که در هر رابطه قوا بکار میدارند. 

او، مردم سیسیل وضعیتی تحمل ناکردنی بیابند و در پی شورش آنها،  شهرسبب شدند که، در آرمان
 شهراز میان رفت. آرمان
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 :ثنویت ارسطو

 
را نقد کرد و بر این شد که این صورتها زیست مستقل از ماده ندارند.  های افالطونصورت ارسطو    

ها نویسد: از سویی اگر بگوییم هر خاصه دنیای پدیده، در صورت( می128او در کتاب متافیزیک )
شود؛ از طرف دیگر، کند و یا در آنها ملحوظ است، وحدت اساسی و ضرور صورت، ویران میشرکت می

ها با ها هستند، برای توضیح ارتباط و اتصال خاصها شبیه و یا نسخه بدل صورتهاگر بگوییم خاصه
ها بیافزاییم. نهایت، باید بر صورتسان، تا بیشویم. بدینهای اضافی میها، نیازمند صورتصورت
 ها تجدید نظر کرد و وجود مستقل از ماده آنها را انکار کردخاطر بود که ارسطو در نظریه صورتبدین
(. از منظر ارسطو، صورت یک شئی، طبیعت و یا جوهر و ماهیت آن شئی است.  برای مثال، این 129)

متعالی وجود دارد که این « انسان»و کالیاس، دو انسان هستند بدین معنی نیست که یک  تصدیق سقراط
خاطر مشخص نیست.  بدین دو، نسخه بدل او هستند. صورت جوهر است اما جوهری غیر از جوهر پدیده

نظر است که  که ارسطو بر اینخوانند. اال اینگرا میشماری از فیلسوفان و اندیشمندان ارسطو را ماده
توانست تمامی صورت را فرابگیرد. اگر است: اگر عقل مادی بود نمیعقل مادی نیست. استدالل او این

که تنها نوعی اطالعات را دریافت شد به اینمی عقل یک عضو مادی خاص و یا جزئی از آن بود، محکوم
تواند صداها را بشنوند. چون عقل ها را ببیند و گوش تنها میتواند دیدنیکه چشم تنها میکند. چنان

تواند یک عضو تن باشد؛ در نتیجه، غیر تواند همه گونه داده را دریافت و بر روی آنها کار کند، نمیمی
 مادی است. 

او بود که پذیرفته شد زیرا  رسید. ثنویت و منطق صوری ، نوبت به ارسطو، بعد از افالطونسادر کلی    
 آمد.می بکار توجیه تثلیث

 
 :. منطق صوری1

ها، مستقل از محتوای خوانند که موضوع آن صورت استداللرا از آن رو صوری می منطق ارسطویی   
آید. بنابراین، نه علم که روش علم ی موضوع شناسایی میهای اشیاآنها است و  بکار علم بر صورت

 است. 
علم تواند روش دست یافتن به ی آن، چگونه میاتوجه به محتواما این امر که صورت استدالل، بی    

را نقد کرد و منطق جدیدی را پدید  ارسطو این پرسش را بمیان آورد. او منطق صوری باشد؟ الیپنیتز
 آورد.
و ثروتمندان از  عواماز ها است که، بدان، نخبهاست این منطق را برای آن ابداع کردهخود گفته ارسطو    

که  سیناابنبزرگ  نیز در شگفت بود از  عقل  . ابوریحان بیرونیکارگران کار بکشند و ثروت افزون کنند
ام کردهدهد که آن را نقد قلب منطق او را قیاس تشکیل می(. 130است)مانده ییدر بند منطق ارسطو

 برد.(. خود او، در جدل با سوفسطائیان و اصحاب دیالکتیک، قیاس صوری را بکار می131)
تا حد غفلت از آن، ا است که محتویاست. ظاهر این این منطق نیز گزارشگر ثنویت تک محوری    
بر  سان، ارسطویا نه اما بنابر موقع، تغییرپذیر است. بدینشود. اما آیا صورت پویا است؟ پومی پذیرفعل
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سازد سیاسی مطلوب خود را می –، نظام اجتماعی و با بکاربردن منطق صوری اصل ثنویت تک محوری
 بخشد:میرا  و به اخالق وظیفه پاسداری از این نظام 

 
 :سیاست و اخالق ارسطو

کنند ها رهبری میشود: نخبهبنا می ، برپایه ثنویت تک محوریسیاسی مطلوب ارسطو -نظام اجتماعی    
اند برای رهبری شدن. ها خلق شدهاند برای رهبری کردن و دومیها خلق شدهشوند. اولیرهبری می و عوام

 (.132است )سود آنها نیز در فرمانبری 
گیرند. والیت و بردگان در قاعده آن قرار می ها در رأس و زنانسازد، نخبهدر هرم اجتماعی که او می    

 (. 133گذار اول است )مطلق با قانون
است: سه نوع خوبند که عبارتند از سلطنتی و اشرافی و یم سیاسی تشخیص دادهژشش نوع ر ارسطو    

و الیگارشی و آنارشی. ضابطه نیز نفع مشترک است.  که عبارتند از استبداد ندو سه نوع بد دموکراسی
 یک رژیم وقتی خوب است که بسود همه باشد. 

شوند. اگر برد و قوانین بسود عموم وضع و اجرا میسلطنتی رژیمی است که قدرت را یک تن بکار می    
ود. رژیم وقتی اشرافی است که شبسود شخص خود قدرت را بکاربرد، رژیم استبدادی و او جبار می شاه

ها جز سود خود را نبینند، برند. اما اگر نخبهها است و آن را در سود همگان بکار میقدرت در مهار نخبه
است قدرت در اختیار  یم وقتی دموکراسیژشود. ررژیم اشرافی در رژیم الیگارشی، از خود بیگانه می

فریبان قدرت را در دست بگیرند  شود اگر عوامژیم آنارشی از خود بیگانه میمردم است. این رژیم در ر
(134.) 

که رژیم فاسد نگردد، نیاز به یک طبقه متوسط قوی است تا که میان ثروتمندان و فقیران برای این    
 تعادل برقرار و جامعه و دولت را از فساد حفظ کند. 

های دولت برابر نیستند، اما نباید  افراد توانا به رهبری را ، همگان در رسیدن به مقاماز منظر ارسطو    
کند. شود. او دولت آرمانی خویش را تشریح میزیرا سبب فساد رژیم می ؛کرد عاز دسترسی به قدرت ممنو
را با بردن به راه خرد  ختی هر شهروند و جامعه شهروندان است. این وظیفهبشووظیفه این دولت تأمین خ

ای بزرگ باشد تا بتواند خودکفا باید به اندازه شهرورزی و جستجوی حقیقت، باید انجام دهد. آرمان
شهر . این آرمانکندایجاب میشهروندان تضمین کننده خوشبختی بزید و اما تا آن حد که روابط اجتماعی 

 (:135گیرد )بر سه پیش فرض بنا می
 . رژیم باید مستقیم ) و نه انتخابی( باشد؛ 1
 یم فاسد نگردد. و ژقوی باشد تا که رباید . طبقه میانه 2
 . بردگان باید باشند تا که شهروندان بتوانند با وظایف عمومی عمل کنند.3
قشرهای محور بقه میانه و او سه محور دارد: محور رهبری کنندگان و محور ط شهرسان، آرمانبدین    

ها( محور رهبری شوندگان )طبقه متوسط و مادوندو و  لاترتیب که محور رهبری کنندگان فعمادون. بدین
هستند. باوجود این، محور طبقه متوسط عامل توازنی پایدار میان مافوق و مادون است. این  پذیرفعل

 پذیر و نسبت به مادون فعال است. طبقه نسبت به مافوق فعل
شوند کنند اما انتخاب میها حکومت میهای غرب،نیز، بر این سه پیش فرض بنا شدند: نخبهدموکراسی    

داشتند. جز ( نیز وجود می( و بردگان )در مورد امریکاها )در مورد اروپالطهو طبقه متوسط قوی و زیرس
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رود و کشورهای دارای این نظام دارند سلطه خود ها، طبقه متوسط به تحلیل میکه در این دموکراسیاین
 .دهندمی را از دست

 

 مسیحیان تثلیث

  
( و (، پسر )عیسیپدر )خدا نئو ارسطویی شد و تبیین جدیدی از  تثلیث سن توماس داکن    
ها را بسط دادند. گرفتند، مفهوم تثلیث صورت، بعمل آورد. فیلسوفانی که نظر او را پیالقدسروح

القدس )یا ها و عقل و روح سه وجه و یا سه جزء هر پدیده هستند. از منظر توماس داکن، روحصورت
گفت، این از رهگذر تجلیاتش می سان که ارسطودهد، همانعقل( همچنان جوهر انسان را تشکیل می

القدس حال که روح. در آنتواند منزلت موجود انسانی را پیدا کنددر تن آدمی است که یک انسان می
سان، شود. بدینود یک شخص نمیخاما  عمل کند، مستقل از جسم )برخالف نظر ارسطو(، ،تواندمی

روح سن پیر برای »کند، باید بگوییم، سن پیر برای ما دعا می»که بگوییم: توماس داکن گفت: بجای آن
است، تنها روح است. همه اعضای تن، از جمله هزیرا آنچه از سن پیر، بعد از مرگ ماند«. کندما دعا می

جدید، در این باره،  (. در مسیحیت136روند )حافظه شخصی او و محفوظاتش، با مرگ تن از میان می
است که بگاه رجعت دوم مسیح این های گوناگونی وجود دارند. موضع رسمی کلیسای کاتولیکدیدگاه

شوند و شخص کامل )روح و جسم( بطرف بهشت یا ، روح و جسم بازمتحد میبر روی زمین، در معاد
ناپذیری روح از جسم است. و این موضع از موضع توماس قائل به جدایی سان، کلیسارود. بدینجهنم می

ورزند که پذیرند و اصرار میآئین رسمی کلیسا را نمی شناسانتر است. دینکداکن به نظر ارسطو نزدی
 گذارد.رود و جسم )مغزهم( را پشت سر، جا میناپذیر است و روح است که به بهشت میتنها روح مرگ

 ین و آسمانها والیت مطلقه دارد. یابند که پاپ است و او بر زمدر محوری تجسم می اما این تثلیث    
. گرداند پذیرمطلقا فعلرا « گوسفندان خدا»ها، و انسان مطلقا فعال را ، پاپ محورفراگیر کلیسا استبداد

در توازن پاپ صاحب والیت مطلق و  ها عامل ایجاد ثباتدستگاه تفتیش عقاید برای حذف نافرمان
قدرتمداری مانع از آن شد که کلیسا بداند والیت (. 137) ، ایجاد شدای که باید مطلقا مطیع باشدجامعه
پذیری، بدون تخریب دائم در این فعلتحمیل کند و پذیری مطلق پیروان را ایجاب میاش، فعلمطلقه
گرایی مطلق است، زور و فساد و خرافه ، ناممکن است. از آنجا که قدرت مطلق نیروهای محرکهافزایشِ 

 نیز بود. کلیسا مدتی دراز تحت تأثیر ثنویت مانی .شود و شدکلیسا خود نیز محکوم به تخریب می
 
 

 :ثنویت نور و تاریکی مانی

 
دو محور، یکی روشنایی و دیگری تاریکی، کامالً بیگانه از یکدیگر، در نبردند و این نبرد، سه مرحله   

با گزینش  و اند و انسان، در صحنه نبرد میان این دو استدارد: از ازل این دو با یکدیگر گالویز بوده
 شود.، سبب پیروزی روشنایی بر تاریکی میآئین مانی
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این دو سه دوره دارد: دوران نخستین و دوران میانه و دوران پسین. در دوران نخستین، زمین  جنگ    
داشت. تنها روشنایی و تاریکی، هریک بیرون و جدا از یکدیگر، در قلمرو خود و آسمان وجود نمی
نابخردی است. نه هنگام استراحت و نه زمان  خردمندی است و طبیعت تاریکی بودند. طبیعت نور
ای نیست که این دو با یکدیگر در مبارزه نباشند. در دوران میانه، تاریکی بر سرزمین حرکت، هیچ لحظه
کند. گیرد. در این دوران، انسان در رنج زندگی میآورد، بر آن چیره و آن را فرا میروشنایی یورش می

شود فرارکند. تن را به است؛ برآن میکند که آتش گرفتهای زندگی میرا دارد که در خانه زندگی کسی
تاریکی پیروز  تا طبیعت نورانی خویش را نجات دهد. در دوران سوم، روشنایی بر دانداززحمت می

 گردند.های نخستین خویش باز میها، به جایگاهها و بدیشود. این دو و خوبیمی
رانند. در قلمرو نور ، که ، ضد کامل یکدیگر، هریک در قلمرو خود، فرمان میسان، دو شاهبدین     
با پنج   - مسیحی و یا همان زروان در آئین زوانیان همان پدر در تثلیث –است،  پدر « ملک صلح»

و خردورزی و اراده و عقل، سامان  خویش، هوش و اندیشه« درخت نورانی»عضو خود و یا با پنج 
 آهنگی و زیبایی است...بخش است.  در این ملک، هرچه هست، شیرینی و هم

هریمن، به دستیاری ا راند. بر این ملک،بر آن حکم می د که اهریمنردر برابر، ملک تاریکی قرار دا    
 دیوان و ددان، فرمانروا است...

خوب دنیا را پدید آورد اما دنیا با طبیعت بد ساخته شد. بهنگام ساختن دنیا،  ، فطرتبنابر مانی     
را به وجود خود آلودند. در این دنیا،  شاهان تاریکی در ترکیب آن وارد شدند و از رأس تا قاعده آن

ای که توده زمین است، نور جویند. در آمیختهتر میهای عالیعناصری جوهر خوب بیشتر دارند، مقام
 رو، تصفیه آن بسیار مشکل است. نور دائم در کار گریز از ماده است.بسیار کم است. از این

« ریشه»این بیان را جست: در عالم صغیری که انسان است، معرف دقیق دو  در مسیحیت ثنویت مانی    
کند؛ به تعبیر توماس داکن، تن خود نیز توسط خصم و قلمروهاشان، ذات بد از طریق تن عمل می

اختصاص داد. این روح بد مال و « دو روح»ای را به تبیین شود. او رسالهبد رهبری می« روحی»
« روح خوب» در آوردندرونی برای به انقیاد  است که منشاء همه جنگها و فرمانده جنگجویی لذت

است. دو روح هیچ نقطه اشتراکی با یکدیگر ندارند و از بن و بنیاد، نقیض یکدیگرند. بنابراین، در کنار 
وجود دارد؛ نوعی ضد روح « روح دیگری»دیگری، بد، وجود ندارد، بلکه « روح»، «روح خوب»

است. این از بنای بناگرفته انسان  ای که خود نیز ضد خداوجود دارد که ویژه ماده است. ماده خردمند
 گیرد. بر ثنویت است که گناه سرچشمه می

رو، کسی که در خدمت آئین پاک، نور، است، باید که زبان و دست و پستان را پاک نگاهدارد. از این    
است. شود، باید تجرد دائمی را بپذیرد. مهری که بر پستان باید بزند، اینکسی که برای خدمت برگزیده می

ت. به یک معنی، ما باید، در پدر و مادر کردن، بخصوص تکثیر مثل، جز تکثیر عمل بد نیس ازدواج
 اند. هایش بستهزنجیر تن و خواهش با خود، چون دشمن بنگریم. زیرا با همبستری خود، ما را 

، باید که بر دست خویش نیز مهر زند. هر عملی که خالف تعلیمات پیرو کامل ثنویت روح و تن    
 کند. مسیح، هر تماسی که سبب پایبندی به ماده بگردد، به روح گرفتار تن، صدمه وارد می
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ها است که گوشت بدترین آنها است. مرد و مهر بر زبان به خودداری از گفتن دروغ و خوردن ناپاکی    
 (.138کند )آور نیز خودداری میهای مستیه نوشابهدین از خوردن ماهی و هم

گر ثنویت نیز در خود داشت، بنوبه خود، در مسیحیت اثر گذارد و توجیه مسیحیت ازکه  آئین مانی    
گشت.  ، تجسم روح و نور و ناپاک دینانگر دوگانگی کلیساشد؛ توجیه و عمل جنسی پست انگاری تن

، همراه با ثنویت مانوی، در از خود بیگانه کردن و سپس فلسفه ارسطو سان، نخست فلسفه افالطونبدین
فراگیر شدن و نیز، توجیه جانبداری کلیسا از نظام اجتماعی قدرت  مسیحیت و وسیله توجیه استبداد

 محور، بکار گرفته شدند. این ثنویت، بنابر نوعی که دارد، امر واقعی است که تا این زمان، استمرار دارد.
 
 

 :ثنویت دکارت
 
اش با تن سبب شد که دکارت، فیلسوف فرانسوی، تعریف جدیدی از روح و رابطه تحول اندیشه    

 بعمل آورد:   
کند تا مگر (، دکارت نخست در باره همه باورهایش شک می139) در کتاب تأمالت متافیزیک    

تواند شک کند توان به آنها یقین داشت. تأمالت او به این نتیجه رسید که او میچیزهایی را بیابد که می
تواند در باره وجود روح که آیا تنی دارد و یا ندارد )بسا اندریافت او رؤیا و یا خیال است(.  اما نمی

چیزی »شک کند. او به این نتیجه رسید که تن و روح دو چیز واقعاً مختلف هستند. روح  espritخود 
ذات شخص او است. این روح است که « چیز»و وجودی مرگ ناپذیر دارد. این « اندیشداست که می
اندیشد.  در تأمالت ششم، در باره تمیز تن از روح شود و میکند، امیدوار میکند، باور میشک می

اندیشد و جسم ندارد و من یک فکر روشن و مشخص از خود، تنها بمثابه چیزی دارم که می»نویسد: می
کند... تمامی چیزها که من فکر مشخصی از تن خود دارم، تنها بمثابه چیزی که جسم دارد و فکر نمی

یده خداوند باشند. توانند آفرکنم، میسان که من درک میکنم، بداندرک مشخص و روشنی از آنها پیدا می
 است.   در نتیجه، روح وجودی مشخص از وجود تن دارد. وجود روح دائمی است و ذات آن اندیشه

تفاوت اساسی ثنویت دکارتی در این است که روح نامردنی و تن مادی، با یکدیگر، بشیوه علت و     
شوند و به عکس. ی سبب رویدادهای جسمی میکه رویدادهای دماغکنند. توضیح اینمعلولی، تعامل می

تواند در تن و تن در روح عمل که آیا روح جاودانی میآورد و آن اینای را پیش میاما این ثنویت مسئله
شود. دکارت خود نیز نتوانست پاسخی خوانده می« گراییمسئله تعامل»کنند؟ این همان مسئله است که 

موجود در مغز،  «ده صنوبریغ»است: روح با تن، از راه ه این پرسش بدهد. پاسخ او اینخوان بهم
ای در مغز، با تن دهغکند. این پاسخ قانع کننده نبود. زیرا روح جاودانی چگونه بتواند از راه تعامل می

توجیه  Nicolas Malebrancheتعامل کند؟ این شد که شماری از پیروان او، چون نیکوال مالبرانش 
کند. حاالت مختلف های تن با روح مداخله مستقیم خداوند را ایجاب میدیگری ارائه کردند: همه تعامل

گونه هایی هستند برای مداخله او. از دید اینروح و تن، علت مداخله خداوند نیستند، بلکه تنها فرصت
 دهد.ها طبیعی هستند غیر از علیتی که روح و جسم را در رابطه قرار مین، همه علیتفیلسوفا
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 ها:های دوران معاصر و نقد ثنویتثنویت

 
است: ثنویت دکارتی دو محوری های پیشین دارد و آن اینتفاوتی اساسی با ثنویت . ثنویت دکارت1

هستند. در نگاه اول، دو  پذیرو فعل است چراکه دو محور با یکدیگر تعامل و نسبت به یکدیگر، فعال
 توانند همسو باشند و یا همسو نباشند:محور می

اندیشد، همسو باشد، روح اندیشمند که نمی ر، روح اندیشمند و جاودانی و تن فانی. هرگاه دو محو1.1
، ، در استقالل و آزادیدانست که اندیشیدن در خودانگیختگیتواند مستقل و آزاد باشد. آیا دکارت میمی

که همسویی تن با روح اندیشمند وقتی واقعیت است. اال ایندانسته را اظهار نکردهگیرد؟ او این انجام می
با تن رابطه « ده صنوبریغ»کند، دوگانگی از میان برخیزد. وگرنه، روح اندیشمندی که از راه پیدا می
 شود. ومی کند، به قول مالبرانش، وسیله کار خدابرقرار می

 شود و یا تنی که خواستهای خودشوند. غلبه با روح اندیشمند میباشند، در نزاع می. و اگر نا همسو 1.2
 کند؟روح می موضوع اندیشه را
 
کند. در نظر ، آزادی در پایان فراگرد، فعلیت پیدا میو هم در ثنویت مارکسی . هم در ثنویت هگلی2

نیز،  (. در نظر مارکس140شود )، روح که بالقوه آزاد است، در پایان صیرورت، بالفعل آزاد میهگل
، انسانها از آزادی و شود. در نظام طبقاتیدر پایان فراگرد تحول، انسان جامع از آزادی نیز برخوردار می

خواند. و روشن است که تعریف با آزادی نمی دانند تعین(. هر دو می141) شونداز حقوق برخوردار نمی
 این دو از آزادی، یک تعریف نیست.

 
های نظام . ثنویت عمومی فرد با فرد و گروه با گروه و  جامعه با جامعه، ثنویت رایج و فرآورده پویایی3

شود، انسانها که گرفتار پویایی آلت به قدرت تعریف می زیرسلطه است. چون استقالل و آزادی –مسلط 
، پرسند  که  بر اصل ثنویت دو محوریانگارند. از خود نمیخودکار شدن هستند، خویشتن را آزاد می

، آزادی به قدرت سمدانستند چرا در لیبرالیوگرنه می ،شودقابل تعریف می چگونه استقالل و آزادی
 (. 142شود )تعریف می

 شود و هم عقلی که ثنویت را اصل راهنماسان، بر اصل ثنویت، اوالً، فهم و درک و تعریف نمیبدین    
 شود.نمی کند، توانا به شناسایی استقالل و آزادیمی
 
 

 های وجودی میان محورها:توازننوع 

 



112 
 

شوند را نیز شناسایی کردیم. اینک آنها ها که میان محورها ایجاد میها، توازنبهنگام شناسایی ثنویت    
 دهیم:را بسط می

 
وزن شود اگر دو طرف، بطور مداوم، هموزن باشند، توازن آنها ایستا می. هرگاه دو قدرت با یکدیگر هم1

که توزان ایستا بماند، یا باید دو قدرت قرار، برای اینوزن نمانند. بدینشود، هرگاه هممیبمانند و پویا 
همان که بودند بمانند. امری که ناممکن است زیرا قدرت اگر متمرکز نشود و بر خود نیفزاید، منحل 

 گورستان قدرت شود؛ و یا با حذف نیروی حیاتی، برابر بمانند. به سخن دیگر، توازن ایستای پایدارمی
 خاطر است که توازن ایستا، در کوتاه مدت، متصور است؛است. بدین

 
دهد، . توازن پویا نسبتاً پایدار میان قوا وقتی ممکن است که محور سومی، با برداشتها که انجام می2

باوجود این، توازن سرانجام بر  ها، محور سوم دولتها هستند.قدرتهای در رابطه را تعدیل کند. در جامعه
 است؛لیبرال، این توازن برهم خورده های برخوردار از دموکراسیخورد. در جامعههم می

 
گویند ها میاست. پویایی. توازن پویا و نسبتاً پایدار میان قدرت مسلط با قدرت زیرسلطه، برقرار شدنی3

شوند میان تسلیم شدن به ت و چرا سرانجام، مسلط و زیرسلطه، ناگزیر میچرا این توازن نسبتاً پایدار اس
، راست راه زندگی حقوندی را مرگ و بازیافتن استقالل و آزادی و یا تسلیم نشدن به جبر پویایی مرگ

 در پیش بگیرند؛
 
آورد. این توازن نسبتاً ناپایدار است زیرا یا به انحالل ناپایدار میان دو قدرت هم. توازن پویا و نسبتاً 4

 انجامد؛هر دو قدرت و یا به سلطه یکی بر دیگری می
 
گر و مرگبار میان محور مسلط و محور زیرسلطه، وقتی مسلط زیر سلطه را در . توازن پویا و بس ویران5

فراگیر، از این نوع هستند.  های گرفتار استبدادها در جامعهوازنکند. تآلت خودکار، از خود بیگانه می
گر هستند و همواره مرگبار و ویران است، امر واقع مستمرداری شکل جدید آناین نوع استبدادها که سرمایه

 اند. اند که خود افروختهاند و به آتش خشونتی سوخته و از میان رفتهبوده
 
ند به محدوده دو محور. نکها میان دو محور، قلمرو عقل را محدود میکه توازن. امر بس مهم این6

های تک قرار، ثنویتتر. بدینخود محروم تر، عقل از استقالل و آزادیهراندازه این محدوده تنگ
د. کلمه برابری وارونه معنائی را پیدا نگذارای جز برای فعالیت بمثابه آلت خودکار نمیمحوری، محدوده

نیز. ، عدالت بمثابه میزان تمیز حق از ناحق، دارد. استقالل و آزادی و عدالت کند که بر میزان عدالتمی
است که او خواند و بر اینفراگیر می را نظریه ساز استبداد ، در جامعه باز و دشمنانش، افالطونپوپر
 دهد. دارد و معانی آنها را تغییر میها را نگاه میکلمه
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زمند محل عمل ایجاد کردن برای محور ن، نیاهای پویا برای دیرپایید. توازن پنجم به کنار، دیگر توازن7
 سوم هستند. 

ام. این یکی را توازن ، توازن مثبت و توزان با پا در میانی محور سوم را شناساندههادر کتاب موازنه    
کوشم پردازم و میباز می ،هسستندها ترین توازنهمواره رایج این دوکه  خاطرام. بدینخوانده التقاطی

 حاصل تجربه را نیز بر آن بیفزایم:
 
 

 :و برابری و عدالت توازن دو محور استقالل و آزادی

 
کدام  و برابری و عدالت اینک نوبت آن است که هرگاه اصل بر ثنویت باشد، حق و استقالل و آزادی    

قائل دانیم که از قائالن به ثنویت، آنها که جبرگرا هستند، شماری کنند. حاال دیگر میها را پیدا میتعریف
به حق و استقالل و آزادی و برابری و عدالت نیستند و شماری نیز وجودشان را موکول به پایان صیر 

های ممکن ، وجود جاودانی اندیشمند و سپس تعریفها از خدانخست درک انگارند.می جدالی تحول
 یابیم:از حق و استقالل و آزادی و برابری و عدالت، بر اصل ثنویت را می

 
 :و روح اندیشمند شناسی بر اصل ثنویت و تثلیث خدا

اش با هستی آفریده، رابطه نامتعین با متعین است. اما ، خداوند و رابطهتا هگل و ارسطو از افالطون    
کنند تا اند که، بر اصل ثنویت، ناگزیر، نامتناهی را متناهی و نامتعین را متعین مینظرپردازان غافل بوده
 است. چرا که:پایه و مایه دستگاه نظری آنها شدهای را برقرار کنند که میان او و ماده رابطه

 ؛. قائل شدن به دو محور، بنفسه، قائل شدن به متعین بودن دو محور است1
است، رابطه به ضرورت، رابطه قوا است. این رابطه  پذیرو دیگری فعل . وقتی یکی از دو محور فعال2

 نیست؛ و خدا کند. بکاربرنده قدرت به ضرورت متعین استکنند، قدرت تنظیم میرا حقوق تنظیم نمی
خاطر تند. هم بدینباشند، باز هر دو محور متعین هس پذیرو فعل . هرگاه دو محور نسبت به یکدیگر فعال3

 ؛کنندخاطر که دو محور، برای یکدیگر، حد معین میشود و هم بدینپذیر نمیکه هستی محض فعل
 و ثثلیث و ثنویت لیبرال . از این نظر، فرقی میان ثنویت مانیکنندو تخریب میبنابراین، یکدیگر را متعین 

 نیست. 
 های میان آنها برقرارکرد؟ نه. زیراهایی غیر از رابطهرابطهاست قائل به ثنویت شد و آیا ممکن بوده     
ای است. ای که یکدیگر را متعین نکنند، وجود ذهنی بیهوده. وجود دو محور بدون رابطه و یا با رابطه1

هستی را نامتعین  . برای مثال، هگلشد تواندشود؛ زیرا نمیزیرا چنین ثنویتی پایه و مایه هیچ نظری نمی
هستی متعین آن دهد و حاصل . او هستی را در نیستی عبور مینشاندمی و مجرد بنابر این، با نیستی، برابر

است، بالقوه، آزادی بود. این هستی، در فراگرد رهاکردن سان از خود بیگانه شدهشود. هستی که بدینمی
متعین گی دوگانبه قرار، بنابر ساخته ذهن هگل نیز، یگانه شود. بدین، آزادی بالفعل میخود از تعین

 ؛(143) گرددآزادی بالفعل می، یابدگی خویش را باز مییگانگاه که آنشود و می
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کردن خداوند و از خود بیگانه کردنش در محور ، برای متعین است موازنه عدمی . وقتی هم اصل راهنما2
 ، ناگزیر موازنه عدمی را با ثنویت تک محوریهاجبار و برقرارکردن رابطه قدرت میان این محور و آفریده

 (. و144اند )جانشین کرده
ها و تثلیث را مقبول مسیحیان است. اما اسالم، ثنویت مقبول یهودیان و تثلیث ثنویت تک محوری. 3

در ثنویت تک محوری، ممکن نبود  ، بدون از خود بیگانه کردن توحیدبنابراین(. 144کند )نفی می
را  -و ارسطو افالطونکه مأخوذ بود از نظرهای  – فراگیر کلیسا مأخوذ از استبدادنظریه والیت مطلقه 

 مقدم و حاکم بر همه دیگر احکام دین گرداند.
ناپذیر و دو شود. بنابراین، از خداوند زور و فساد که از یکدیگر جدایی. از حق جز حق صادر نمی4

شود. افزون براین، صدور زور و روند، صادر نمیبکار می عنصر اصلی ترکیبی هستند که در روابط قوا
دادن به نیرو است گر ویرانچرا که زور جهت  فساد تنها کار موجود متعین، آنهم با ایجاد رابطه قوا است.

 است. گریو هم ذاتی ویران ذاتی پندار و گفتار بکاربرنده زورهم شود و فساد وقتی رابطه قوا برقرار می
است؛ بنابراین، دو طرف رابطه، ناگزیرندخویشتن را در مدار بسته زندانی کنند. مدار رابطه قوا، مدار بسته

در مدار بسته زندانی کند هم باید خود را که زور و فساد بکاربرد، الجرم هستی محض برای این قرار، بدین
 .شودب ی فاسد و زورگوباید متعینو هم رقیب بگرداند ی در حد متعینو 
 

  برابری بر اصل ثنویت:

برابری جویند، الجرم حفظ این توازن قوا، در موردی هم که طرفین در  ها، بر اصل ثنویت،بنابر توازن    
و بکاربردن آن از سوی دو طرف  استخدام همه امکانات برای ایجاد نیرو نیازمند ،در نقطه برابری ،وازنت

بسیار کاهنده است و به سلطه یکی بر دیگری و یا مرگ دو ، این تخریب متقابل نیروهای محرکهاست. 
نیروهای استخدام قطعی و همیشگی همه  نیازمند وازنی،چرا که استقرار همیشگی چنین ت. دانجامطرف می
حفظ توازن است. به سخن دیگر، فراگرد خود و دیگر تخریبی دو طرف را  و بکاربردن آنها در محرکه

 تا مرگ در ویرانه خواهد برد.
استعدادهای  به خدمت تخریب درآمدن ، اگر هم ممکن باشد، با وازن قوارو برابری بر پایه تاز این     

 .شودو بکاربردن آنها در تخریب، ممکن می در ایجاد نیروهای محرکهمنابع طبیعت صرف انسان و 
شود. در حقیقت، اگر برابری دو طرف راهبر هردو به مرگ میگویند چرا های نظام سلطه به ما میپویایی
 گشت.  بسا اجتناب ناپذیر می پویایی مرگ ها توازن میان برابرها بود، جبرها میان جامعهتوازن
 در قدرت، تبلیغ می کنند، همین برابری  -بدون استثناء  - اسطوره برابری که ایدئولوژیهای غربی    

استعدادهای طبیعت است. منابع و بنابراین برابری در مصرف است. این برابری پویایی تخریب انسان و 
ها و مقابل و برابر کردن اریکی تعدد هویت جوییاین برابری پویایی از خودبیگانگی و دور شدن در ت

آیا اگر همه جهانیان در است.  های کاهندهدر تقابل هاو فرآورده نیروهابکاربردن این هویتها از راه 
 شوند؟ خود و طبیعت نمی مصرف با غربیان برابری بجویند، درجا، گرفتار پویایی مرگ

که برابری در حقوق است، ضد برابری بر اصل موازنه وجودی  سان، برابری بر اصل موازنه عدمیبدین    
ترکیبی از پول و علم و فن و بنابراین، بکاربردن ، برابری در قدرت، براصل موازنه وجودی است. برابری
هر جمع و هر گروه و هر کس  ،در این برابری. دافزایو ویرانی بر ویرانی می استدو طرف زور و فساد 

 ،رواز این خواهد.می ی در مصرفو برابر کندمی خود را با جمع دیگر، یا گروه و با کس دیگر مقایسه
هر کس و هر گروه و هر جامعه، محدود به کس یا گروه و یا جامعه دیگر است.  میدان عمل و افق دید
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 ،عمل موضوع اندیشه ومحدود است بلکه فردی و جمعی و عمل  نه تنها میدان اجتماعی اندیشه ،نابراینب
 . شود؛ ناگزیر، تخریب بر تخریب افزوده میگرددمی قدرت )= با ترکیب باال(تولید  ،بطور روزافزون

مصرف یک آسیایی و یک افریقایی  چرا که مثالً برابرکردن ؛با اینهمه استقرار این برابری ممکن نیست    
حیات نه تنها غیر ممکن است، بلکه با توجه به وجود منابع موجود در طبیعت،  ،و ... با یک امریکایی

برابر امریکاییان مصرف کنند، منابع  یتولیدکه همگان برای اینافکند. زیرا را به خطر می بر روی زمین
تخریبی  کند. منابعی چند برابر کره زمین الزم است. دو سوم تولید و مصرف امریکاکفایت نمی کره زمین

کشند و هم آلودگی است. هرگاه قرارباشد بقیه جهان نیز چنین کنند، هم درجا، منابع موجود به ته می
 کند. محیط زیست زندگی بر کره زمین را ناممکن می

در  ،هستند زیر سلطه -در نظام مسلط تقابل کاهنده  که فرآوردههایی ابعاد نابرابری نیز، در عمل     
برابر کردن هر در مقام  هاانسان ها دلیل کهپویایی نابرابری اند.بزرگتر شده، پرشمارتر و جریان تاریخ

به  انسانهانابرابری محرک  اند:گفتهاند. ها افزودهنابرابری، بر چند و چون نابرابری، بدست خویش
شود اینست که نقطه و آنچه گفته نمی . امامایه رشد و کمال است ،بنابراین ،جستجوی اسباب برابری و

، نقطه و لحظه رشد و کمال نیست، نقطه و لحظه مرگ و انهدام است. آن نابرابری در قدرتلحظه برابری 
، برپایه برابری در حقوق، هم عامل ادگری و تقویدر علم و دانجامد، نابرابری که به رشد و کمال می

و هم  سبب مسابقه  -گردمدورتر به این مهم باز می – برابری در برخورداری از امکانها و نیروهای محرکه
 شود. در رشد می

انجامد و این نابرابری از به برابری می ، در گورستان،آن نابرابری از راه تخریب و در مرگ و انهدام    
دست به دست . آن نابرابری آوردو دادگری ببار می برابری در علم و تقوی ،و در مرز کمال رشدراه 

از راه برابرکردن  ،نابرابریاین آورد و به دنبال می پویایی مرگ زیرسلطه، - گرهای سامانه سلطهپویایی
نه تنها این دو برابری  ،سانانجامد. بدینبه رشد استعدادهای آدمیان می ،خویش گرفتن بررشد و پیشی 

و برابری بر پایه موازنه آورد ببار میاز بنیاد متفاوتند بلکه برابری بر پایه موازنه وجودی انهدام و نابودی 
 . کندحاصل می همگان از استقالل و آزادیبرخورداری ، عدمی
آمد. یآیا بر اصل ثنویت، فهم و تعریف دیگری از برابری ممکن است؟ هرگاه ممکن بود، بعمل م     

ها، جز تعریف آزادی به اند و این تعریفها بعمل آمدهکه، از آزادی، بر اصل ثنویت، تعریفتوضیح این
 ی دو محور  تضاد پیداکرده است:اند و با برابری، برابرهقدرت نشد

 
 :شودتعریف می برابری وقتی به  عدالت تضاد آن بابر اصل ثنویت و و استقالل آزادی 

دهد و به این پرسش پاسخ مثبت می توانند از یکدیگر آزاد باشند؟ لیبرالیسمدو محور در رابطه می    
کند. بنابراین، میان دو تعریف می« شودآزادی هرکس تا جایی که آزادی دیگری شروع می»آزادی را 

هرکار خواست انجام دهد و هرکار نخواست »محور مرزی باید تا که هریک از دو، در درون آن مرز، 
 «. انجام ندهد

ی هر فرد با قلمروی بگردد، باید که قلمرو برخوردار« آزادی»که هرکس بتواند از این اما برای این    
برابر باشد. وگرنه، وضعیتی که جهانیان  ،در اختیار همه دیگر فردها، بلحاظ امکانها و نیروهای محرکه

کوچکی از مردم دنیا، قلمرویی برابر قلمرو همه دیگر ساکنان روی زمین اند: قلمرو اقلیت بسیار یافته
 دارند. 
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را به برابری تعریف کنیم، عدالت با آزادی در تضاد  کند که هرگاه عدالتخاطر نشان می آلن تورن     
شود. (. چراکه کم و کیف کارها نایکسانند و برابرکردن آنها به سلب آزادی ممکن می146شود )می

های بنابراین، یا باید آزادی را قربانی کرد و یا عدالت بمعنای برابری را. نقد نظر او، پرده از واقعیت
 دارد: مهمی بر می

دهد، تشکیل میو...( د و فساقدرت )= ترکیب پول و علم و فن و زور را هرکس  رایی. وقتی دا1
 تواند پیدا کند. اما،برابری، تعریفی غیر از برابری در قدرت نمی

که مازادها از کند. بشرط آنمی –و نه آزاد  –. برابری در قدرت، هرکس را در قلمرو خود، خودکامه 2
تر کارشان کمهای شود، ستانده و به کسانی داده شود که حاصلهای کارشان بیشتر میکسانی که حاصل

با آزادی را خاطر نشان  ناسازگاری عدالت، جامعه شناس فرانسوی، خاطر است که آلن تورناست. بدین
 کند. باوجود این،می
شود. زیرا قدرتمندترها مرتب قلمروهای خود سازگار نمی –با همان تعریف باال  –. نابرابری با آزادی 3

شود، از آزادی و نیز تر میکنند. در نتیجه، اکثریتی که مدام بزرگمی ترها، گستردهقدرتزیان بی را، به
محیط و بهداشت و  شوند )غذا و پوشاک و مسکن و آموزش و پرورشآنچه حقوق اولیه خوانده می

زیرسلطه، نه آزاد که آلت فعل قدرت  -نیز، در سامانه مسلط  کاقلیت کوچشوند. زیست سالم( محروم می
 و .توان مشاهده کردهای آن، نمیگردد. این آن واقعیت است که بدون شناسایی نظام سلطه و پویاییمی
ها که برای جوید مگر به داشتن موضع مسلط. اگر زیرسلطه. بر اصل ثنویت، استقالل تعریف نمی4

هایی درآمدند که در موضع مسلط ، یا در موضع زیرسلطه ماندند و یا در شمار جامعهاستقالل مبارزه کردند
واقعیت مهم دیگر تواند پیدا کند. خاطر است که بر این اصل، استقالل تعریف دیگری نمیهستند، بدین

 شود آن را مشاهده کنیم، این واقعیت است که چون بر اصل ثنویت، استقالل به قدرتکه نقد سبب می
ای از استقالل به معنای نه مسلط و نه زیرسلطه، بنابراین، شود، هیچ شهروندی و نیز هیچ جامعهتعریف می

 . وگردندقدرت می شود. همگان محکوم به زندگی تحت جبراز آزادی، برخوردار نمی
نه مسلط و نه زیر  جمله، ، از. اما اگر از ترکیب، زور و فساد را خارج و حقوق را وارد کنیم، استقالل5

ناپذیر است، از جمله، آزادی که از استقالل جدایی جوید ومعنی می استقالل در تصمیم، بنابراین، ،سلطه
را شناسایی  های استقالل و آزادیدهد. در جای خود، تمامی تعریفتوانایی انتخاب نوع تصمیم معنی می

 خواهیم کرد.
کند و آیا کسانی که قلمروها را نابرابر نمی ا در ترکیب علم و فن و پول و نیرو و حقوق، نابرابریآی     

 است:شوند؟ پاسخ اینبرخوردار می یکسان از استقالل و آزادیقلمروهای نابرابر دارند، 
 

  بمثابه تمیز حق از ناحق: برابری و نابرابری بر اصل عدالت

یابد. در خور یادآوری است که در میزان تمیز حق از ناحق تعریف می ، عدالت. بر اصل موازنه عدمی1
 هیچ بیان قدرتی، بنابراین، بر اصل ثنویت، این تعریف از عدالت ممکن نیست. بر این اصل،

ترکیب و وجود حق در ترکیب، یعنی این که شهروندان به حقوق خویش عمل . نبود زور و فساد در 2
کنند. بنابراین، علم و فن و سرمایه ، تنظیم میها را نه قدرت که، حقوق بر اصل عدالتکنند و رابطهمی

 کند. در نتیجه،کردن همگان در رشد و آبادانی طبیعت پیدا نمیزمینه عملی جز فعالو... 
به برابری همگان در رشد  . گذار دائمی، از نابرابری در علم و فن و برخورداری از نیروهای محرکه3
شوند و برابری شهروندان محل می، بیشود. از آنجا که ضابطه نیازها حقوق هستند، تولیدهای تخریبیمی
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ها در علم و فن وبرخورداری از نیروهای محرکه دیگر، خود ممکن و نابرابریدر برآوردن نیازها همواره 
 و  گردد.نیروی محرکه برابری به یمن رشد می

.  با توجه به این امر که پویایی تخریب، تخریب به استمرار است و هرگاه نیروهای مخرب برای ایجاد 4
شوند. یک لحظه تر میدائم بزرگ گریابعاد ویرانافزایند، می، که برابری قوا، بر ابعاد خویش بیفزایند

به اندازه نیروی تخریبی سرانه  ،سرانهمردم دنیا، درنگ و تأمل درباره منظره هولناک جهان، آن روز که 
تا بدانیم هم برابری و هم نابرابری بر اصل ثنویت،  کافی است، بیابند، و روس و اروپا ییان و چینآمریکا

شود، کند. بنابراین، واقعیت سومی که به یمن نقد قابل مشاهده میرا ناممکن می زندگی بر روی کره زمین
، شکیبایی راه بیرون رفت از این جبریابد و است: مسابقه در تکاثر قدرت کار را در گورستان پایان میاین

 .(147) در عمل به حق و فراخواندن به حق و استقامت در عمل به حق است
های تخریب است که پویاییتوان مشاهده کرد، اینها می. واقعیت پنجمی که به یمن شناسایی پویایی5

کنند و فساد را فراگیر می گریویران  –کنند های دیگر یکدیگر را ایجاب میکه با پویایی –و فساد 
هرگاه انسانها نخواهند تسلیم مرگ خود و طبیعت بگردند، درد انجامند و می به پویایی مرگ( و 148)

 –مسلط  نظامها: خارج شدن از ها و هم برای زیرسلطهشود، هم برای مسلطیکی و درمان هم یکی می
بدرآمدن از غفلت، غفلت از  مرگ با پویایی زندگی، بنابراین، ین پویایجانشین کرد زیرسلطه، بنابراین،
 قرار،بدینخویش؛  استقالل و آزادی

ان افزودن که زور و فساد دو عنصر اصلی آنها هستند و عناصر دیگر کارش ییهاترکیب بیماری:عامل  ●
 هرچه بیشتر به کارآیی این دو هستند. و

 . بنابراین، در ترکیب : جانشین کردن زور و فساد با حقوقدرمان ●
 .روی آوردن به زندگی بمثابه حقوندو  جانشین کردن موازنه وجودی با موازنه عدمی    
 
 

 :شودعامل توازن می در آن، یک محور میان دو محور  ،توازنی که

 
بیند که در آنها، یک محور در است و میها سه نوع توازن را، به استمرار، به خود دیدهتاریخ جامعه    

 کند:وازن برقرار میگیرد و میان دو محور دیگر توسط قرار می
 
 شود:فراگیر شدن محور وسط برقرار می توازنی که با استبداد. 1

و از آن، تا استبدادهای فراگیر  در اروپا استبداد فراگیر کلیساتا  ها در مصرفراگیر فرعون از استبداد     
داری و استبدادهایی که نهادی با سلطه بر نهادهای دیگر و از آن تا سرمایه و استالینیسم نازیسم

به استخدام خود  دیگر را ، محور سوم دو محور-از جمله استبداد والیت مطلقه فقیه  –اند برقرارکرده
 اند:شده درآورده و استبدادی بر پایه ثنویت تک محوری

قرار، قرارگرفته میان نهاد سیاسی )دولت( و جامعه، نقش تعدیل کننده را برعهده دارد. بدین نهاد دینی ●
کند: یکی با دولت استبدادی و دیگری با جامعه و حاصل این دو توازن، نهاد دینی دو توازن برقرار می

که « دهقانان»، نیز، نهاد دینی، به اتفاق گردد. در ایرانجامعه می –نهاد دینی  –توازن عمومی دولت 
کردند، این نقش را برعهده داشت. طبقه میانه بشمار بودند و میان طبقه حاکم و جامعه توازن برقرار می
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است که این محور وسط، با استفاده از موقعیت خویش، دولت را تصرف اما در تاریخ ایران، پیش آمده
 است. کرده
زود از میان برداشته  و( 149دهد )تشکیل می ، یک روحانی دولت سوسیالیستدر دوران هخامنشی     
« سلسله روحانیت»و امروز دولت  دولت صفویشود. دیرتر، شود. اما دولت ساسانیان دیرپا میمی
، دین را دولتی، «دولت دینی»با تصرف دولت، با هدف ایجاد  ،همان محور وسط بودند که (150)

 دهد. . و این آخری است که تمایل خویش را به استبداد فراگیر نشان میکردند یعنی وسیله توجیه استبداد
، خدای مجسم و دولت او، دولت ، انسان/خداپدید آمد. فرعون سان در مصرها نیز، ایندولت فرعون     

 . (151) فراگیر، بود استبدادی متمایل به استبداد
روم  دین مسیحی مدتها ممنوع بود. وقتی از بند ممنوعیت رها شد، پیروان پر شمار یافت. امپراطوری ●

، بخش وسیعی از اروپا، در فراگیر کلیسا ، به تدریج، استبدادآن هایلرزان شد و ویران گشت و بر خرابه
 (. 152استقرار جست. این استبداد، در تشکیل دولت/ملتها دوام آورد)

را مستقر کند.  ، کودتا کرد تا که دولتی با مرام کمونیسم، به رهبری لنینبلشیویک، حزب در روسیه ●
، با خیانت به طبقه خود، تشکیل داده بودند واژبه قول لنین، حزبی بود که روشنفکران طبقه بورحزب او، 

بودند و دولت و « زحمتکشان»گرفت میان محوری که (. بنابراین، محور وسطی بود که قرار می153)
 ، دولت را تصرف کرد و  بر هر دو محور حاکم گشت.«زحمتکشان»طبقه حاکم. به نمایندگی 

 که استبداد – در اسپانیا و فرانکیسم –باوجود تفاوتش با نازیسم  – و فاشیسم در ایتالیا در آلمان نازیسم ●
حاکم شدند: در آلمان شکست خورده در  توسط محور وسط بر آلمان و ایتالیا و فرانسه –فراگیر نبود 

و با هدف « برتر نژاد»، به نمایندگی از اول و گرفتار بحران اقتصادی بسیار سخت، حزب نازی جنگ
محور دو تشکیل شد. در چند زوج دومحوری، محور واسط شد:  (154« )فضای حیاتی»ایجاد 

محور آلمان و ضد آلمان یا دشمنی که حزب نازی جعل کرد دو محور قشرهای باال،  –کمونیسم 
قشرهای فقیر و متوسطی  و دو محور  جهانی غالب در جنگ اولمحور آلمان و دولتهای دو )یهودیان(، 

و دو محور نژاد برتر که « فضای حیاتی»گرداند و دو محور جمعیت و که بحران اقتصادی فقیرشان می
شد. نازیها با تصرف دولت، از میان نژاد برتر پنداشته می« حق»، زندگی نظریه انتخاب اصلح بنابر

 متحقق کردن هدف را وسیله توجیه استبداد فراگیر کردند. برداشتن این دو محورها و 
های اجتماعی بندیلداری نیز محوری وسطی است که سلطه خود  بر سیاست و اقتصاد و شکسرمایه ●

، در سطح جهان و در سطح کشورها، از قرارگرفتن میان دومحورها دارد: دو محور تولید و را و فرهنگ
داران و قشرهای سرمایهدو محور ، بودن منابع و رقابت بر سر دستیابی برآنها دو محور نادر ،انبوه مصرف

و مقاومت محور  جهانی )پویایی جهانی شدن –ملت، دو محور ملی  –محور دولت  میانی وابسته آن، دو
و فرهنگهای ملی و حتی قومی، « شمولجهان»فرهنگ ملی در برابر آن(، دو محور نو و کهنه، دو محور 

 زیرسلطه. –های سامانه مسلط زیرسلطه و پویایی –مسلط دو محور تر، ...، از همه مهم
محور های نسبتاً پایدار میان سه محور داخلی و یک در حقیقت، ساختار قدرت در کشورها، رابطه    

اقتصادی و نهادهایی  -بندی اجتماعی خارجی، است. سه محور داخلی، یکی دولت و دیگری شکل
گر هستند. هر محور خارجی نیز روابط با کشورهای دیهستند که نقش حافظ توازن را برعهده دارند. 

زند. وقتی دولت ضعیف تغییری در این چهار محور و روابط آنها با یکدیگر، توازن موجود را برهم می
دهد، بندی نیز صالبت خود را از دست میشوند و شکلثباتی آن میو  روابط با دنیای خارج از عوامل بی

بر محورهای دیگر و نیز نهادهای  تواند دولت را تصرف کند و با مسلط شدنمحور پاسدار توازن می
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و هیتلر و  ، استبدادهای استالینو در ایران و در آلمان خویش را مستقر کند. در روسیه جامعه، استبداد
 سان مستقر شدند. ، اینخمینی
امکان بازسازی ها در انقالب، وجود کاستی، افزون بر برهم خوردن توازن میان محورها، در مورد ایران    

 ام:، خطر استقرار استبداد بعد از انقالب را خاطرنشان کردههارا فراهم آورد. در کتاب موازنه استبداد
کشد، موجودیت خویش را از موازنه نیرویی که از برخورد حق و ناحق دامن کنار می»بگاه انقالب،       

کند، بلکه رفتار خود را چنان قوا میان حق و ناحق دارد. بنابراین نه تنها کوشش برای پیروزی حق نمی
ب حق و باطل انتخابشان چون هیچکدام از دو جانکند که امکان انتخاب میان حق و باطل نباشد. تنظیم می

ممکن نیست، ناگزیر هر دو در وجود شخص یا گروهی که طرف ندارد، یکی از راه اجبار و دیگری از راه 
شوند. حاصل این موازنه جمع شدن قوا نزد شخص یا گروهی است که طرف ندارد. رغبت و میل، متفق می

رژیم های انقالبی که به رژیم های ضد انقالبی جا بدترین تناسبهای زور برقرار می شود. تمامی و از همین
ای از اتخاذ موضع خوددار کردند و با حذف طرفین دعوا )حق بدل شدند، بخاطر آن بود که در رهبری عده

. اگر سازمان سیاسی در موضع قدرت و حاکمیت و باطل( رهبری یافتند و قوا لزوماً در آنها جمع شد
که چون در  انجامد )استالینهمه جانبه می به استبدادجمع شدن قوا در رهبری،  ،سیاسی بر جامعه باشد

رهبر شد( و اگر سازمان سیاسی در این موضع نباشد به متالشی  ،طرف نداشت« ظاهراً»کمیته مرکزی 
کند. در از رأس پیروی نمی زیرا بدنه .و ...( 39-42انجامد )جبهه ملی در سالهای شدن سازمان می

دهد؛ از روایی کوتاه است و از سوی دیگر نیرو از دست میحقیقت، رأس از سویی دستش از حکم
 شود. گیری میرو، محکوم به کنارهاین
یان دو محور دیگر دارد. تا توازن قوا م از کند، موقعیت خود رادر حقیقت، محوری که وسط بازی     

و به خود،  بیندوقتی دو محور استواری دارند، محور وسط سود خود را در وجود هم آن و هم این می
ست ومحل تمرکز و تکاثر قدرت ا. وقتی یکی از دو محوری که مسلط دهدگیر از دو طرف مینقش ضربه

نه »که کند مکان را پیدا میاد، محور وسط این رخومیدهد و توازن بر هم است، استواری از دست می
رها، و چون یک محور مردم هستند و یک محور قدرتمداقراردهد.  خودرا در دستور کار« آن و نه این

 کند:طلبی خود میناگزیر، جانبداری از حقوق مردم را پوشش قدرت
 
 طلبی:طلبی با حقتقدر تلبیس. 2

 ،خواهند زندگی کنند و زندگی عمل به حقوق ذاتیباشند چون می جمهور مردم ،حق انجانبداراگر      
از راه رضایت، با یک رهبری موافق طلبان قدرتاز راه ناگزیری و کند، ایجاب می جانبداری از حق را

کند، امکان پیدا محوری که نقش وسط را بازی میآید، التقاطی است. ای که بوجود می، موازنهگردندب
وجود انبوه کسانی پیدایش رهبری از این نوع، یکی  علتکند هدف واقعی خود را با حق بپوشاند. می

اگر شمار . اتخاذ کنند «طرفبی» ، موضعدو طرفه نسبت بکه بینند است که سود خود را در این می
اران قدرت نمایندگی کند، ها نبود، رهبری که هم از جانبداران حق و هم از جانبد«طرفبی»بزرگ 

 آمد.بوجود نمی
جماعتی . گرددمیرفتار دوپهلو  ،؛ در نتیجهشودمیایجاد موازنه میان حق و ناحق  بنابردر حقیقت،      

رفتار  تواندنمی خود، زند، بدون غفلت از استقالل و آزادی، سرباز میحق و ناحق که از انتخاب میان
محورها در در جمع قدرتمدار و قدرت اما محور استبه سخن دیگر، قدرتمدار و قدرت کند.پهلو پیدادو 
خواهد از کند و هم میمیمحل عملی وسط دو محور وجود دارد و آن را پر که خاطر آید، هم بدیننمی
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د، جانب آنها را که توازن بسود قدرتمداران برهم خورستاند و هم به محض اینو می دو طرف، بستاند
 گیرد.می
دهد، کسان و یا گروهی یک امکان یافتن موضع مسلط را نمیوقتی توازن میان دو طرف به هیچ    

آید شوند و پیش مییک از دوطرف خطر محسوب نمیبرای هیچکه آیند و رو میکنند موقعیت پیدا می
سان قدرتمدار این و ... و خمینی و ... و استالین و صفویان شود. عباسیانمیکه بر هر دو طرف، مسلط 

های ضد انقالبی بدل شدند، بخاطر آن بود که های انقالبی که به رژیمتمامی رژیممحور شدند. و قدرت
با حذف گروهی به رهبری یکی از خود، کردند و  یای از اتخاذ موضع خوددارعده ان،رهبرجمع در 

 ون تمرکز و تکاثر قدرت شدند.نکاطرفین دعوا رهبری یافتند و 
 

 تلبیس و القاء:  .2.1
بند ها وجود دارند و، در باطن، تمایل ،در سازمانهای سیاسی است کهیکی این از امرهای واقع مستمر     

که در حقیقت  «طرفیبی»و تراشند می «ی طرفب»و  «باطرف»از بین خود  ،در ظاهر ،و کنندمیو بست 
 ساختهای اجتماعی که بر اساس موازنه وجودی . در نظامکنندمحور میبا طرف و از خودشان است، 

یت و منزلت نسبتاً ندارند. اینان از موقع «طرف»قشرهای میانه، قشرهایی هستند که بظاهر  ،اندگرفته
شوند. رهبری معرف این قشرها، آن رهبری است که هم در زمینه عملی و هم در زمینه ثابتی برخوردار می

 رو، فکر راهنمایش توجیه موضع او و به ضرورت،باید هوای دو طرف را داشته باشد. از این نظری،
 . شودمیالتقاطی 

 شود و اندیشهموجب از خود بیگانگی کامل آن می ،«یرهبر»ها در با وجود این جمع شدن قدرت    
سان بود کند. بدین، بنابراین، از خود بیگانه می«اعمال قدرت»راهنما را نیز مأمور توجیه قدرتمداری و 

و  انقالبها دلیل دگردیسی. بیگانه شداز خود اموی و عباسی  در استبداد« خلفای راشدین»دولت که 
و متحقق « رهبری»و تکاثر قدرت در همین تمرکز  گرتر،استبدادهای جدید بس مرگبارتر و ویران راستقرا

ها با حقوق به یمن عمل به حقوق، در نتیجه، خالی نشدن انقالب از راه وجدان به حقوق و تنظیم رابطه
است.  این شدن اندیشه راهنما از حقوق و التقاطی شدن این اندیشه در آغاز و خالی شدن آنها در پایان 

 کندشود و نفی مییادآور میبا برداشتها و روشهای التقاطی  قرآنخاطر، شناخته بود. بدین امر واقع مستمر
(155 ) 
 

  وَالَ تَلْبِسُواْ الْح قَّ بِالْب اطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْح قَّ وَاَنتُمْ تَعْلَمُونَ
 و حق را به باطل نیامیزید )*(و حق را که بدان آگاهید کتمان نکنید 

 
 ( 156فرماید )ش میو تمایز و درباره مؤمن و وجه تمیز    
 

 نُ وَهُم مُّهْتَدُونَ الَّذِين  آم نُواْ وَلَمْ ي لْبِسُواْ اِيم انَهُم بِظُلْمٍ اُوْلَـئِكَ لَهُمُ االَمْ 
 ان. آنانکه ایمان می آورند و ایمان خویش را به ستم نمی آمیزند، ایمنند و اینانند هدایت شدگ

 
کنند دانند و باطل در دین وارد میکه خود را مؤمن به یک دین می هستندکسانی  معرفها و این آیه    

آمیزند تا از آن را در هم می «عقاید»، خودم را برقرار کنند. اما بسیارند کسانی که این، نه آنتا موازنه نه 
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و  و انجیل دستور داد سه کتاب تورات نادراز جمله، معجون بسازند و با آن بر جهان حکومت برانند. 
 . تا که پیروان این سه دین، یک دین و یک کتاب پیدا کنندرا با یکدیگر تلفیق کنند  قرآن
تشکیل  او سلطنت ، تحتشمشیرکه باید به زور بگرداند  جهانیگر دولت را توجیهخواست دین میاو     
جهان را زیر فرمان آورد، همه آنها  ،دین التقاطیوسیله کردن با  ،خواستمی که تنها کسی نبود. وی شدمی

 ژیهای التقاطیوایدئول نیازمند خواهند جانبدار رفتارها وخواسته اند و میکه جهان را زیر فرمان خویش می
 . خویش« قدرت جهانی»برای توجیه  هستند
تمایل به رهبری هر دو نیستند.  مصون از القاء شیطان نیز این امر، امر واقع مستمری است. پیامبران     

 مطلقه نیازمند تابعیت مطلق اندیشهوالیت شود. گرهای رهبری بر دو طرف میتوجیه یالقا طرف، سبب
کند و درسی است که را خاطرنشان می راهنما از توقعات قدرت است. آیه زیر، همین امر واقع مستمر

  :(157)غفلت از آن، درجا، از خود بیگانه و آلت خودکار قدرت گشتن است 
 

لْقِي الشَّيْطَانُ يُقَى الشَّيْطَانُ فِي اُمْنِيَّتِهِ فَي نس خُ اللَّهُ م ا وَم ا اَرْس لْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ اِلَّا اِذَا تَم نَّى اَلْ
 ثُمَّ يُحْکِمُ اللَّهُ آي اتِهِ وَاللَّهُ ع لِيمٌ ح کِيمٌ 
 مگر آنکه هرگاه اراده گذاشتن )*( پیام را می کرد، شیطان پیامبریو نفرستادیم پیش از تو فرستاده و نه 
آیات خویش را استوار می ساخت و خدا )همواره( دانا و حکیم  در آن )سوء( القا می کرد. پس خدا

 است. 
 

، به اسم داستان غرانیق ،داستان جعلی: )ص( نیز نسبت داده اند به شخص پیامبرگری را و این التقاط     
چون »اند پیامبر بیالود. مدعی ، توحید را با قبول خدایان قریشپیامبر توحید ؛ بنابر آن،پرداخته اند را

نند آرزو کرد ای کاش چیزی که باعث نفرت کجویند و با پیروانش بدی میدید قریش از وی دوری می
قوم خویش نزدیک شد و آنها نیز به وی نزدیکتر شدند.  هب ،شد. پس از آنآنها باشد بر من نازل نمی
  :نشسته بود، سوره نجم را بر آنها بخواند تا به این آیه رسید ،نزدیک کعبه ،روزی در یکی از مجالس

 
 الثالثه االخری ةافرایتم الالت والعزی ومنا

 سومین آنها راة آیا دیدید الت و عزی را و منا
 

 و پس از آن چنین خواند
 

 تلک الغرانیق العال وان شفاعتهن لترتجی
 اینها غرانیق عالی مقامند و همانا به شفاعتشان امید می رود

 
کار دریغ  س از اینکهمه آنها به سجده افتادند و هیچ. سپس سوره را به پایان رسانید و سجده کرد    

 دانیم که خدااز آنچه محمد )ص( خوانده بود، اظهار رضایت کردند و گفتند می نکرد. مردم قریش
کنند. اکنون که برای آنها حقی قائل کند ولی خدایان ما در پیش او از ما شفاعت میمیراند و زنده میمی

 ( 158طریق اختالف از میان برخاست ... )شدی ما نیز با توایم. بدین 
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از التقاط روی گردان شد و گفت که این دو جمله  نیست. مدعی اند پیامبر اما جمله سوم در قرآن    
 نبوده اند و "القاء" شیطان "اینها غرانیق عالی مقامند و همانا به شفاعتشان امید می رود" آیه های خدا

است  بوده اند!! و کسانی که این داستان ساختگی را باور کرده اند به این آیه ها که درباره داستان غرانیق
 ( 159استناد می کنند. )

 
ن ثبتناک اخلیال ولو ال وان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینان غیره واذاالتخدوک 

 صیرانلقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیال اذاالذقناک ضعف الحیوه و ضعف الممات ثم التجد لک علینا 
فرستادیم به تو، از قول ما دروغ افزایی اگر اینکار را می  و نزدیک بود فریبت دهند که بدانچه وحی
اگر استوار و پابرجایت نکرده بودیم، نزدیک بود بدانان کمی  کردی البته تو را به دوستی می پذیرفتند. و

متمایل شوی. اگر چنین می کردی عذاب دو جهان را دو چندان به تو می چشاندیم و از ما یاوری نمی 
 یافتی. 

 
آیند بر می در صدد فریب پیامبر قریش: کنندسان که اتفاق افتاده است، بیان میها واقعه را هماناین آیه    

قدرت محور و موقعیت خود نظام اجتماعی  ،را با شرک در آمیزد. تا بتوانند باستناد آن که مگر توحید
واحد و  ها را بعنوان شفیع بپذیری ما نیز خدایپاسدارند. فریب این بود که اگر بت، گررا بمثابه سلطه
شویم. این فریب که همواره ما آدمیان را متحد می تو پذیریم و همه بر حول وجود رهبریبزرگ تو را می

استقالل  شود. هر کس که ازمؤثر می عقلهای قدرتمداربرد، در از خط بدر برده است و هنوز نیز بدر می
 در دام شود و او می که موازنه وجودی اصل راهنمای عقل یخویش غافل شود، نه موازنه عدم و آزادی

و راهنمای عقل او موازنه عدمی  عارفخویش بر استقالل و آزادی افتد. اما پیامبر میگونه القاءها، این
که این پیشنهاد  یابددر می افتد. نمیفریب  در دام این، همانی جویی با اورها و در این از غیر خدابود. 

و  زیرسلطه؛ نفی حقوق ذاتی حیات –گر سلطه اثبات نظام ومتضمن نفی توحید است. نفی پیام توحید 
ها نظامی، تنظیم کننده رابطه قدرت و قدرتمداری، والیت مطلقه قدرت است. چراکه در چنیناثبات 

 یابد.گر قدرت نمیشود و دین نقشی جز توجیهقدرت می
، در جاده هموار از موازنه وجودی، در رهبری آنهمه انقالبهای آزادیبخش از راه القاء باوجود این،     

فرماید اگر خود می ربه پیامب وندکه خدابا آن. افتنداند و میخود بیگانگی و بازگشت به نظام سابق افتاده
انقالب شد، استقالل  ، در ایرانچشاندماین فریب را خورده بودی عذاب دو جهان را دوچندان به تو می

باوجود هشدارها، چون  ؛ راهنمای آن بودند، از اصول ، بر وفق موازنه عدمیو حقوق انسان و آزادی
وجدان به حقوق نجستند و زندگی را عمل به حقوق  انجام نگرفت، یعنی جمهور مردم« پایین»تحول از 

والیت مطلقه نکردند،  روش زندگیها با حقوق نکردند، در یک کالم، استقالل و آزادی را و تنظیم رابطه
 .شدبازسازی  و استبداد، القاء ویت تک محوریفقیه، ترجمان ثن

)تلبیس(  مرام غیر دینییک یا باطل به حق در محدوده یک دین و یختن آم باالتقاط چه  ،در حقیقت    
به موازنه  ارتجاع از موازنه عدمی هراهگم، مرامالقاء عناصر متضاد با اصول دین و یا  خواه از رهگذرو 

به شرک است.  ارتجاع از توحید هراهگمارتجاع از انقالب به ضد انقالب و باالخره  هراهگموجودی، 
شود. باشد، در خور عذاب دو جهان به دو چندان می خدا کار حتی اگر پیامبرروست که عامل ایناز این

  همچنان استمرار دارد. واقع باوجود این، این امر 
 



123 
 

 شود:میروش وقتی بنابر التقاط  .2

وقتی بنابر جمع میان حق و باطل و القاء عناصر  ،را روش ماهیتتوان با دقت در داستان فوق، می    
و  و یک اثبات ،یکی حق و دیگری باطل ،اصلی دو نفی جزئیروش  شناخت:است،  مرامبیگانه در یک 

شوند تا رهبری می و اثبات ، نفیها بطور جزئیو بت خدا ،در داستان غرانیق برای مثال،. است آن قدرت
مخالفت از »و رهبر خویش بشمارند پرست او را  )ص( تثبیت گردد و همگان از موحد و بت محمد

که امر  با توجه به این شوند.نفی می در این دو نفی و یک اثبات، حقوق ذاتی حیات .«میان برخیزد
هستند، در حقیقت این  قدرتمداری و قدرت محوریها مظاهر مالزمه دارد و بت نبود قدرتبا  توحید
حاکم و رهبر به  گردد و اومیمحمد )ص(  پیامبریو حذف خدا و ، نفی کامل اثبات جزئینفی و دو 

. شودانکار می خدای احد و واحد «واالمقام» های. چرا که با قبول بتشودسیاسی جامعه جاهلی بدل می
رهبر،  سپارد. پیامبرمی ، جای به ثنویت تک محوریخدا، بنابراین، موازنه عدمی -انسان رابطه مستقیم 

از خود  بر جامعه عرب عامل سلطه قریش درآور حقوق یابد و از پیامبنابراین، در طبقه حاکم، جا می
امر که، در پی انقالب دو . همان گرددگر قدرت از خود بیگانه میشود. دین او نیز در دین توجیهبیگانه می

  .ند، روی دادایران
رف داشتن از طهمین پرهیز از  ،شانیبنیاد ویژگی، بپذیرندروشها هر شکل  ،ر این موازنهب ،سانبدین    

  :است. پرهیز از انتخاب میان حق و باطل استو یک اثبات راه دو نفی جزئی 
 مخالفند.  تصدیق هر دو طرف در آنچه موافقند و پرهیز از موضع گیری نسبت به آنچه در آن با یکدیگر ●
 دیگری از سوی پرهیز از مقابله با باطل  و ی از دو طرفاز سوی یکتصدیق حق  ●
 نکه به هر طرف وانمود نمودن که حق با اوستیعنی ای ،بطور جداگانه ،تصدیق دو طرف ●
متکاثر  در آن، متمرکز و باید، و اثبات قدرت و کانونی کهاتخاذ موضعی که متضمن نفی هر دو طرف  ●

 . بگردد
انون یا گروهی که کجز قبول همکاری با شخص  ایدو طرف نفی شده، چاره با بکاربردن این روش،    

ب موارد، کانون جدید تمرکز و تکاثر قدرت، در اغل یابند.شوند، نمییا می شود وتمرکز و تکاثر قدرت می
 شوند.کند که سبب کانون شدنش میدو محوری را سرکوب می

 «آری»به باطل و  «نه» اشویژگیکه هستند  موازنه عدمی کرانبیروش در  وارونهاین روشها درست     
 به حق است. 
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 فصل دوم

 موازنه عدمیدر 

 
های پویاییآن بخش،  آشنا شده و در فصل دوم اینک که در فصل اول بخش اول با موازنه عدمی    

های وجودی را ایم و در فصل اول بخش دوم انواع توازنزیرسلطه را شناسایی کرده -نظام مسلط 
زیرسلطه، بنابراین، انواع  – گرتوانیم اندربیابیم که موازنه عدمی استقالل از سامانه سلطهمیایم، شناخته
بمثابه استقالل،  این برخوردار از انسان فعالیتاست. چرا که  آزادی حال،و در همانهای وجودی توازن

استقالل بمعنای موضع نه مسلط فهمیم حاال بهتر می یابد.صفت آزاد می ،هامجموع استعدادها و فضل
نگشتن، تا  کران فعالیت برای گرفتار پویایی مرگو نه زیرسلطه و آزادی بمعنای برخورداری از پهنای بی

 کجا مهم هستند. 
اصل راهنمای  موازنه عدمیاست که ، نیازمند آنغافل نشدن عقل از استقالل و آزادی و از آنجا که    
 پردازم:بگردد، به شناسایی تفصیلی آن می عقل
 

 چیست؟ موازنه عدمی

 
شود و دو طرف، ترکیبی از زور و فساد و علم و فن و پول را دانستیم که وقتی رابطه، رابطه قوا می    

برند، موازنه آنها وجودی است. پس اگر رابطه، رابطه قوا نباشد و در ترکیب، زور برضد یکدیگر بکار می
سان، بود حق و نبود شود. بدینمی و فساد نباشند و حقوق باشند، رابطه، رابطه حق با حق و موازنه عدمی

دارد. نبود رابطه قوا و بود رابطه حق با حق نیز، نیاز  زور و فساد، نیاز به موازنه عدمی بمثابه اصل راهنما
 به موازنه عدمی بمثابه اصل راهنما دارد. 

آن، ترکیبی از علم و فن و سرمایه و نیرو و حقوق بکار  در قرار، آن رابطه که برقرارکردنی است و،بدین    
خوانیم. این توازن دهد که، آن را توازن عدمی میشود، دو طرف را در توازن پویایی قرار میبردنی می

د و به آنها امکان نافزایهای دو طرف مید که برداشتهنروپویا است زیرا دو ترکیب از دو سو بکار می
تر بیابند تر کنند و دانش و فن و سرمایه و نیرو و... فزونادها و فضلهای خویش را فعالدهند استعدمی

 و در اختیار یکدیگر بگذارند.
ها، در راست راه رشد، شود که انسان بمثابه مجموع استعدادها و فضلسان، توازن وقتی عدمی میبدین    

ای از استعدادها و ها بمثابه مجموعهکه انسان شودگیرد. به سخن دیگر، توازن وقتی عدمی میشتاب می
دارند و وجدان به  کنند. این انسانها حقوق ذاتی حیاتها، بایکدیگر رابطه حق با حق برقرار میفضل

متحقق  باید تا که بتوان رابطه حق با حق برقرار کرد: موازنه عدمی این حقوق و عمل به این حقوق
 شود به وجدان به حقوق و عمل به حقوق. می
اما دو حق از حقوق، یکی استقالل و دیگری آزادی، دوحقی هستند که عقل وقتی بر آنها وجدان     

شوند. انسان، می کند، همه استعدادها و فضلهای او، خودانگیخته، فعالدارد و به آنها عمل می
رها است. بنابراین  روابط قوا کند. زیرا تن و روان او از جبرخودانگیخته به حقوق دیگر خود نیز عمل می
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و عمل به  وجدان به حقوق و عمل به حقوق است، پس، وجدان به استقالل و آزادی که موازنه عدمی
 ای که باید حل شود، تعریف حق، بنابراین، تعریف استقالل و آزادی است. استقالل و آزادی است. مسئله

را ناموجود  اند که استقالل و آزادیشده ، از آن روی قائل به جبرو خداناباور ، خداباورهمه جبرگرایان    
که با پندارند. در اینها از استقالل و آزادی را نیز ساخته ذهن از آنچه وجود ندارد، میدانند. تعریفمی

، یعنی کس شک ندارد. زیرا وجود تعینشود، هیچانکار نامتعین، استقالل و آزادی غیر قابل تعریف می
های آزادی به قدرت و به قول ها بر اصل ثنویت، تعریفجبر هست و استقالل و آزادی نیست. تعریف

و هرکس دیگری که  رو است که سارترها از جبر هستند. از این، فیلسوف فرانسوی، تعریفبرگسون
بخواهد آزادی را به قدرت تعریف نکند و نه استقالل و آزادی که جبر را ساخته ذهن قدرت باور بشمارد، 

را که استقالل « نامتعین»همانی با سان، ایندارد. بدین« نامتعین»داند که نیاز به رابطه انسان با می
قرار، شود. بدینهمانی با هستی میعدادها، بگاه اینبخوانیم، آزاد صفت فعالیت انسان بمثابه مجموعه است

و هم فعالیت او، نیازمند به  عدم توازن دارد. زیرا رابطه حق با حق، « نامتعین»همانی انسان با هم این
خوانیم؛ توازن را عدمی دانیم چرا این توازن را عدمی میهمانی جستن حق با حق است. اینک میاین
 خوانیم زیرا، می
 هرآنچه حق نیست، عدم است؛ حق وجود است؛ .1
که، میان دو شود. توضیح اینمحل میهمانی با محل و توازن میان دو رودررو، بی. میان دو حق، این2

طور که در فصل اول، معلوم شد، این شود. همانحق، توازن در نقطه برابری دو قوه خصم، برقرار نمی
تخریب نیروهای حیاتی دو طرف است. بدیهی است که حاصل حرکتی و مرگ، پس از نقطه نقطه بی

دهد. یعنی حاصل ها روی میی داشتهیپویا توازن دو حق، صفر و پوچ نیست. زیرا میان دو حق توحید
نهایت اگر، کند به بیخاطر، حاصل توحید میل میشود. بدینتر از جمع عددی دو داشته میتوحید بزرگ
 باشد. و ،  توحید با حق مطلقبه شرح زیر

وجود است و هیچ موجودی بریده از « نامتعین»نشاند: . این جبرگرا است که عدم را به جای وجود می3
 توان، به جبرنامتعین نیست. متعین بریده از نامتعین وجود ندارد؛ بنابراین، بدون بریدن از نامتعین، نمی

خواند، خداوند را باور می انگارد. اگر خود را خداقائل شد. جبری با انکار وجود، عدم را وجود می
 کند تا مگر به عدمی که جبر است، وجود ببخشد. و غافل است که بدون برقرارکردن روابط قوامتعین می

« خداباوران»کند. از راه اتفاق نیست که جود پیدا نمیزیرسلطه شدن، جبر و –و زندانی سامانه مسلط 
موجود با  کردن استبداداند و یا در پی جانشیننیز بوده جبرگرا، یا جانبدار اطاعت از حاکمان مستبد

 (. در نتیجه،160شود )آنها می اند با این تصور که مأمور متحقق کردن آرمان شهراستبدادی شده
همانی با آن، وجدان و عمل (، نامتعینی که این161است )« نامتعین»خاطر که انسان گشوده به . بدین4

همانی دو حق استقالل و آزادی، ( تا که این162باشد ) است، باید حق مطلق به استقالل و آزادی
 گیرد وقتی:همانی با حق مطلق، انجام میخودانگیخته انجام گیرد. این

 
 :های موازنه عدمیویژگی

 
شود؛ به سخن دیگر، وقتی یک طرف . میان حق و ناحق، میان هست و نیست، توازن عدمی برقرار نمی1

با او وقتی ممکن است که طرف دیگر نیز از استقالل  با او، ناممکن و توازن وجودی حق نیست، توحید
 خویش غافل شود، ناحق بگردد و برده قدرت شود و خویشتن را گرفتار توافق کاهنده کند و آزادی
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شود و موازنه وجودی میان دو ناحق، ار میمیان دو حق، دو هستی حقوند برقر قرار، موازنه عدمیبدین     
دو هست غافل از حقوندی خویش، بنابراین میان دو عدم، عدم هستی حقوند، برقرار شدنی و این ویژگی 

مندی و کاربرد، تابخواهی مهم است. زیرا موزانه عدمی اصل راهنمای زندگی، بنابراین، بیانگر هستی
 آور است؛است و موازنه وجودی مرگ

 
همانی جوینده، با خود در تناقض شود، که اینهمانی با حق، وقتی متحقق میتوازن عدمی، بمعنای این. 2

دهد( و خود را از ناسازگارها با ، انسان را در تناقض با خود قرار مینباشد )غفلت از استقالل و آزادی
 .حق، به خصوص زور و دروغ، رها کرده باشد

ای از استعدادها و همانی با خود، بمثابه حقوند و مجموعهبا این همانی با حق مطلققرار، اینبدین     
همانی را تشکیل شود، یک اینکران هستی می، بیها که پهنای فعالیت آنها، بروفق موازنه عدمیفضل
 دیگر است؛دهند. غفلت از هریک، غفلت از می
 
آید. زیرا رابطه قوا باید آوری پدید میو مرگ گری. یکبار دیگر، خاطرنشان باید کرد که قدرت از ویران3

برقرار بگردد و، در این رابطه، ترکیبی از علم و فن و زور و پول و فساد و...، بکار رود تا قدرت پدید 
گری زور آوری و ویرانروند که مرگگوید که علم و فن و پول و... برای آن بکار میآید. ترکیب خود می
رسانند. بنابراین، توازن عدمی میان حق با قدرت ناممکن است. قدرت به خدمت و فساد را به حداکثر 

تواند در توجیه خود بکار برد. دلیل ضدیت آید و حق را نیز، تا از خود بیگانه نکند، نمیحق در نمی
 فردی و جمعی، همین است؛ با استقالل و آزادی استبداد

شود و آن کند که موازنه وجودی مانع از مشاهده آن میواقعیتی را قابل مشاهده می موازنه عدمی    
شود مگر با فساد جمع شود. یابد و زور نمیآور نمیگر و مرگاست که نیرو وجود دارد، جهت ویراناین

است: پوشاندن حق فساد است و دروغ  جمع زور و فساد –که پوشاندن حق است  –برای مثال، دروغ 
 ؛برای تنظیم رابطه قوا میان گوینده و شنونده است: ترکیبی از زور و فساد و علم و فن و...

    
است که حاصل توازن وجودی حق ، از جمله، این. ضابطه برای تمیز توازن عدمی از توازن وجودی4

خویش غافل شوند. حال  این توازن، نخست باید از استقالل و آزادینیست. چراکه قرارگیرندگان در 
خاطر است که توازن عدمی، تنها میان دو حق برقرار شدنی است و حاصل آن نیز حق است. بدیناین

 است. همانی خودانگیخته با حق مطلقوجدان به استقالل و  آزادی و دیگر حقوق و عمل به آنها، این
شود، توازن شود و میان دو ناحق برقرار میمیان دو حق برقرار نمی خاطر که توازن وجودیو بدین    

شود. برای مثال، حتی کسی که در علن، میان دو ناحق، در پرده ابهام برقرارکردنی است و برقرار می
 –کند طلبی خود میمداری و قدرتدهد و حقوق را پوشش قدرتخویشتن را جانبدار حقوق جلوه می

تواند شفاف باشد. بنابراین، طلب ، نمی-طلب نیاز به پوشاندن آن دارد مدارِ قدرتچون تنها قدرت
راهنمای  . حتی شماری از عقلها که موازنه عدمی(163)شودشفافیت از او، سبب ظاهر شدن باطنش می

چراکه توانند پرده پندار و گفتار و کردار مبهم مدعی را بشکافند و حقیقت را بنمایانند. آنها است، می
 ؛(164) زدایدها را میها و بود نورها و نور علی نوری است که تاریکیموازنه عدمی نبود تاریکی
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وقتی کامل است که پندار و گفتار و  همانی با حق مطلق. بنابراین که حق شفاف و سرراست است، این5
را همواره بکاربریم، هم « حق سنج»کردار آدمی، حق، بنابر این، شفاف و سر راست بگردد. اگر این 

آید و هم بکار سنجش پندار و گفتار و کردار هر مدعی بکار نقد پندار و گفتار و کردار خود ما می
، آدمی از حق مطلق غافل و پندار و از استقالل و آزادی محض غفلتکه بهآید. و بنابر اینمداری میحق

 شود، هر ابهام و تاریکی گزارشگر غفلت از استقالل و آزادی است.گفتار و کردار او مبهم و تاریک می
و دیگر  فلت از استقالل و آزادینور علی نوری است که مانع از فرورفتن در غ موازنه عدمیقرار، بدین    

شود. بر اصل موازنه عدمی، است که بدان شخص با حق قابل سنجیدن می« سنجیحق»گردد و  حقوق می
سنجیدن شخص به راهنما باشد،  هرگاه توازن وجودی، در عوض. تسنجیدن شخص با حق ناممکن اس

بنابراین، هرشخص که نماد قدرت گشت و یا پندار  شود.سنجیدن حق به شخص ممکن میحق ناممکن و 
شود. و گفتار و کردار او، در توازن قوا، کاربرد پیدا کردند، حق به پندار و گفتار و کردار او، سنجیده می

و دلیلی از دالیل گرفتار  هاهمه جامعهدر  شود. امر واقع مستمراگر نایکسان بودند، حق است که رها می
 زیرسلطه؛- گرهای نظام سلطهپویایی شدن انسانها به جبر

 
خاطر که ، در زمان و مکان معین برقرارکردنی و ناپایدار است. توازن عدمی، بدین. توازن وجودی6
شمول و پایدار است. چنانکه دوستی دو انسان مستقل و آزاد، بنابراین، همانی با حق است، هستی این

 و عامل به حقوق، دوستی در همه جا و همه وقت و پایدار است. عارف
 گری و جبرکننده مادیپذیرند، باطلهای وجودی در مرگ و ویرانی پایان میاین واقعیت که توازن    

که قائل شدن به متعین بودن هستی، خویشتن را زندانی تناقض کردن و عدم را وجود است. توضیح این
و این توازن وقتی برقرار شدنی است که، پیشاپیش، دو  یعنی توازن وجودی پنداشتن است. چراکه تعین

جود دو طرف مادی، پیش از توازن قوا، یعنی جبر بعد وجود داشته باشند. قائل شدن به و« مادی»طرف 
از وقوع توازن و حاصل توازن قوا میان دو موجود است. اما وجود بدون جبر، یعنی وجود بدون تعین. 

؛ پس، تضاد درونی و دانست که قائل شدن به نبود تضاد در درون ماده، یعنی قبول وجود خدامی انگلس
با یکدیگر  را عربها کشف کردند و ناگزیر شد بگوید ضدین (. گفت توحید165ذاتی ماده را جعل کرد )

های دیگر، پاسخ درخور ناپایدارند. اما عامل ناپایداری کیست یا چیست؟ این پرسش و پرسش در توحیدِ
به قول  ،شدند متناقض وکه داده مییی هانجستند. زیرا درون ماده چنین تضادی وجود نداشت و پاسخ

بودند. در حقیقت، « ضدین»تار انقیاد به وشهای عقل گرفا، ترGuillaume Guindey ندییگیوم گ
قرار، تنها آورند نه زندگی ساز.  بدینهستند. مرگ های قوا و درونی و بیرونیهای توازنتضادها فرآورده

 تواند پیش از هر توازنی وجود داشته باشد؛هستی نامتعین است که می
 
های وجودی میان نابرابرها هستند. دانستیم که زیرسلطه، فرآورده توازن – گرهای نظام سلطه. پویایی7

کند و به او زیرسلطه، رها می -گر های نظام سلطهپویای ها را از جبرتوازن عدمی، توازنی است که انسان
نی با هستی است، همادهد، خود مستقل و آزادش را باز یابد. بنابراین، توازن عدمی که اینامکان می
گردند. در ها از هر نوع رها میها و تبعیضها از جبر نابرابریگرها و زیرسلطهشود وقتی سلطهمتحقق می

-جستنی است که حقوند را است و رهاشدن از پویایی فساد  ، کرامتهمانی به حق مطلقحقیقت، این
گرترین فسادها (، در شمار ویران166) های کیش شخصیتتحقیرکردن و تحقیر شدن و دیگر بیماری

 است. –هستند 
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شوند، ها که بر هم افزوده میگیر و تبعیضنابرابری شتاب و شدت قرار، برای جانشین کردن جبربدین    
شود. کار پیدا نمیکه گذار دائمی از نابرابری به برابری است، در این و آن توازن، راه با خودانگیختگی

بر دیگری سلطه  کند. اگر سرانجام یکیحرکت میچراکه توازن قوا میان دو نیروی برابر، دو طرف را بی
 کاری که وجود دارد، جانشین کردن توازن وجودیقرار، راهشوند. بدیننجوید، هر دو، دو مرده برابر می

برابری در حقوق، بنابراین، برابری در برآوردن نیازهای اساسی و گذار  موازنه عدمیبا توازن عدمی است. 
هرکس آنها را تحصیل کند، مایه  و هرآنچه معنوی است. ، کرامتنابرابری علمی، دادگری، تقویدائمی از 

 ؛شودآوردها میبرکشیده شدن همگان و برابری آنها با او، در دست
  
کردن  است و هم اصل راهنما هستند، دلیل بر وجود موازنه عدمی . این امر که حقوق ذاتی حیات8

است « حق سنجی»قرار، موازنه عدمی موازنه عدمی، غافل نشدن از حقوق و عمل به حقوق است. بدین
بر حیات نداشته باشد،  کند: هرآنچه بود و نبودش، اثریکه تمیز حق ذاتی حیات را از غیر آن، ممکن می

حق ذاتی حیات نیست؛ هرآنچه بودش برای حیات زیانمند باشد، حق ذاتی حیات نیست؛ هر آنچه نبودش 
برای مثال، نفس کشیدن حق است. پس هر حیاتمندی بر هوای . سودمند برای حیات باشد، ناحق است

عناصر را در ترکیب، حیات  سالم حق دارد. هوای سالم ترکیبی از عناصر است که اندازه هریک از
 اگر . اندازه سنج است ، به یمن حقوقی که ذاتی آن هستند،سان، زندگیکند. بدینجانداران تعیین می

ساختند، که، در آن، محیط زیست بردند، جهانی میانسانها این اندازه سنج را در فعالیتهای خود بکار می
یمن قرار، بهدینب داشت.با برخورداری جانداران و گیاهان از حقوق ذاتی خود، سازگاری کامل می

های نظام مطلوب را های اجتماعی را نقد و ویژگیتوان نظامکه موازنه عدمی است، می« سنجیحق»
 .شناسایی کرد

است. تعریف حق به قدرت و رابطه انسان با حق، بمثابه  تعریف حق موضوع جلد سوم کتاب رشد    
ها را گرفتار های اجتماعی و جامعهای هستند که قدرت را محور نظاموسیله، از عوامل تعیین کننده

های راهنما را از دینی و غیر دینی، های آنها گردانده و اندیشهزیرسلطه و پویایی – گرهای سلطهنظام
 ؛اندمحکوم به وسیله توجیه قدرت گشتن، بنابراین، از خود بیگانه شدن کرده

  
، برقرارکردن رابطه است که بر اصل ثنویت و توازن وجودیاین . دلیل دیگر از دالیل بطالن جبرباوری9

شوند گاه توانا به برقرارکردن رابطه مستقیم با واقعیت نمیمستقیم با واقعیت ناممکن است. جبرباوران هیچ
زیرا هم بواسطه موقعیت خود بمثابه رابطه برقرارکننده از راه توازن وجودی، با واقعیت و هم بخاطر 

شود، با واقعیت رابطه غیر مستقیم برقرار با واقعیت می گره توازن وجودی که واسط و رابط مشاهد
و  شناسانکنند. این ناتوانی از برقرارکردن رابطه مستقیم با واقعیت، ویژگی تمامی فیلسوفان و دینمی

آنها  شناسان و... جبرگرایی است که ثنویت اصل راهنمای عقلشناسان و زیستشناسان و سیاستجامعه
شوند، برای تصور و سپس قائل می که، آنها که به جبرو توازن وجودی برقرارکردن روش آنها است. چنان
کنند یکدیگر را متعین کنند. کنند و این دو را مأمور میتصدیق جبر، نخست، در ذهن دو محور ایجاد می

شان ثنویت است، دو کس را دو محور فرض شوند اما اصل راهنمای عقلآنها هم که به آزادی قائل می
شود به آزادی هریک محدود می –آنکه تعریف شود بی –شوند و آزادی کنند که حد یکدیگر میمی

خاطر کنند نیز، نیازمند دو کس بمثابه دو محور هستند. بدیندیگری. حقوقدانانی که حقوق را تعیین می
 هایش تعریف کنند.توانند با حق رابطه مستقیم برقرارکنند و آن را به ویژگیکه نمی



129 
 

کند همانی جوینده با هستی محض را بر ارتباط مستقیم با واقعیت، توانا می، اینقرار، موازنه عدمیبدین    
 ؛بودن موازنه عدمی است و برقرارکردن این ارتباط گویای اصل راهنمای عقل

 
گر و هم محدودکننده زیرسلطه زیرسلطه، هم محدودکننده سلطه – گرهای نظام سلطه. دانستیم پویایی10

که در پی کنند. طرفه اینمیان دو محور، اندازه محدودیت را معلوم می هاها و انواع موازنههستند. ثنویت
زندگی و انقباض به اندازه،  ،دانیم که انبساطجهان ما همچنان در انبساط است. حاال می« انفجار بزرگ»

های آنها، آن را ، انبساط ممکن نبود زیرا محورها و توازنبنابراین، بدون موازنه عدمی آور استمرگ
کردند و بدون موازنه عدمی، آغاز و فرجام جهان و عوامل انبساط و انقباض، قابل شناسایی ناممکن می

او و طبیعت، بستگی مستقیم پیدا  ها نیز، رشد انسان و آبادانی طبیعت و یا تخریبشوند. در جامعهنمی
که محروم کننده انسان از امکانات رشد در  شدن موازنه عدمی و یا توازن وجودی کند به اصل راهنمامی

 است.  استقالل و آزادی
ها را بلحاظ بسته و یا باز بودن و شدت و های جامعههای طبیعی، نظامهای فراگیر و سانحهبیماری    

 ضعف بسته یا بازبودن آنها میزانی است که اندازه غفلت شهروندان هر جامعه را از استقالل و آزادی
های در موضع مسلط، دهند. جامعه، بدست میها و کاربردها که این دو حق دارندخود، در تعریف

 تر هستند. در نتیجه، فشار جبرشود، در برابر تغییر، مقامهاشان پیشاپیش متعین میخاطر که نظامبدین
خاطر است که لحظه فروپاشی شود. بدینبیشتر میبر شهروندان  زیرسلطه – گرهای نظام سلطهپویایی
 های عظیم است:گریها، لحظه ویرانگونه نظاماین
  

افزایند. پویایی شوند پویا هستند، بنابراین، پیوسته بر ویرانی میها که میان دو محور برقرار می. توازن11
توانست نویت، زندگی و این جهان نمیتوازن قوا و برهم افزوده شدن ویرانی بر ویرانی، دلیل که براصل ث

کند، حرکت میپدید آید: توازن کامل، نقطه مرگ است. این امر که توازن قوای برابر، دو طرف را بی
حرکتی که بیتوانند بمانند. اال ایندانست که دو طرف در این حالت نمیمی واقعیتی شناخته بود. فارابی

ایستا نیست و پویااست. یعنی دوطرف باید مدام نیرو تخریب کنند تا در این توازن بمانند. سرانجام، یا 
 خاطر است که جبرگرایانجوید. بدینمیرند و یا به قول فارابی، یکی بر دیگری سلطه میدو طرف می

 (. 167توانند بر اصل ثنویت، پیدایش این جهان را تبیین کنند )اند و نمینتوانسته
در سازد، است. ثنویتی که او می )خدا( به نامتعین( )خداصیرورت از نامتعین  اما دیالکتیک هگل    

یازی، نوبت به فرایازی ؛ پس این فروهستی محض و نیستی است که نیست آغاز صیرورت، ثنویت
تا انسان جامع عضو  نیز فرایاز است: صیرورت از انسان عضو جامعه ابتدائی . دیالکتیک مارکسرسدمی

ای، توضیح دهنده «تضاد درونی»تدریج، فیلسوفان مارکسیست دانستند که در طبیعت . به طبقهجامعه بی
بکار نوشتن کتاب دیالکتیک بود. به این نتیجه رسید که  (. سارتر168پیدایش جهان، وجود ندارد )
قرار، دین(. ب169انجامد )شود و به ضرورت فرویاز است و به فاجعه میسیرجدالی دو ضد فرایاز نمی

 کنند.شوند و ویران می، ویران میدانست که  دو محور، در سیرجدالی تعادل قوا
 قرار، توازن مطلق میان دو محور مرگ و نبود زندگی و نبود این توازن و بود توازن عدمی کامل،بدین    

 تر؛همانی با او، هر اندازه بیشتر، زندگی به کمال نزدیکزندگی است: هستی هست و این
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. دیدیم که در توازن میان دو محور، ترکیبی کاربرد دارد که زور و فساد دو عنصر اصلی آن هستند. 12 
، این ترکیب مطلقا بکاربردنی نیست. ترکیبی بکاربردنی است که، در آن، جای زور بر اصل موازنه عدمی
ابتدائی ممکن نیست، تقدم در  ، جنگقرار، بر اصل موازنه عدمیگیرد. بدینو فساد را حق می

های اجتماعی را، با محک موازنه عدمی، نقد کنیم، نیز ممکن نیست. هرگاه بخواهیم نظام گریخشونت
انشین این رود، زور و فساد را حذف کنیم و، درجا، حقوق را جبکار می باید از ترکیبی که در روابط قوا

شود: آن پندار و گفتار و کرداری با زدائی ضرور میدو کنیم، به سخن دیگر، بکاربردن قواعد خشونت
که، روش علم، علم است. موازنه عدمی خوانایی دارد که، بگاه بکاربردن، خود روش خویش باشد. چنان

 . بنابراین، ترکیبی از علم و فن و دیگر نیروهای محرکهاست، مستقل و آزاد زیستن روش استقالل و آزادی
تواند روش خویش بگردد؛ یعنی بر کم و کیف آورد بلکه خود میبا حقوق، نه تنها صلح اجتماعی ببار می

از این درس تجربه، ویژگی بسیار  و آبادانی طبیعت بگردند. نیروهای محرکه بیفزاید و عامل رشد شهروندان
شود: توازن عدمی باخود، اوالً نیازمند هیچ عامل واسطی نیست های موازنه عدمی حاصل میمهمی از ویژگی

 ؛و ثانیاً، توازن عدمی باهستی و توازن عدمی با خود، یک توازن است
 
فاسد و »و « حق و تکلیف»و « حق و مصلحت»و « قدرتبا قدرت و بی»ها، . تمامی دوگانگی13
مایه همه آنها نیز زور و فساد هستند. براصل و... بر اصل ثنویت ساختنی هستند. بن« بد و بدتر»و « افسد

شوند که پوشانده هایی میهای پوشیده هستند، با دریده شدن پوشش، حقها که حق، ناحقموازنه عدمی
شود و قدرتی که شوند. زیرا بر این اصل، به حق عمل میمحل میها بیشده بودند. بنابراین، دوگانه

؛ بنابراین، کنندها را نیز حقوق تنظیم میآید. رابطهمصلحت را بسازد و جانشین حق کند، در وجود نمی
 کنند. مدارهای بسته، حق و مصلحت و بد و بدتر و... وجود پیدا نمی

دانند حق را با مصلحت ، از حق غافل نیستند و میاست که عمل کننده یا کنندگان به مصلحتفرض این    
بینند. چرا؟ زیرا یدانند راست چیست اما مصلحت را در گفتن دروغ مکنند. برای مثال، میجانشین می

دروغ »بییند که رابطه به ترتیبی تنظیم شود که فتنه پدید نیاید. اگر گوینده مصلحت را در این می
پندارد یابد، آن راست که میرا بشناسد و راهنمای عقل خود کند، در می موازنه عدمی، «آمیزمصلحت

 آموزد: آورد، تمام راست نیست. اگر تمام راست را شناسایی کند، سه درس میببار میگفتنش فتنه 
خود مفسدت است و عمل به آن  آورد و مصلحتآورد، حق ببار میدرس اول: عمل به حق فتنه ببار نمی -

 افزاید؛مفسدت بر مفسدت می
توان ساخت،  بر این ، نمیاست را جز بر اصل ثنویت تک محوری درس دوم : توجیهی که مصلحت -

توان آگاه شد، پس مصلحت متناسب با جزئی از حق ساختنی اصل، جز بر ناچیزی از حق و حقیقت نمی
 آورد. شود و مفسدتی به تمام ببار میشود اما جانشین تمام حق میاست و ساخته می

م: دروغ )پوشاندن حقیقت( که فساد است بدون زور )اغلب در شکل فریب( بکار بردنی درس سو -
شود، تمام حق و باشد، چون متناسب با جزئی از حق ساخته می آمیزکه دروغ مصلحت نیست و مصلحتی
 ؛تتوان ساخخاطر است که دروغ بدون تناقض را نمیپوشاند. بدینحقیقت را نمی

 
، حیات خود بمثابه به مجموع حقوق ذاتی حیات ، آدمی را عارفبمثابه اصل راهنما موازنه عدمی .14

جهانی فرد و حیات خود بمثابه عضو جامعه و حیات خود بمثابه جامعه و حیات خود بمثابه عضو جامعه 
 شود از:دارد و مانع از آن میو حیات طبیعت، نگاه می
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 دارد؛ هایش و در انطباق با موازنه عدمیاز حق تعریفی غیر از تعریفی کرد که حق بروفق ویژگی -
 گانهشود که آیا با حقوق پنجحقی که بر اساس ثنویت وضع شود، به محک موزانه عدمی، دانسته می -

گانه شوند، با حقوق پنجها وضع و اجرا میانطباق دارد یا ندارد. این امر که بیشتر حقوقی که در جامعه
ها با قدرت هستند، ها و پوشش تنظیم رابطهها و تبعیضخوانند و از جمله، برقرارکننده نابرابرینمی

بمثابه راهنمای وضع  ، بنابراین، موازنه عدمیبا حقوق ذاتی حیات گویای اهمیت انطباق حقوق موضوعه
 قانون و بمنزله محک شناسایی ماهیت هر قانون است.  

، در تضاد توان تعریف کرد. قدرت با موازنه عدمیدیدیم که بر اصل ثنویت، حق را جز به قدرت نمی    
است، بنابراین، هر حقی که به قدرت تعریف شود، ترجمان موازنه وجودی و با موازنه عدمی در تضاد 

، «است که کس یا جامعه زیرسلطه نباشداستقالل این»شود. برای مثال، این تعریف از استقالل: می
لط زیرسلطه نیست اما آیا مستقل شود. مسبیانگر موازنه وجودی است؛ چراکه تعریف شامل مسلط نمی

گری نیز نخواهد بود، صحیح است؛ اما تعریف باید زیرسلطه ای نباشد سلطهاست؟ این که اگر زیرسلطه
گر و زیرسلطه بودن را شفاف در زمان، سلطهگر و همو در موضع سلطه گرو در موضع زیرسلطه و سلطه

خواند. ( و با موازنه عدمی نیز نمی170های دیگر حق را ندارد )ویژگی برگیرد. تعریف ویژگی شفافیت و
هم شامل است و هم با « نه مسلط و نه زیرسلطه باشد است که کس یا جامعهاستقالل این»در عوض، 

خواند زیرا موضع نه مسلط و نه زیرسلطه، خواند. با موازنه عدمی میهای حق و موازنه عدمی میویژگی
همانی با حق همانی با حق است. اینو این های آنزیرسلطه و پویایی –رابطه مسلط  از جبرموضع رها 
 های حق انجام گرفته است. وکه تعریف استقالل به ویژگییعنی این

 
رود( ترجمان . آنها که ثنویت، اصلی که قدرت )= رابطه قوا و ترکیبی که در این رابطه بکار می15
گردانند تا مگر قدرت را نه فرآورده رابطه قوا که سرشت هستی را اصل راهنمای هستی میاست آن

ها این که ثنویت، خود به خود، های آشکار مدعای خود غافلند. یکی از تناقضبباورانند، از تناقض
که این وجود ندارد؛ باید ایجادکرد و تنها بگاه برقرارکردن رابطه قوا، ایجادکردنی است؛ تناقض دیگر

که دلیل وجودش در خودش نیست. کنند. و تناقض سوم ایننوع آن را نیز انسانهای در رابطه تعیین می
که، بنابر آن، یک تن بر یک جمع بسط ید دارد، در خود آن نیست.  چنانکه دلیل ثنویت تک محوری

رابطه ولی و تحت والیت و بکاربردن ترکیبی در  آویز ایجادمدعی باید توجیه بتراشد و توجیه را دست
 این رابطه کند زور و فساد دو عنصر ذاتی آنند. 

است، یکی است و چون هر عمل به حق و هر رابطه حق با حق بیانگر آن در عوض، موازنه عدمی    
است فق موازنه عدمی، پدید آمدهکه جهان بر واست. و این حجتی دیگر بر ایندلیل وجودش در خود آن

محل بی ندارد تا توازن مثبت با آن تصورکردنی باشد، ثنویت و جبر و بنابراین که هستی هست و بیرونی
مدعی شد هستی مجرد بدین خاطر هیچ در آن نیست و با  است. بنابر فایده تکرار، تکرار کنیم که هگل

گاه هستی و نیستی را در یکدیگر عبور داد و هستی متعین را نتیجه آن انگاشت. نیستی برابر است. و آن
تهی است و نیستی نیست. اگر هستی مجرد را با نیستی برابر کنیم،  دانست که هستی از تعینمیاما او باید 

خاطر است بست است، بدینآید. اگر فلسفه غرب در بنعبور دو نیستی در یکدیگر هستی پدید نمی از
که زیرسلطه را توضیح دهند و یا توجیه کنند. چنان –اند نظام مسلط ثنویت ساخت عقولی است که خواسته

اصل ثنویتی که خود توانست بفهمد که بر وگرنه، او میکرد. هگل نیز، سلطه غرب بر جهان را توجیه می
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شناخت، در توان ساخت و گفت و اگر موازنه عدمی را میمتناقض است، سخن خالی از تناقض نمی
 ؛توان ساخت و گفتیافت که بر این اصل که خالی از تناقض است، سخن متناقض نمیمی
 
 قرار،در رهبری خویش است. بدین به معنای استقالل و آزادی همانی با حق، خودانگیختگی. این16
(، بنابراین، شهروندی 171تواند خود خویشتن را رهبری کند )، هرکس میتنها بر اصل موازنه عدمی -

و  کند: موازنه عدمی رهبری در استقالل و آزادیهرکس و برخورداری او از حقوق آن، واقعیت پیدا می
 استقالل و آزادی در رهبری خویش است؛

شوند رهبری کننده و رهبری شونده، رهبری کنندگان یکدیگر بر وفق حقوق می بر اصل موازنه عدمی -
محل اختیار، بی(؛ به سخن دیگر، دوگانگی رهبری کننده صاحب اختیار و رهبری شونده بی172)
 گردد؛برقرارکردنی می شود. نظام شورائییم
(؛ رهبری بیانگر 173گردد )منطبق می کامل باشد، رهبری با رهبری حق مطلق هرگاه موازنه عدمی -

 ؛کم و کاست، همین استبی استقالل و آزادی
 
شود. گیرد، دیده نمیدانستیم که بر اصل ثنویت، هرآنچه بیرون از محدوده دو محور قرار می. 17
 شوند. این واقعیت که جهان در بند پویایی مرگای از علم و مجاز میخاطر است که نظرها آمیزهبدین

یه )به جای علم( و فن و است، حاصل علم قطعی انگاری مجاز و ترکیب زور و فساد و پول و نظر
 کنیم: ، واقعیت مهمی را شناسایی میسان، به یمن موازنه عدمیبکاربردن این ترکیب است. بدین

ظن و گمان و...( هستند، بکار خاطر که آمیخته با مجاز )شوند، بدینها راهنما میظرها که اندیشهن -
شوند تا قدرت را توجیه کنند، با یماهنمایی هم که از خود بیگانه های رآیند. اندیشهتوجیه قدرت می
 شوند؛مجاز آمیخته می

رود، آمیخته با مجاز، از جمله، علم پنداری لمی هم که در ترکیب با فن و پول و زور و فساد بکار میع -
 آنچه علم نیست، است. و

ناممکن است. بنابراین، در ترکیب علم و فن و پول و نیرو و حق، ، ترکیب مجاز با حق بر موازنه عدمی -
تواند شرکت کند. و اگر، ترکیب کننده از اندازه خالص بودن علم از مجاز، آگاه نبود، علم خالی از ظن می

همانی دارد، بر موضوع کار خود احاطه خاطر که براصل موازنه عدمی، او به میزانی که با هستی اینبدین
گزیند، نقد کند و چون روش او نیز تجربی است، عناصری که در تواند علم و فنی را که بر میو میدارد 

 ؛کندکنند، از جمله علم و فن را، بطور مستمر، نقد و از مجاز مبری میترکیب شرکت می
 
با موازنه وجودی، غیر قابل انتقال و قابل انتقال بودن  های موازنه عدمی. یکی دیگر از نایکسانی18

که بر اصل موازنه عدمی، رهبری همواره است. توضیح این ، خاصه استقالل و آزادیحقوق ذاتی حیات
نیز  یستند. استعداد رهبریمستقل و آزاد است و این دو حق که ذاتی حیات هستند، قابل سلب و انتقال ن

سان، موازنه عدمی یعنی بدینمیرد. دهد، میغیر قابل انتقال است. چراکه موجودی که آن را از دست می
 .ها و حقوق ذاتی حیاتتصدیق غیرقابل انتقال بودن استعدادها و فضل

ای که از طریق قرار، نیاز به موازنه وجودی و جعل آن، پیش و بیش از همه، بخاطر توجیه رابطهبدین    
اعمال »ها ها، بر اولیها، بنام اولیشود. دومیها، میان این دو برقرار میانتقال رهبری از شهروندان به نخبه

 شوند. ز آلت خودکار قدرت میکنند و غافلند که خود نیمی« حاکمیت
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اند و خداوند یا ها یا برآنند که اکثریت بزرگ برای رهبری شدن خلق شده«نخبه»در جهان امروز،     
است )والیت طبیعت و یا بخشی از جامعه که رسالت تاریخی دارد، حق و قوه رهبری را به آنها منتقل کرده

و...(  آهنگ طبقه کارگرو ملت و قوم و حزب پیش سازمان رهبری کننده نژاد و فقیه و گروه و مطلقه نخبه
های کنونی(. نظام ها رهبران بر خود را انتخاب کند )دموکراسیتواند میان نخبهو یا این اکثریت، تنها می

و دیگر  زیرسلطه، فرآورده غفلت همگان از غیر قابل انتقال بودن دو حق استقالل و آزادی -مسلط 
 است.  و استعداد رهبری حقوق ذاتی حیات

، ها و حقوق ذاتی حیاتیعنی غیر قابل انتقال بودن استعدادها و فضل بنابر این که موازنه عدمی    
یابند و قوه رهبری مستقل و آزاد و همه دیگر حقوق خویش را باز می یکایک شهروندان استقالل و آزادی

 شود؛ ممکن می کنند و استقرار نظام شورائیو شوراها محل، محل واقعی، پیدا می
  

کنند و این  را جانشین حقوق ذاتی حیات اند تا که حقوق موضوعه. باز موازنه وجودی را جعل کرده19
که، حق کار ذاتی حیات هر انسان است. پس مالکیت بر آن، شخصی پذیر بگردانند. چنانحقوق را تقسیم

جانشین  با مالکیت خصوصی و غیر قابل انتقال و تقسیم است. بر اصل موازنه وجودی، مالکیت شخصی
توان منتقل کرد و هم گردد. مال را هم می( و رابطه انسان با کار خویش، رابطه با مال می174شود )می
داری پیشین گشت و امر واقع در داری جدید و فراگیر جانشین بردهسان، بردهتوان تقسیم کرد. اینمی

است، پویایی شئی شدن نیست، پویایی رفتار آنشکل جدید استمرار جست. پویایی که انسان امروز گ
 گر گشتن است.آلت خودکار قدرت مرگبار و ویران

ها است. چراکه، و استعدادها و فضل ، بنفسه، تقسیم و تجزیه ناپذیری حقوق ذاتی حیاتموازنه عدمی     
و مال گرداندن حق کار، از خود بیگانه  کردنِ مالکیت خصوصی در مثال باال، جانشین مالکیت شخصی

، کردن حق، بر پایه دوگانگی انسان با خویش است. یگانگی انسان با خود و یگانگی او با حق مطلق
 ؛موازنه عدمی همین است

   
برای مثال، بیماری ناشی از ورود میکروب یا ویروس به بدن، یک دانیم که علم یکی است. . می20

که آن درمان یافت شود و در همه جا و همه وقت بکاربردنی بگردد، ناپزشکان درمان دارد. اما پیش از آن
گیرند. وقتی ثنویت اصل کنند و پزشکان نیز یک روش درپیش نمیهای از شمار بیرون تجویز میدرمان
شود و یک بیماری، تا بخواهی درمان است هر پزشک و ناپزشک برای خود والیت قائل می راهنما

 کند. یک علت مرگ و میر باال، بگاه شیوع بیماری واگیر همین است. ناخوانا با خود پیدا می
هایش، علم و شناسایی حق به ویژگی ، علم یکی و حق نیز یکی است؛ برای یافتن آنبراصل موازنه عدمی   

ها است. براصل ثنویت، ها و اطالعها و دادهها و هنرها و فنها و دانشنیاز به جریان آزاد اندیشه
ها است، این جریان یا ناممکن است و یا در محدوده دو محور خاطر که قدرت تنظیم کننده رابطهبدین

 شود.ممکن و هر دانشی بیرون از آن، سانسور می
ها ها و هنرها و دادهها و فنها و دانشنبود سانسورها و بود جریان آزاد اندیشه در عوض، موازنه عدمی    

. به یمن این جریان، نقد بمثابه جدا کردن سره از ناسره و اصالح ناسره، روش همگانی ها استو اطالع
آورد توان برآورد صحیحی بعملجویند. به یمن موازنه عدمی، میها از علم یگانگی میشود و برداشتمی

 توانستند روی ندهند؛شدن موازنه عدمی می ها که با اصل راهنمااز مرگ و میر و ویرانی
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 – گرها در نظام سلطههایند و انسانو قدرت تنظیم کننده رابطه . از آنجا که ثنویت اصل راهنما21
های این نظام هستند، از زمان به دنیا آمدن تا زمان مرگ، بخشی کنند و گرفتار پویاییزیرسلطه زندگی می

دگی بیشتر و از زندگی آنها، به دستور است. بنابر اندازه باز بودن نظام اجتماعی، بخش خودانگیخته زن
شود و به عکس. بخش خودانگیخته زندگی که زندگی فطری است، خود تر میبخش زندگی به دستور، کم

است و بخش زندگی بدستور بیانگر ثنویت است زیرا یکی دستور دهنده  به خود، ترجمان موازنه عدمی
های وردادن و دستورگرفتن، شهروندان را در دایرهو دیگری عمل کننده به دستورند. اعتیاد همگان به دست

 کند. هرشهروند در چند دایره. ای زندانی میبسته
برای جانشین کردن زندگی به دستور با زندگی حقوندی، بنابراین، زندگی خودانگیخته، باید در      
، با ثابه اصل راهنماها و در سازماندهی نهادها و نظام اجتماعی، موازنه وجودی را بمهای انسانعقل

 جانشین کرد. موازنه عدمی
ای از های غیر دینی، مجموعهها و مرامکه احکام دینآید و آن اینجا پرسش مهمی پیش میدر این     

 است. چرا که محور فعال ها( هستند. الجرم، اصل راهنمای آنها ثنویت تک محوریدستورها )تکلیف
خواهد از خداوند و نیز از مؤمنان می کند. قرآنبه دستور عمل می پذیردهد و محور فعلمایشاء دستور می

توان گفت قرآن روش زندگی خودانگیخته، بنابراین، (. باوجود این، می175رسول او اطاعت کنند )
 حقوندی است؟ 

گزینی حق با حق است؛ مجموعه حقوق است؛ رهبری بر میزان حق است؛ هدف ، توحیدموازنه عدمی     
ها از بر میزان حق است؛ به سخن دیگر، هم اصول راهنما ترجمان موازنه عدمی هستند و هم اگر تعریف

قرار، هرگاه درک فهمیم که صحیح نیستند. بدیناصول راهنما آنها را با موازنه عدمی ناسازگار کنند، می
اطاعت از ها با اصول راهنما و این اصول با موازنه عدمی نخوانند، از خود بیگانگی عمومی است. یهاز آ

، بدون گرکه اطاعت از سلطهشود و عمل به حق، خودانگیخته است. حال آنحق با عمل به حق متحقق می
همانی با او به این اطاعت از حق مطلق: ، ناشدنی استیاتو حقوق ذاتی ح نادیده گرفتن خودانگیختگی

همانی با او در عمل خواند نیز با اینکند و به حق میشود و اطاعت از کسی که به حق عمل میمتحقق می
. معنی کلمه اطاعت (176کند، موازنه عدمی همین است )به حق و فراخواندن به حق، واقعیت پیدا می

است که نیازمند شناسایی حق و که از خود بیگانه شود، پیروی خودخواسته و پرهیزکارانه بودهپیش از آن
کرد و اطاعت از طاغوت تناقض پیدا می« الدینالاکراه فی»(. وگرنه، با اصل 177است)پیروی از آن

 ؛(178داند )آن را ناقض ایمان می است و یا به اعتیاد و قرآن زورشد که یا به می
 
، ابتداکردن به کاری که نیاز به زور و فساد داشته باشد، شدنی . دانستیم که  بر اصل موازنه عدمی22

باشد، شدنی نیست. بنابراین،  نیست. در توازن قوا میان دو محور نیز، کاری که نیاز به زور و فساد نداشته
اند ها زور و فساد بکاررفتههایی که در آنبراصل موازنه عدمی، انسانها از تولید و مصرف تمامی فرآورده

 - گرهای نظام سلطهشوند. پویاییکنند، رها میو یا در رابطه قوا با خود و با یکدیگر، کاربرد پیدا می
 گرهای ویرانشدنِ انسان و طبیعت، تولید و مصرف فرآورده عامل گرفتار پویایی مرگ گویندزیرسلطه می

و  تی بزرگ، آن  جمعیت که گرفتار تولیدینشینی جمع و قرنطینه 19-ید واست. واگیرشدن بیماری کو
، این امکان را به همگان داد تا کاسته شدن از آلودگی محیط زیست را به چشم ببینند است انبوهمصرف 

 ،به آنها ،، در باره اثر تولید و مصرف انبوه بر آلودگی محیط زیستساالریو بدانند که کارگزاران سرمایه
ن داد نوع دیگری از زندگی را شدنی بیابند. اینکه بعد از گویند. قرنطینه به این جمعیت امکادروغ می
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های نظام ، جهانیان دست بکار تغییرکردن و تغییردادن بشوند و یا باردیگر، تن به جبرحمله کروناویروس
 دارد.  گانهبه حقوق پنج« پایین»های آن بدهند، بستگی به اندازه وجدان زیرسلطه و پویایی –گر سلطه
برد که دو طرف رابطه قوا و دو ای راه میبمثابه قوه جاذبه این شناسایی به شناسایی موازنه عدمی     

دهد کند و به هر دو امکان میزیرسلطه را به رابطه حق با حق جذب می -های مسلط ویاییگروه گرفتار پ
شود که الگو/بدیل قوه وقتی ممکن می همگانی و حق دوستی برخوردار بگردند. جنبش از حق صلح

کند؛ آنها برخوردار از حق را، از آن روابط رها می گردد که انسانهای درمانده در روابط قواای میجاذبه
 ؛(179شوند )صلح و حق دوستی بایکدیگر، بنابراین، به بنای جامعه جدید، توانا می

 
گاه می – گرهای نظام سلطهدانیم که عمل بر خود افزا است. پویایی. می23 کنند که زیرسلطه ما را آ

کند گیرند. شناسایی دو موازنه، ما را از امر مهمی آگاه میها، شتاب و شدت میگریایی ویرانبرخودافز
هایی که عمل به حقوق هستند، فعالیتکند: ، عقل را از دیدن آن ناتوان میکه ثنویت بمثابه اصل راهنما

کنند که زور و که، فعالیتهایی که بکاربردن ترکیبی را ایجاب میکنند. حال اینایجاد می نیروهای محرکه
کنند، بلکه نیروهای محرکه را در تخریب بکار فساد دو عنصر آن هستند، نه تنها نیروهای محرکه ایجاد نمی

شدند و خویش غافل نمی بودند، بسا از استقالل و آزادی. هرگاه همگان بر این واقعیت آگاه میبرندمی
 کردند.های آن نمیزیرسلطه زندانی و گرفتار پویایی -خود را در نظام مسلط 

و عمل خودانگیخته، مستقل و آزاد،  شوند فرآورده اندیشهای که تولید میقرار، نیروهای محرکهبدین     
در رشد انسان و آبادانی  موازنه عدمی تولید و بکارافتادن نیروهای محرکههستند:  بر وفق موازنه عدمی

ها هم تولید نیروهای محرکه و بکارافتادن آنها در تخریب، گویای آنند که در جامعهطبیعت است. 
فعالیتهای اول بیشتر باشند، جامعه  فعالیتهای خودانگیخته وجود دارند و هم فعالیتهای به دستور. هرگاه
ها است. اگر کاربرد نیروهای محرکه و شهروندان آن در رشد هستند و طبیعت نیز توانا به جبران تخریب

 هستند.  که جامعه و شهروندان گرفتار پویایی مرگدر تخریب بیشتر گردد، یعنی این
هایی کنند. جامعهاقتصادی آگاه می –ما را از نوع نظام اجتماعی  ،یابی نیروهای محرکهو نیز، جهت   

تر و غافل یابد، از استقالل و آزادیکه، در آنها، تولید نیروهای محرکه کاهش و تخریب آنها افزایش می
 ؛ها استها و عملاندیشه اصل راهنما بیشتر ثنویت تک محوری

 
شود، توان دید و یا وارونه دیده میشود، نمیمی ها که وقتی ثنویت اصل راهنما. باز واقعیتی از واقعیت24

و مدعی رسیدن  گر تولید و مصرف انبوهاقتصاد، توجیه« علم»یکی برخودافزایی تولید و مصرف است. 
شود که در طبیعت، منابع به اندازه ، بر این پایه بنا میکشورهای برخوردار از این اقتصاد به دوران وفور

و هم تناقض در « در طبیعت از هرچیز به اندازه وجود دارد»سان، هم وارونه واقعیت را که نیستند. بدین
توان به دوران وفور بیند: اگر در طبیعت منابع به اندازه وجود ندارند، چگونه میمدعای خود را نمی

 (. 180رسید؟ )
گیرند و تولید به نیازهای واقعی، به گر انجام نمی، چون تولید و مصرف ویرانبر اصل موازنه عدمی    

کنند، تولید و مصرف به اندازه و برداشت از ها در جریان رشد، پیدا میدهد که انساننیازهایی پاسخ می
هنگی، در قلمروهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرسان، گیرد. بدینمنابع نیز به اندازه انجام می
 . کندها را به اندازه میشود که تمامی فعالیتموازنه عدمی اندازه سنجی می
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مادی، محدود به برآوردن نیازهای خوانا با حقوق ذاتی  هایها و خدمتتولید و مصرف فرآورده    
سان، ینگردند. بدخاطر که هستی را کران ناپیدا است، نامحدود میهای غیرمادی، بدینشوند و فرآوردهمی

شوند: دانش پژوهی، پیشی و بیشی گرفتن در گردند که معنوی خوانده میقلمرو مسابقه، همه حقوقی می
مادی، در دوستی، در  ↔، بمعنای پرهیز از خود زندانی کردن در مدار بسته مادی حقوندی، در تقوی

 ؛زیبایی، در... در کرامت
 
ها، یکسان انگاری توانایی و قدرت بمثابه رابطه قوا و ترکیبی است که ترین فریفتاریهمگانی. از 25

است که خداباوران خدای قادر رود. توانایی و قدرت را یکسان انگاری، سبب شدهدر این رابطه بکار می
... و خالقیت مطلق است، بلکه  ، بنابراین، دانش و هوش وخاطر که حق مطلقرا نه خدای توانا بدین

شود و او ترکیبی که، در آن، زور و فساد خدایی بپندارند که قدرتمند است یعنی از او غیر حق صادر می
خواهند آنها را در موقعیت مسلط قراردهد! غفلت برد. از او میو مجاز سه عنصر اصلی هستند را بکار می

پندارند، بلکه سبب از دست رفتن موقعیت مسلط و یا تعلق از خداوند را غفلت از توانایی خویش نمی
ترین پندارند. این امر که جهان را قوانین است و مهمبه زیستن در موقعیت زیرسلطه می اراده خداوند
ای هکنی، هرگز در اندیشهشوی و ویران میکه اگر به حق عمل نکردی، به ضرورت ویران میقانونش این

شود و رابطه با محل می، بیراهنمای آنها، گنجانده نیست. چراکه، با پذیرفتن این قانون، قدرت باوری
 (. 181گردد )خداوند، رابطه توانا با توانایی مطلق می

. در حقیقت، توانایی مطلق است، بنفسه، آگاهی بر توانایی خویش و رابطه با قرار، موازنه عدمیبدین    
ای از استعدادها و ، وجدان به خویش، بمثابه حیاتی حقوند دارای مجموعهوجدان به استقالل و آزادی

کند. نهایت میل میهمانی با توانایی مطلق، به بیها، بنابراین، توانا است. این توانایی، به یمن اینفضل
هم بنابر  ،افزایند: توانایی انسانها، دائم، برخود میبمثابه مجموعه استعدادها و فضلچراکه فعالیت 

 ؛شودافزاید و برآن افزوده میبرخودافزایی و هم بخاطر رشد مداوم، برخود می
 
، این فرصت را برای ساکنان روی زمین پیش آورد تا در رابطه خود با 19ید و. بیماری فراگیر کو26

کنند: انسان برای اقتصاد است و یا اقتصاد برای انسان است: در عمل، رشد انسان با  اقتصاد، تأمل
است. ساالری و ساالریهای همزاد آن درآمدهو انسان به خدمت سرمایه برخودافزایی قدرت جانشین شده

ترسانند ، پی در پی، میساالریسرمایهاست، کارگزاران را ناگزیر کرده« حصر خانگی»اینک که بیماری 
بیشتر از بیماری  و بسا قحطی شوند و فقرکار میها تن بیادامه یابد، میلیون« حصر خانگی»که اگر 

رج شدن شهروندان از (. بنابراین، میان بدی که بیشترشدن مرگ میر براثر خا182کشتار خواهند کرد )
که فرنطینه است و بدتری که فقر و قحطی ناشی از رکود اقتصادی است، اولی را باید برگزید. غافل از این
شود. در مدار بسته بد و بدتر، انتخاب وجود ندارد. بد ایستا نیست، پویا است؛ بنابراین، بدتر و بدترین می

ساالری که عامل تخریب عظیم نیروهای ر شدن سرمایه کار جانشین کردن بزرگ و متمرکز و متکاثراه
 است، با رشد انسان و آبادانی طبیعت است؛  محرکه
، ، اصل راهنماتوان دید که وقتی ثنویت، خصوص ثنویت تک محوریقرار، اینک روشن میبدین     

زیرسلطه  – گراقتصادی، نظام سلطه -شود، به ضرورت، نظام اجتماعی و عمل و ساماندهی می در اندیشه
شود. جای او، قدرت بزرگ و متمرکز و متکاثر میکند و بهشود و انسان موقع و موضع زیرسلطه پیدا میمی

ها رها شود که انسان دریابد از بند این پویاییب میزیرسلطه ، سب -گر های نظام سلطهشناسایی پویایی
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را بمثابه اصل  که خود را بمثابه مستقل و آزاد بازشناسد، به سخن دیگر، موازنه عدمیشود مگر ایننمی
تواند رشد خود و آبادانی طبیعت را جانشین رشد راهنما، جانشین موازنه وجودی کند. بدین تغییر، می

قدرت بگرداند و نظام اجتماعی قدرت محور را با نظام اجتماعی باز، ترجمان، موازنه عدمی، جانشین 
تواند تا آن رشد که می. طبیعت است موازنه عدمی، رشد مداوم انسان و آبادانی مداومسان، کند. بدین

 جاودان بپاید، این رشد است؛ 
 
گاه می. ویژگی27 و  ها گویای قرارگرفتن انسانها در روابط قواکنند که ثنویتها که بازشناختیم، ما را آ

شوند. از های آن میزیرسلطه و خود زندانی کننده در این سامانه و گرفتار پویایی –سازنده سامانه مسلط 
است. از عوارض آن، گرفتار   سپارند که پویایی مرگرو، خود و محیط زیست را به جباری میاین

است. سرمایه ساالری نیز ناامیدی و ناتوانی های خودناتوان بینی و ناامیدی و کزکردگی و...، شدنپویایی
که، (. حال این183ها به تغییر نظام قدرت محور توانا نیستند )نسانکند که اکند؛ القاء میرا القاء می

 امید و شادی ذاتی حیات هستند و جریان رشد، جریان امید بر امید و شادی بر شادی افزوده شدن است.
توانند یأس و غم ناشی از خودناتوان بینی را القاء ساالری و ساالریهای همزاد آن میاما اگر سرمایه     
گیرد؛ عامل ناامیدی یا امید و غم خاطر است که عامل امید و شادی، در بیرون انسان قرار میند، بدینکن

کند. به سخن روشن، انسان از خود شود که انسان در رابطه قوا پیدا مییا شادی، موقع و موضعی می
رد. اکثریت بزرگ چون پندابیگانه، عامل امید و شادی و اندازه آن را، میزان برخورداری از قدرت می

های ناامیدی و غم زمینه زندگی و امید و شادی اتفاق است،اش، موقع و موضع زیرسلطهموقع و موضع
شوند. افراد اقلیت مسلط نیز، چون از حالت فطری خود، بنابراین، از امید و شادی اش میدر زندگی نادر

گیر کنند. اضطراب شدتتر شدن، پر می«قدرتمند»ذاتی حیات، غافلند، خالء امید و شادی را با حرص 
 کند. تر انگاری اینان را ناپایدار می«قدرتمند»امید و شادی حاصل از 

با امید و  است: آیا ثنویت بمثابه اصل راهنماگیرد، اینی که پیشاروی عقل انسان قرار میپرسش     
ها را از اهمیت خوانایی دارد یا خیر؟ این پرسش مهم، انسان -ناپذیرند که از یکدیگر جدایی -شادی

گاه می موازنه عدمی است که کند. چراکه پاسخ پرسش اول، به شرح باال، اینبمثابه اصل راهنما نیز آ
کند. در عوض، موازنه ثنویت انسان را از امید و شادی ذاتی حیات غافل و عامل این دو را قدرت می

همراه  موازنه عدمی، خودانگیختگیاز جمله، به امید و شادی است:  عدمی، وجدان به حقوق ذاتی حیات
دیگری  توان سرمایه عظیم اجتماعی و نیروهای محرکه. میاستکامی با امید و شادی و توانایی و شیرین

را برآورد کرد، وقتی جامعه بشری، به یمن اصل راهنما کردن موازنه عدمی، امید و شادی و توانایی خود 
ا درپیش گرفتن راست راه رشد، توانایی بر توانایی و امید و شادی بر امید و شادی یابد و بداشته را باز می

 افزاید؛ می
 
همه زیندگان روی زمین پذیرفته نبود، بلکه کرامت انسان نیز پذیرفته نبود  دانیم که نه تنها کرامت. می28
قائل شود. براین اصل، کرامت این تعریف تواند برای زیرسلطه کرامت (. براصل ثنویت، مسلط نمی184)

کند. کرامت وقتی هم ، بنابراین، کرامت است، پیدا نمیرا که هر موجود برخوردار از حقوق ذاتی حیات
ر باشند توانند از آن برخوردانمی هاشود که همه آفریدهشود، بزرگواری و ارزشی معنی میپذیرفته می

تواند از آن برخوردار باشد، زیرا قوه عاقله دارد. و نایکسانی انسانها در این قوه نیز، (. انسان می185)
 گردد. دلیل نابرابری آنها در برخورداری از این ارزش می
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حق، غفلت  (. غفلت از186حقوندی کریم است )، حق کریم است؛ پس هر بر اصل موازنه عدمی     
توان با انسان غافل رفتاری ناقض کرامت او است. باوجود این، به استناد غفلت از حق، نمی از کرامت

بخواند و هم غافل از حق را باید از حقوندی و « مکارم اخالق»کرد. چراکه هم هر رفتاری باید با 
قی او حقوق را میزان سنجش پندار و گفتار و کردارش کند و او به کرامتش آگاه کرد تا که وجدان اخال

کردن است: تجربه دریابد که مکارم اخالق تقرب به خداوند در مقام اندیشیدن و سخن گفتن و عمل
عمل به حقوق دائمی کردن وجدان به حقوق و  است. تقوی مت روزافزون به یمن تقویاموازنه عدمی کر
سان که هرپندار بدان است؛ با خداوند و، بدان، متحقق کردن استقالل و آزادیجستن همانی و، بدان، این

و گفتار و کرداری برخوردار از صفت مستقل و آزاد، بنابراین، ترجمان موازنه عدمی بگردد و برکرامت 
 ؛انسان بیفزاید

 
است که در محدوده دو محور قرار ، از کل هستی، ناچیزی قابل مشاهده. بنابر این که بر اصل ثنویت29
شود، در زیبایی نیز از منظر که حق به قدرت تعریف میهم نه مستقیم که به واسطه و بنابر اینگیرد، آنمی

به سخن دیگر، قدرت «. قدرت ستار العیوب است»گویند شود. در زبان محاوره میدو محور نگریسته می
آن، تا وقتی آن را دارد، نقاب زیبایی بر چهره « دارنده»نماید. پوشاند و قدرتمند زیبا میها را میعیب

 شود.دارد و زیبا دیده می
باشند، یا زیبایی  هاقرار، بر اصل ثنویت، بنابراین که دو محور، یکی خداوند و دیگری آفریدهبدین    

ها شدن، غفلت از خداوند است و یا زیبایی آفریده پرتویی از تنها خداوند را است و  محو زیبایی آفریده
ها نیستند، یا یکی از دو زیبا و دیگری (. و اگر دو محور، خداوند و آفریده187زیبایی آفریدگار است )

ها همواره که مسلط(. چنان188شود )زیبا می آهنگی با آنزشت است و یا یکی زیبا و دیگری در هم
بینند و گرند و آنها را زیبا میها، یا مجذوب سلطهبینند و زیرسلطهها را زشت میخود را زیبا و زیرسلطه

( 190بینند )گر را زشت و خود را زیبا میهستند و سلطه گر( و یا ضد سلطه189جویند )به آنها تشبه می
 (. 191شوند )خوش جنس و... خوانده می«  زیبارو»بدجنس و... و « زشت رو»یا  و

 (:192اند)نیز زیبایی را تعریف کرده ، و مالصدراسیناو ابن فیلسوفان مسلمان، فارابی    
 
 زیبایی عام:● 
آید که تعریف حکمای اسالمی پیشین را چنین بر می از مجموعه مطالب و مباحث صدرالمتألهین»    

توان آن را به پذیرفته است. از این رو به این بحث به طور مبسوط نپرداخته است. تنها عبارت او که می
 (. 193« )الذی یُستحسن الجمیل هو»نوعی تعریف زیبایی تلقی کرد، این جمله است: 

بریم که این تعریف، در نهایت، به دو تعریف عام زیبایی با اندکی تأمل و تعمّق در این عبارت، پی می    
گردد. به نظر فارابی، زیبایی کمال نهایی و وجود برتر یک موجود است. برمی سیناو ابن از فارابی

( 194« )بهاء و الزینة فی کل موجود هو أن یوجد وجوده األفضل و یحصل له کماله األخیرالجمال و ال»
سینا هم طبق این تعریف موجودی زیباست که همه کماالت مورد انتظار از آن را داشته باشد. تعریف ابن

د طبق حال اگر پرسیده شو«. جمال کلّ شیءٍ و بهاوه هو أن یکون علی مایجب له»در همین راستاست: 
شود؟ جواب این خواهد بود که هر چیزی چه امری مورد تحسین و ستایش واقع می تعریف صدرالمتألهین

 که کماالت بایسته و شایسته خود را داشته باشد. برای مثال، تخته فرشی مورد تحسین است که نقشهِ
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. انسانی مورد تحسین است که آراسته به آمیزی چشم نواز، جنس خوب و ... داشته باشدعالی، رنگ
 صفات الهی، مانند علم، حلم، وقار، تقوا و... باشد.

، آن زیبایی است که واجد سه رکن حُسن نظم و حسن تألیف و سینازیبایی عام، بنابر تعریف ابن    
 (.196داند)نیز زیبایی را واجد این سه رکن می (. مالصدرا195باشد ) حسن اعتدال

 
 زیبایی خاص:● 
، زیبایی و وجود با یکدیگر همراهند.  در ذهن، دو معنی از این دو هست اما در خارج بنظر مالصدرا    

ذهن، (. اگر وجود و زیبایی در خارج از 197از ذهن، یک هستند: وجود زیبایی و زیبایی وجود است )
عین هم هستند و یک حقیقت اند، پس، زیبایی چون وجود اصیل است و ساخته ذهن نیست؛ هر 

پرتوی از زیبایی  ها(. بنا بر آیه، همه آفریده198« )ءٍ خَلَقَهُالذی اَحْس ن  کُلَّ شَیْ »موجودی زیبا است: 
او نیز در کمال زیبایی هستند. خداوند زیبایی خداوند هستند؛ چرا که او جمیل مطلق است پس پرتوهای 

ها، به یک اندازه از زیبایی حال از منظر مالصدرا، آفریده(. با این199آفریند. )است و زیبایی می
 آفریدگار برخوردار نیستند.

هرگاه بخواهیم آن را برای یابیم. یابیم. زیبایی را ایستا میرا نمی« هوالحق»ها که تأمل کنیم، ریفعدر ت    
بکاربردنی بینیم که میاست، هامستمر در همه جامعه یکه استبدادبکاربریم « زیبارویان استبداد»رهایی از 

بتوان باید بمثابه میزان بکار آن آید که توان زیبا را از زشت بازشناخت. تعریف مینیست. زیرا بدانها نمی
ویژگی هر حق بایدشناخت تا که ناحق به د. بنابراین، زیبایی را حق و ابدین استبداد پایان د با بکاربردنش،

ها را نیز حقوق تنظیم کنند، از حق، ها به حقوق خویش عمل کنند و رابطهصفت زشت بیابد: هرگاه انسان
های شمار زیباییشود؛ سرای بیآید و جهان، سراسر، زیبایی سرا میحق و از زیبایی، زیبایی پدید می

 گوناگون. 
شود. شود؛ بنابراین، زیبایی صادر میدر حقیقت، حق است که زیبا است و از حق است که حق صادر می    

است که آفریده را از کمال زیبایی  خالق و مخلوق در حق است که اشتراک دارند و اینهمانی با حق مطلق
 کند. و زیبایی کامل برخوردار می

بمثابه  سان، زیبایی بمثابه حق، هم بر خود افزا و هم پدیدآورنده زیبایی است: موازنه عدمیبدین    
است، برهم افزودن زیبایی تا قرب زیبایی « هوالحق»با خودانگیختگی مطلق که   همانی خودانگیختگیاین

شود و ناپذیر میهستند، جدایی قرار، زیبایی بمثابه حق، از دو حقی که استقالل و آزادیاست. بدینمطلق 
 : گر صدیق بدیل خویش گشتن مداوم استگزارش

 
ایستا نیست، توازنی که منتجه آن صفر بگردد نیست، برخودافزایی  دانیم که موازنه عدمی. اینک می30

ها و برخوردار از حقوق ذاتی ای از استعدادها و فضلبنابراین، بمثابه مجموعهدائمی در جریان رشد است، 
 . ، بطور مداوم، بدیل خویش گشتن استحیات
گ توانایی بدیل خویش گشتن را ندارند، نادرست است. زیرا که اکثریت بزر« هانخبه»این پندار     

شدند؛ نیروهای ها تشکیل نمیناممکن است. ناممکن است زیرا بدون تحول اکثریت بزرگ، جامعه
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کردند و بسا جمعیت روی زمین، نیز، کردند و بدانها، زندگی خویش را متحول نمیرا تولید نمی محرکه
 گوید:، میکرد. تاریخ زندگی انسان بر روی زمین، نیز، از زبان امرهای واقع مستمرمیرشد ن

 (؛200اند )انسانها خود بدیل خویش گشته ●
، به سخن دیگر، بدیل خویش گشتن «پایین»کنند، حاصل تغییر های بزرگ که تاریخ گزارش میتحول ●
شود، باز این  قرار بر این شود که پویایی زندگی جانشین پویایی مرگ اگر رو،اند. از اینبوده« پایین»

 (. و201پایین است که باید بدیل خویش بگردد )
تواند و حقوندی خویش، نمی بدون وجدان به استقالل و آزادی« پایین»کنونی جهان، در وضعیت  ●

های کند و نظام جامعه جهانی و نظامهای جامعه بدیلی بگردد که پویایی زندگی را جانشین پویایی مرگ
ها های بازی تغییر دهد که، در آنها، حقوق رابطهزیرسلطه هستند را به نظام - گرهای سلطهملی که نظام
( زیرا تا وقتی 202شوند )اند و میکنند. در تمامی جنبشها، حقوق انگیزه و هدف بودهرا تنظیم می

خاطر است که تمامی بیند. بدیندلیلی برای حضور خود در جنبش نمی« پایین»حقوق هدف نگردند، 
کنندگان تحقق هدف را ها، دعوت به حق هستند. اما بسیار کم شمار هستند جنبشهایی که جنبشجنبش
هایی که آن را اصل است که به انسان، از جمله، در اینبازنگذاشته باشند. اهمیت موازنه عدمی ،به آینده

آموزد که تحقق حق به عمل به حق است و روش هر حق عمل به آن د، مینکنخویش می راهنمای عقل
اکنون حق را روش عمل به حق نکنند، ممکن نیست در آینده حقوند بگردند. زیرا، حق است و اگر هم

سان، ضد انقالب، هم از آغاز، در انقالبی بدینشود که خالء را قدرت پرکند. عمل نکردن به حق سبب می
برند . آن زمان که گمان میگذارندباز می ،که، شرکت کنندگان در آن، عمل به حقوق را به آینده بنددنطفه می

بار و شود بسیار مرگاست و قدرتی که متولد میاست، نطفه غول قدرت بسته شدهانقالب به ثمر رسیده
اند؛ ر خود پروراندهکه ضد انقالب را داندازند حال آنگرتر است. تقصیر را به گردن انقالب میویران

یاب بدیل دائمی شدن، . موازنه عدمی راهبان راست راه رشد است، سمتاند، بدیل خویش بگردندنتوانسته
 .انسان مستقل و آزاد گشتن است

ها با هستی، بنابراین، در همانیاین، در تمامی و، بدان، استقالل و آزادی قرار، موازنه عدمیبدین    
کنیم که، درآنها، زندگی می یهایها در جامعههای حیاتی، کاربرد دارد. از آنجا که ما انسانتمامی فعالیت

گانه را، در تهیه برنامه عمل برای جانشین کند، کاربردهای سیها را قدرت تنظیم میبطور روزافزون، رابطه
 با پویایی زندگی، باید بکاربرد: مرگ یکردن پویای

 
 

 : کاربردهای موازنه عدمی

 
  :گانهحقوق پنجعقل خودانگیخته و . 1

کردن  را اصل راهنما عقل، حق دارد. موازنه عدمی استقالل و آزادیبر ، هر انسان بر خودانگیختگی    
و شناسایی روشهای عقل قدرتمدار و روشهای عقل خودانگیخته، بنابراین، ترک روشهای عقل قدرتمدار 

 .(203) کندو بکاربردن مداوم روشهای عقل خودانگیخته، هر انسان را از این حق برخوردار می
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شامل  گانه: حقوق پنجکندرا دائمی می حقوقی که ذاتی حیات هستند وجدان بهعقل خودانگیخته    
و حقوق ملی و حقوق هر جامعه بمثابه عضو جامعه جهانی و حقوق و حقوق شهروندی او  حقوق انسان

برپایه این حقوق  ها با این حقوق، برابر قانون اساسیاین حقوق و تنظیم رابطه (. عمل به204) طبیعت
(205). 

باور به و بی های قوا از خود بیگانه نگردند، هر شهروند، باورمند به خداها با رابطهبرای آنکه رابطه    
است تا که از استقالل  بمثابه اصل راهنما خدا، نیازمند رابطه با حق است. بنابراین، نیازمند موازنه عدمی

همواره و عامل بماند. سزا است که شهروندان،  خویش غافل نگردد و به همه حقوق خود عارف و آزادی
کند آورد و این خالء را قدرت پر میبه خود و به یکدیگر هشدار دهند که غفلت از حق، خالء پدید می

 کند.اجتماعی را میسر می کند، توحیدها با حقوق را ممکن میاشتراک در حق که تنظیم رابطه (.206)
گشت، برای مثال، هرگاه اسالم بیان استقالل و آزادی بود و انقالب وجدان به حقوق و عمل به حقوق می

، به یمن باید، جامعه ایرانیآمدند، مییعنی اصول راهنمای انقالب، در جریان انقالب به عمل در می
شده « امة واحده»، توسط حقوق ،با یکدیگر یهاو تنظیم رابطه« هوالحق»تنظیم رابطه هر شهروند با 

های پرشمار و گرفتار بند از بند بندیای با گروه، وارونه آن، جامعه(. جامعه امروز ایران207باشد )
 (: 208) است و مصداق این آیه قرآن های بسیارگسستگی

 
 امرهم بینهم زیرا کل حزب بمالدیهم فرحونفتقطعوا 

سیده( پس خویشتن را میان خود مانند اوراق پراکنده، پخش و پال کردند. )از آن به هر حزب ورقی ر
 .هر حزبی بدانچه نزد خود یافت دلشاد شد

  
شد و صاحبان طرزفکرهای مختلف، گر انقالب به عمل درآمدن اصول راهنمای آن میا باز     

کردند و از راه وجدان به حقوق و عمل های خود را وسیله توجیه نزاع بر سر تصرف قدرت نمیطرزفکر
 ای ترجمان استقالل و آزادیپیشرفته از دموکراسی جستند، جامعه ایرانیبه حقوق، بایکدیگر اشتراک می

را طی کرده بود و بسا الگوی رشد بر پایه استقالل و  اجتماعی برخوردار بود و راه رشد بر میزان عدالت
 آزادی شده بود.

 
 های راهنما:و اندیشه . موازنه عدمی2

های راهنما وسیله توجیه قدرت نشوند و توسط قدرت گرفتار از خود بیگانگی که اندیشهبرای این     
 مداوم نگردند، باید:

 یابد به ین انقالب تحقق میرا در خود بپذیرند. ا گانهحقوق پنجهای راهنما اندیشه. 2.1
ها جویند. چراکه این تعریفمی هایی که بر اصل موازنه عدمیبا تعریف . پذیرفتن استقالل و آزادی2.2

 تعریف به قدرت، بنابراین، تعریف به ضد خود نیستند. و
محور نباشد و درپی تسلط بر نهادهای دیگر نیز نباشد. و یا مرامی قدرتمدار و قدرت . نهاد دینی23

 بنابراین،
آویز اربابی و سلطه یکدیگر نکنند. به خود پذیرفتن ، آن را دستراهنما . دارندگان این و آن اندیشه2.4

 شدن و ماندن از آلت خودکار قدرت شدن و ماندن است. ، تضمین کننده رها استقالل و آزادی
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کار شد. بنابراین شد که روحانیان بر وفق این آیه عمل ، قرار بر عمل به این چهار راهدر انقالب ایران    
 (:209کنند )

 
ئا والینحذ بعضتاً به شیقل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم اال تعبد اال الله وال نشرک 

 بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون
که نپرستیم و آن این سخنی که میان ما و شما یکسان و یکی است پیروی کنیمبیایید از  بگوی ای اهل کتاب

پس جز خدای اربابی نپذیریم. و  و ارباب یکدیگر نشویممگر خدای را و چیزی را شریک وی نشمریم 
 . پذیریماگر از قبول حق سرپیچیدند، بگویید شاهد باشید که ما این قرار را می

 
کار به عمل در کرد اگر این چهار راهپیدا می توان تصور کرد سمت و سویی را که جامعه ایرانیمی    
راهنما از قید  یهاو/بدیل رهاکردن اندیشهلگدر جهان را هرگاه ا توان تصور کرد نقش ایرانآمدند. میمی

 ، در خود. ، استقالل و آزادیگانهقدرت و نقد آنها به یمن پذیرفتن حقوق پنج
 
 زیرسلطه: -و جامعه جهانی رها از نظام مسلط  . موازنه عدمی3

ها در رهاکردن خویش از کند که جامعه، ایجاب میبدیل دائمی خویش شدن بر اصل موازنه عدمی    
شند زمان، تشریک مساعی کنند و مسابقه دهند. هریک بکوهای آن، همزیرسلطه و پویایی – گرنظام سلطه

های درونی و رابطه با یکدیگر و رابطه با الگوی جامعه حقوندان بگردند و بر اصل موازنه عدمی، رابطه
بر اصول  ، آن دموکراسیتنظیم کنند. یکی از اصول راهنمای انقالب ایران گانهطبیعت را با حقوق پنج

جستند. قرار بود ایران الگو برای شرکت می در اداره امور بود، که در آن، جمهور مردم استقالل و آزادی
جامعه متعهد به این اصل و شد، (. هرگاه به این اصل و اصلهای دیگر عمل می210جهانیان نیز بگردد )

 (:211) ندگشتمی باید مصداق این آیه قرآنمی ایرانی
 

 قَدْ كَانَتْ لَکُمْ اُسْوَةٌ ح س نَةٌ فِي اِبْر اهِيم  وَالَّذِين  م ع هُ 
 یند برای شمای نیکوهرآینه ابراهیم و آنها که با او هستند، الگو

 
که باید  از کار در نیامد، همان ساختنی «جامعه الگو»بینیم، نیز که بنگریم، میهای دیگر در انقالب    

چون . چرا؟ زیرا انقالب کنندگان خود تغییر نکردند و ضد انقالب را درخود پروراندند. آمدازکار در می
و موقعیت برابر و یا  شدگر جامعه سلطهزیرسلطه، یا  - گردر نظام سلطهالگوی آنها، ، خود تغییر نکردند

 نظام. برتر جستن در این بلکه 
بر اصل موازنه وجودی، بدیل دائمی آموزند، این درس است: ها میدرس بس مهمی که تجربه انقالب    

فراگیر استالینی شکل گرفت،  ، استبدادروسیه« انقالب»اگر در پی  خویش گشتن ناممکن است.
که بنابر  بودند «هاطبقه»و محور دیگر « حزب طراز نوین طبقه کارگر»محور یک خاطر بود که بدین

، پذیرشدند. در این استبداد، ترک موضع فعل(، باید حذف می212) اصل تضاد در دیالکتیک استالین
ها که الگو فروریزد، جامعهاما حتی پیش از آن ،الگو شد« نظام روسی»گشت. موجب حذف شدن می

 است.« الگوی نظری»واقعیت ضد  دانستند که
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هایی نشدند که خود بدیل خویش و داری لیبرال الگو شدند اما جامعهداری نظام سرمایههای جامعه    
 قالل و آزادیکند، استها را قدرت تنظیم می. چرا؟ زیرا وقتی رابطهشهروندان نیز بدیل خود بگردند

 شود. مغفول و بدیل خود شدن ناممکن می
است ، جامعه جهانی تشکیل شدنی است و ترتیب تشکیل آن نیز اینقرار، بر اصل موازنه عدمیبدین    

های خود زیرسلطه رها و بدیل/الگوی نظام باز بگردد و رابطه – گرای خود را از نظام سلطهکه هرجامعه
 بدین شرح: های دیگر را بروفق حقوق تنظیم کند.با جامعه

 
 . در بعد سیاسی:3.1
نقش پیداکردن و  از آن شهروندان شدن حق تصمیم، به سخن دیگر، استقرار واقعی والیت جمهور مردم    

دولت و دیگر  و تغییر ساختار نهادهای جامعه،( 213)جامعه مدنی و صاحب حقوق و اختیار شدن آن 
(. مشخص بودن مراحل تحول به ترتیبی که 215است ) شورائی سمت دموکراسی(، وقتی 214نهادها )

 بگردد. مرحله پسین، فرآورده مرحله پیشین 
ند، تجربه اهند که در موضع مسلط بوداههایی مستقر شدخاطر که در جامعهها، بدینتجربه دموکراسی    

« هانخبه»است. باوجود این، یکی از دو محور، کارش در انتخاب  بر اصل ثنویت دو محوری دموکراسی
گیرندگان، همواره منتخبان هستند. شود. تصمیماداره کنند، خالصه می که باید محور دیگر، یعنی دولت را

است. پیشنهادها که برای بیرون بردن  الریهای همزاد آن را ببارآوردهاساالری و ساین تغییر از باال، سرمایه
، ادیوجدان به حقوق و رشد برپایه استقالل و آزشوند، از شمار بیرونند. داده می« بست رشدبن»آن از 

که ممکن نیست هم شهروندان، یکدیگر را محدود کنند (. اال این216نیز، در شمار پیشنهادها هستند )
آورند و هم او از های او با شهروندان دیگر بوجود میباشد که رابطه ایدایرههر شهروند پهنای عمل و 

استقالل بمثابه نه مسلط و نه زیرسلطه و آزادی بمثابه فعالیت در گستره نا محدود، برخوردار باشد. 
کران کنند. بی را ، در آن، شهروندان گستره استقالل و آزادی یکدیگرنظام بازی است که به قرار، نیازبدین

با جامعه با یکدیگر و مستقل و آزاد  هایهای فرد(، جای به تنظیم رابطه217تقدم و تأخر فرد و جامعه )
 سپارد.بمستقل و آزاد 

 
  بعد اقتصادی:در  . 3.2 

« آلت خودکار»گویند و روشن که اقتصادی که انسان را به زیرسلطه می – گرنظام سلطههای پویایی     
که، بر اصل ثنویت، نظام ها برای آنمیرد. کوششافزاید، میکند و تازه بر شمار بیکاران نیز میبدل می

ان اند. فوکویاما پایاند، راه بجایی نبردهجانشین ساخته و پیشنهاد شود، وقتی هم به اجرا گذاشته شده
دارد. نلیبرال پیروز شد و رقیب و بدیل  توضیح داد که دموکراسی(. 218تاریخ را نیز اعالم کرد )

راهنما  بست اندیشهآیند. خود او از این نظر بازگشت و سخن از بنبنابراین، جهانیان به این نظام در می
را ابداع و پیشنهاد کرد که  یتوان اندیشه راهنمایاصل ثنویت، می(. چرا؟ زیرا نه بر 219به میان آمد )

حقوند،  ، بنابراین،بیان قدرت نباشد و نه اقتصادی پیشنهادکردنی است که در خدمت انسان مستقل و آزاد
 باشد.
  آورم:اصل را می سه. از آنها (220اند )ای پیشنهاد شدهگانههیجده، اصول براصل موازنه عدمی    
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زمین و آسمانها و منابع موجود در بر  مالکیت خصوصیگیرد، . بنابراین اصل که تولید بکار تعلق می1
بنایش بر مالکیت در بیان قدرت از خود بیگانه شود،  که لیبرالیسمتا پیش از آنشود. میآنها الغاء 
 (. در حال حاضر،221، بنابراین، تعلق حاصل کار به کار بود )شخصی
، همه بنابر قاعده تخلیف ؛(222از آن خداوند، آفریدگار آنها است )، زمین و آسمانها بنابر قرآن .1.1

ها با حقوق هرگاه رابطه. (223) را دارندانسانها، بطور برابر، نسل بعد از نسل، حق استفاده از آنها 
سامان  از امکانها، داری هر شهروندربر پایه این حقوق، برخو تنظیم شوند، برابر قانون اساسی گانهپنج
 یابد. می
، نیز پیشنهاد (اجتماعیمالکیت دولتی تا زمان انحالل دولت و مالکیت کارهای دیگر )راهبنابر  .1.2
 (224) اندشده
اند که در کتاب سوم رشد نقل کار پیشنهاد کردهراه و... و پیکتی نیز والز بر پایه مالکیت خصوصی .1.3

 اند. و نقد شده
داند شوند و هرکس میهای اقتصادی میبگردد، حقوق راهبر فعالیت موازنه عدمی هرگاه اصل راهنما    

 ؛که او آن دارند حق را بر محیط زیست و زمین و منابعن اآیند، همها که از پی هم میکه نسل
راین، آورد، به اندازه وجود دارد. بناب. در طبیعت، از هر آنچه نیازی از نیازهای اساسی زیندگان را برمی2

قرار، اندازه استفاده از منابع را نیازهای اند. بدینندرت یک امر واقع اجتماعی است که انسانها پدید آورده
 کنند. واساسی تعیین می

باید ممنوع باشند. پنجاه و پنج روش شناسایی شده و دزدی و اختالس و....  کشی. تمامی روشهای بهره3
 هستند. گانهبرپایه حقوق پنج اساسیو ضمیمه قانون 

 یز نیاز دارد. نتنظیم رابطه انسان با محیط زیست و زمین و منابع آن، به پذیرفتن و اجرای اصول دیگر     
 

  :اجتماعیدر بعد  .3.3
ها هستند در همه جامعه روابط شخصی قدرت که امرهای واقع مستمراز  های تارعنکبوتیشبکه    
 ها از رأس تا قاعده هرم اجتماعیاین شبکه ؛شوند(، تنها در رأس هرم اجتماعی، تشکیل نمی225)

دارند و هم میکه هم نظام اجتماعی هرمی شکل را نگاه ندآوردهایی را بوجود میبندیگروه تشکیل و
و هم پاسدار موقعیت هر گروه در آن نظام  گردنداز قاعده به رأس هرم می مجاری جریان نیروهای محرکه

 شوند.می
گرداند ها به یکدیگر میرشته گرهزیرسلطه، که، درآن، زن موضع زیرسلطه را دارد، زن را  –رابطه مسلط     

شبکه، بر محور قوی زبر و محور ضعیف زیر، از  رأس تا قاعده، دارد. و در این موضع و موقع نگاه می
پاشند و نظام اجتماعی ها فرو میبجوید، شبکه هرگاه، زن استقالل و آزادی قرارشود. بدینبافته می

خاطر است که استقالل و آزادی هر جامعه، با استقالل و آزادی زن آغاز و شود. بدینمحکوم به تغییر می
 آورم:از کارها که اساسی هستند را می رو، سه کار(. از این226یابد )سرانجام می

تبعیض  ها برقرار هستند. سی نابرابری و، در همه جامعهها که برضد زنانها و نابرابریالغای تبعیض. 1
هستند و دولت موظف به الغای آنها  گانهبرپایه حقوق پنج ضمیمه قانون اساسی  ام کهرا شناسایی کرده

 (.227است )
را دو همسر اصل  . تنظیم رابطه دو همسر بایکدیگر و با فرزندان بر وفق حقوق. هرگاه موازنه عدمی2

 شود. کنند، دوستی میان آن دو مداوم و بارور می راهنما
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نیز بود،  شوند و یکی از رهنمودها که رهنمود انقالب ایرانها منحل می، شبکه. براصل موازنه عدمی3
 «. ضابطه باید جای رابطه را بگیرد»کند: قابلیت عمل پیدا می

ی ها، شبکهشدعمل  می (228اند )های بسیار بدان پرداختههرگاه قرار بود به این رهنمود که آیه    
( و 229)گرفتند را در خود نمی کردند و جامعه ایرانیتجدید حیات نمی روابط شخصی قدرت

 .خشکاندندی آلت خودکار قدرت نیروهای حیاتی جامعه ایرانی را نمیهاعنکبوت
 

 . در بعد فرهنگی:3.4
دانیم که علم و فن و پول، به تنهایی، بکاربردنی نیستند. زور و فساد نیز به تنهایی بکاربردنی اینک می     

توانیم دانیم، مینیستند. بسا از امر مهمی غافل بودیم که زور نیز بدون فساد بکاربردنی نیست. اکنون که می
یان فرد با فرد و گروه با گروه و جامعه با جامعه مبرآورد کنیم، میزان زور و فسادی که در هر رابطه قوائی، 

شود گیرتر میشتاب و شدت آورد. پویایی مرگرود و مرگ و ویرانی برخودافزایی که ببار میبکار می
 شود. تر میآورند که مرگبارتر و ویرانوقتی علم و فن و پول و... با زور و فساد، ترکیبی را پدید می

خاطر شوند. بدیندانیم که بر اصل ثنویت، علم و فن و پول و... جز با زور و فساد ترکیب نمیو باز می     
جز با موازنه های این نظام، زیرسلطه است. رهایی از پویایی – گراست که زور و فساد ذاتی هر نظام سلطه

 را جانشین موازنه وجودی کردن، شدنی نیست. بر این اصل، عدمی
های راهنما که یا بر اصل ثنویت ساخته شده و بیان قدرت هستند و یا در بیان قدرت از خود . اندیشه1

 د؛نبگرد برگیرند و بیان استقالل و آزادیدر را  گانهشوند تا که حقوق پنجاند، نقدپذیر میبیگانه شده
 ( واجد دو معنی، هر دو اساسی هستند: 230« )در دین اکراه نیست. »2

آورد. لذا، دین و مرامی به ضرورت، فساد ببار میناپذیر است، اکراه، که زور از فسادجدایی. بنابراین2.1
باشند، باید بکاربردن زور و فساد را ممنوع بداند و  و ترجمان موازنه عدمی که بیان استقالل و آزادی

بسط ید بر »(. بنابراین، والیت مطلقه با تعریف 231را در برداشته باشد ) زداییباید قواعد خشونت
، و ممکن نیست حکم خداوند باشد ساد مطلق، حکم به تسلیم به زور و ف«جان و مال و ناموس مردم

 (؛232هم حکمی مقدم و حاکم بر احکام دیگر )آن
. اگر قرار باشد هرکس بخواهد دیگران را به پیروی از طرز فکر خویش مجبور سازد، همین هم که 2.2

که تنها بر اصل موازنه  است. راستی این(233) مانده است از جهان و مردمان آن برجا نخواهد ماند
ها ها و دانشکنند. جریان آزاد اندیشهراهنمای خود، استقالل پیدا می ها در اندیشهاست که انسان عدمی
های راهنما و بازشدن آنها به روی حقوق ها، هم امکان نقد اندیشهها و اطالعها و هنرها و دادهو فن
 د.نکنرا تجویز می تگردد که خشونآورد و هم سبب پرداخته شدن از احکامی میرا فراهم می گانهپنج
سان که آورد. همانپدید می ، فرهنگ استقالل و آزادیفرهنگ ساز، بر اصل موازنه عدمی. انسان 3

قدرت. هرگاه، به  هایی هستند از فرهنگ استقالل و آزادی و ضد فرهنگها مجموعهدیدیم، فرهنگ
یمن موازنه عدمی، هر شهروند و جامعه شهروندان استقالل و آزادی بازیابند، فرهنگ استقالل و آزادی 

 گردد. ناچیز میکند و ضد فرهنگ قدرت، رشد می
ها که فضل یابند، فراخور استعدادها و، جامعیت خویش را باز میها که براصل موازنه عدمیانسان     

که  افزایند. نیروهای محرکهدارند، دانش بر دانش و فن بر فن و هنر بر هنر، بنابراین، خلق بر خلق می
 افتند. شوند، در رشد انسان و آبادانی طبیعت بکار میسان تولید میبدین
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 حاصل سخن

 
 – گرمسلط و نه زیرسلطه، به خارج شدن از نظام سلطهدانیم که استقالل، موضع و موقع نه . اینک می1

نه مسلط، نه »های این نظام است. بنابراین، سخن کوتاه رهاندن زندگی از کام پویاییزیرسلطه و 
کند به کوششی عظیم، کوششی که هر انسان، هرجامعه، باید بدان برخیزند تا مگر تحقق پیدا می« هطزیرسل
رابطه مسلط ناپذیر است زیرا با پویایی زندگی جانشین بگردد. این استقالل از آزادی جدایی مرگپویایی 

ها با بیرون باید تغییر کنند. ها در درون و هم رابطهزیرسلطه رابطه درون با بیرون است. پس هم رابطه –
 کردن استقالل و آزادیا بیرون دارند، نیاز به روشها بها در درون که گره در گره رابطهاما تغییر رابطه

خالء نیست، زندگی در استقالل و آزادی است. رها زیرسلطه،  -گر بیرون از نظام سلطه ،چراکه ؛دارد
توانند می راست راه زندگی حقوندی،گزیدن  در کردن استقالل در گرفتن تصمیم و آزادیشوندگان با روش

 زندگی در استقالل و آزادی را بازیابند.
 - گرکه بیرون از نظام سلطهیعنی اینتوان به استقالل تنها بسنده کرد. زیرا نبود آزادی، سان، نمیبدین    

کند. سرنوشت گر می. این همان تبلیغ دروغی است که سلطهدیگری وجود نداردنوع زیرسلطه، زندگی 
، از آزادی هاجامعه اما آن (.234آورد)جستند و آزادی نیافتند را دلیل می« استقالل»که هایی جامعه

  از نظام خارج نشدند، بنابراین، استقالل نجستند.  . بدین غفلتخود غافل ماندند
 
باخدا، است. و آنها که همانی با هستی، دانیم که استقالل این، اینک میموازنه عدمی ساییشنابا . 2

(. 235کنند )تعین به نامتعین، تعریف میماز  رفتنبنامند، آزادی را بیرون  خواهند خود را خداباورنمی
پنداری  نامتعینی کهشود. می پذیربا محور فعل که رابطه عقل انسان با نا متعین، رابطه محور فعالاال این

کند رابطه با چنین نامتعینی، عقل را نه مستقل می که عقل انسان بدان درآید!آید جز اینبه هیچ کاری نمی
شود. می و خود تخریبی کامل پذیر شدن محضکران، فعلپذیری بیو نه آزاد. چرا که درآمدن به فعل

همانی با آزادی مطلق است: موازنه عدمی این فعال فعال با فعال مطلق و آزادی توحید استقالل توحید
)استقالل( و فعال شدن بمثابه مجموعه استعدادها ... و زیبا خالق وبا هستی هوشمند و دانا و توانا و 

توان : خداوند حق است و خلیفه او وقتی می(236است ) خلیفةاللهیمقام  این مقام، است )آزادی(.
، استعدادهای خویش استقالل و آزادیاین انسان برخوردار از  که در پندار و گفتار و کردار حق بود.شد 

 کند و ... جوید و خلق میکند: دانش میرا فعال می
 مارکس جانبدار جبر :تأمل کنیم در باره نظر او در باره آزادی، مارکس اندیشهاینک در قول شارحان      

انسان خود را »داشت و به این نتیجه رسید که حال، از جوانی اندیشه در کار شناختن آزادی بود. با این
کند: نقد می را از آزادی او تعریف لیبرالیسم(. 237« )کندآنچه بدانها وابسته است، آزاد میهمه از 

توان میکه شود. حال آنبه ضرورت محدود میانگارند که می ها آزادی را مالکیت خصوصیلیبرال
قرار، آزادی رها بدین(. 238آزادی دیگری ) هشود بای را تصور کرد که آزادی هرکس متحقق میرابطه

شدن از ، ناگزیر، رهاو روابط قوا هااست. رها از وابستگی قوا و از روابطها شدن از همه وابستگی
اما آیا ممکن است هم از آزادی این تعریف را کرد و هم گفت نامتعین  .است ،از تعین ،هاکنندهمتعین

قرار، بدین (.239)اند شارحان نظر او، این تناقض را ضعف تعریف او از آزادی دانستهوجود ندارد؟ 
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شود. به دیگر ها را استقالل بخوانیم، آزاد صفت فعالیت انسانهای مستقل میهرگاه رهایی از وابستگی
اند دانستهباوران و خدا ناباورانی که می در حد رابطه انسان با نامتعین، میان خدادر تعریف، سخن، 

 ماع وجود دارد. توان آزادی را به تعین تعریف کرد، اجنمی
 
، به یکدیگر ربط دارند. در حقیقت، این تعریف دوم . هر دو تعریف اول و دوم از استقالل و آزادی3

، با حقوق ها را بر وفق موازنه عدمیتواند رابطهکند و او میاست که، بدان، انسان حقوند تحقق پیدا می
زیرسلطه، نیازمند مستقل و آزاد شدن  - گرهای نظام سلطهچراکه رهاکردن خویش از پویایی تنظیم کند. 

زمان، خود به تعریف دوم است. هرکس باید از خود شروع کند و عقل خویشتن را مستقل و آزاد کند. هم
 کنند. روابطی را برقرارکند که حقوق تنظیم میکند و را از روابطی خارج کند که قدرت تنظیم می

رهایی از  که جهانیان و جانداران و زمین باید از چنگ آن برهند، پویایی مرگرهایی از قرار، بدین     
عمل هر شهروند به دو تعریف  رو،کند. از اینزیرسلطه را ایجاب می – گرهای نظام سلطههمه پویایی

 بازیافت زندگی در حقوندی است. و
 
کند. ، عقل را خودانگیخته میو عامل شدن به استقالل و آزادی دانیم که عارف. اینک می4

 شود که حیات، خودانگیخته، به حقوق خود عمل کند و انسان خودانگیختهسبب می خودانگیختگی
 بگردد.  ها فعالاز استعدادها و فضلای مجموعه بمثابه

 
رود و زور و . تغییر از باال، به ضرورت، به قدرت )= رابطه قوا و ترکیبی که در این رابطه بکار می5

ها دهد و قدرت، به تدریج، جانشین حقوق در تنظیم رابطههستند( محل عمل میفساد عناصر اصلی آن 
، تجربه ترین تجربه جامعه ایرانیاند. تازهها کردهگر را همه جامعهشود. این تجربه بس مرگبار و ویرانمی

ها، حاصل تغییر باال و از باال در تنظیم رابطهو نقش روزافزون قدرت  . بازسازی استبدادانقالب است
توان ، نمی«تغییر از پایین»زیرسلطه، بدون  –گوید، صریح و شفاف، که از نظام مسلط این تجربه میبود. 

 گرشهروندان حقوند، مستقل و آزاد بگردند، جامعه نیز از نظام سلطه . هر زمان که جمهور مردمخارج شد
 زیرسلطه رهیده است.  –
های ها که از پویاییبندیو گروه اجتماعی )جوانان و زنان نیروهای محرکهباوجود این، هرجامعه     

شوند تا که آن جامعه  باید فعالدارد که میبیند( ها را میزیرسلطه، بیشترین آسیب - گرنظام سلطه
از پایین  ها، جهت عمل این نیروهاکه، تا این زمان، در جامعهخویش را بازیابد. اال این استقالل و آزادی

آنها تصرف دولت بمثابه قدرت و جهت دهندگان به عمل هدف که توضیح ایناست. به باال بوده
 زیرسلطه، جهت -گر های نظام سلطهبا توجه به پویایی ،کهحال آناست. کردن سلطه بر دولت بودهدائمی

 نیروهای محرکهپذی شدن نظام اجتماعی باشد. به سخن دیگر، جهت عمل عمل باید باز و تحول
 باید نخستاین نیروها  قرار،باشد. بدین بمعنای حقوند شدن جمهور مردم« پایین»باید تغییر  اجتماعی

   الگو/بدیل بگردند. آنگاه ها را با حقوق تنظیم کنند ودر سطح خود، رابطه ،خود مستقل و آزاد بگردند و
 
، همه دانیم که استقالل و آزادیشناسیم، میها و کاربردهای آن را میویژگی و . اینک که موازنه عدمی6

هم در چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی قرار، بدینرا دارند. ی موازنه عدمی ها و کارکردهاویژگی
و هم  ،هاه استعدادها و فضلو فرهنگی و در تنظیم رابطه با طبیعت و هم در زندگی فردی، بمثابه مجموع
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یابند و بدان قالل و آزادی، کاربردها میها با یکدیگر، استدر زندگی جمعی و هم در تنظیم رابطه جامعه
رو، در بخش سوم، به این جویند که بازگشت آنها به این دو تعریف است. از اینها میکاربردها، تعریف

استقالل و آزادی و اخالق  و به فرهنگ ، بنابر کاربردهای هر تعریف با ابعاد زندگی همه روزههاتعریف
 پردازیم. می و زبان آزادی
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 فصل سوم
 ها و کاربردهای استقالل و آزادیدر تعریف

 
 

ها و کاربردها را ، این تعریف، استقالل و آزادیها و کاربردهای موازنه عدمیدر انطباق با ویژگی     
 کنند:پیدا می

همانی با این حق همانی با حق مطلق است و آزادی آفرینندگی بگاه این. استقالل این1
 است

 
های حق و ذاتی حیاتند. بنابراین، هم، یکدیگر و، هم، ، دوحق برخوردار از ویژگی. استقالل و آزادی1

 شود:میکنند. لذا، تعریف اول استقالل دیگر حقوق را ایجاب می
همانی با استقالل، تنهایی نیست، انزوا نیست، یکی در برابر همه نیست، یکی ضد دیگری نیست، این    

رو، بدون استقالل همانی با حق است. از اینآزادی آفرینندگی بگاه این؛ دو حق است حق مطلق، توحید
قرار، هرگاه یک طرف . بدینحق با حق کارآ نیستهمانی با حق و توحید آزادی نیست و بدون آزادی این

کند، اثر طرف اعمال کننده قدرت را بر بر حق بایستد، با طرفی که بر حق نیست، رابطه قوا برقرار نمی
 دهد. کند. زیرا اگر رابطه قوا برقرار کند، هم استقالل و هم آزادی خود را از دست میخود صفر می

شود. کران حق میکردن در بیاندیشیدن و عملناپذیر است، استقالل جداییسان، آزادی که از بدین    
 ها. مثالیابدو هر عمل به حقی، دو صفت مستقل و آزاد می قرار، هر اندیشهبدین

دو همسر، وقتی حقوند، بنابراین، مستقل و آزادند، استقالل هریک گستره استقالل دیگری و آزادی  ● 
تر از استقالل ای بسیار گستردهدو حقوند )استقاللی با دامنه شود: توحیدنای آزادی دیگری میهریک په

باشد، به هر دو امکان  هریک از آنها(. هرگاه توحید دو حقوند فرآورده اینهمانی این دو با حق مطلق
شود. این آن توانایی است و آفریده آنها حق می کران حق، بیاندیشند و بیافرینند و اندیشهدهد در بیمی

کران همانی با حق مطلق، هستی بیداشتند. اگر هم هر یک از دو، به یمن اینکه هر یک به تنهایی نمی
شد هر دو برخوردار از مجموعه استعدادها حید دو عقل مستقل و آزاد میپهنای آزادیش بود، توحیدشان تو

 گشت.ها، بنابراین، از جمله توان آفرینندگی آنها، بسا چند برابر توان هریک از آنها میو فضل
، هم به صفت های این دو را، وقتی از استقالل و آزادیتوان تصورکرد باروری استعدادها و فضلمی   

زیر سلطه دارند  –ها، اغلب نظام مسلط که خانوادهشوند. اال اینفرد و هم به صفت زوج، برخوردار می
گری ماند و به توجیهکنند. از جمله، استعداد خالقه آنها، از کار خود میو اعضای آن یکدیگر را محدود می

از استقالل و آزادی را بکار تحول خود گیرند.  است که هردو، این دو تعریفشود. چاره اینمعتاد می
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تواند این روش را تواند باشد. هرگاه یکی از دو همسر نخواست، دیگری میباال می الگوی آنها، خانواده
 یابد؛خویش را باز می تمرین کند و به تجربه ببیند که همسر او نیز فطرت

همانی داشته باشد. هرگاه ، یک گروه، یک جامعه، وقتی مستقل است که با حق اینقرار، یک نفربدین  ●
کند. محل میشود و استقالل خود را بیاو با قدرتمداری رابطه قوا برقرارکند، به این رابطه، محدود می

چنانکه استقالل یک کشور، عمل به حقوق ملی و حقوق آن بمثابه عضو جامعه جهانی است. هر رابطه 
و، بعنوان شهروند، از  ناقض این حقوق، ناقض استقالل است. و نیز، اعضای یک گروه از حقوق انسان

کند حقوق جامعه هم بمثابه ملت و هم بمثابه حقوق شهروندی برخوردارند و حقوندی آنها ایجاب می
همانی این دو با حقوق و با یکدیگر در حقوق، ند. اینرعایت شو عضو جامعه جهانی و نیز حقوق طبیعت

و عمل شهروندان کشوری  توان فراخنای اندیشهدهد. میها را گسترش میپهنای آزادی هر یک از آن
 کردند. عمل می گانهرا در نظر مجسم کرد، هرگاه به حقوق پنج چون ایران

ها، هیچ انسان و هیچ گروه انسانی و بدیهی است بدون جانشین کردنِ حق با قدرت، در تنظیم رابطه    
دهد. و اگر حق را با قدرت جانشین کرد، با از دست دادن ای استقالل خود را از دست نمیهیچ جامعه

دهد؛ در نتیجه، هم در جامعه در شدن در فراخنای حق را نیز از دست می استقالل، آزادی بمثابه فعال
 کند. و عمل هر فرد را قدرت تعیین می موضع مسلط و هم در جامعه در موضع زیرسلطه، محدوده اندیشه

زانی که با حق تواند خود را از نظام خارج کند. بمیای میباوجود این، هر فرد و هر گروه و هر جامعه    
های او کند ) حتی در حد وجدان به حقوق و عمل به حقوق(، استعدادها و فضلهمانی پیدا میاین

بمثابه دو  شود، استقالل و آزادیمی خاطر که عقل او در فراخنای حق فعالکنند و بدینفراخنا پیدا می
های دیگر استقالل و آزادی این گردد. تعریفیابد و خودانگیخته فعال میحق ذاتی حیات را باز می
 تعریف را نیز در بردارند:  

 
 . استقالل نبود تضاد است و آزادی نبود تناقض در پندار و گفتار و کردار است2

 
: پندار و گفتار و یابدروشنی بیشتر می، به یمن تعریف دوم از این دو، . تعریف اول از استقالل و آزادی2

شوند که عقل آدمی قدرت را مدار خود و تنظیم کننده رابطه با خود و دیگران آمیز میکردار وقتی تناقض
است که هر تناقضی با تضادی همراه کند، اینها را از آن غافل میعقل امر مهمی که منطق صوریکند. می

پوشاند )تناقض(، این سازد، یعنی حق یا حقیقتی را میثال، کسی که در ذهن خود دروغ میاست. برای م
قرار، هر دروغی بیانگر تناقض )نبود آزادی( کند که در رابطه قوا)تضاد( بکار برد. بدینکار را برای آن می

 .و تضاد )نبود استقالل( است
ر و کردار، گویای تضاد با بیرون ناقض در پندار و گفتایابیم که وجود تدقت را که بیشتر کنیم، در می     

ن، همراه و تضاد با خود حقوند است: هر تناقضی با یک رابطه تضاد در درون و یک رابطه تضاد با بیرو
آورند: بدون این دو است. هر تناقضی با دو تضاد همزاد است و این تناقض و تضادها دو مرز پدید می

رو، رابطه داخلی مستقل از رابطه خارجی و رابطه خارجی مستقل کند. از اینیمرز، قدرت وجود پیدا نم
 تواند وجود پیدا کند. از رابطه داخلی، وجود ندارد، زیرا نمی
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ای برقرار شود که داخل شود مگر، میان آن دو، رابطهبرای مثال، رابطه دوتن، دو همسر، رابطه قوا نمی ●
های دو همسر و یا دوستان دوهمسر، یا... سان، رابطه  خانوادهد. بدینآورو خارج زناشویی را پدید می

کنند. اما این رابطه شوند که با یکی از دو همسر و یا هردو آنها رابطه قوا برقرار میوقتی رابطه باخارج می
یک رابطه قرار، رابطه قوا، شود مگر اینکه، درجا، رابطه قوا میان دو همسر نیز بگردد. بدینبرقرار نمی

است که ترکیبی از آید. در این رابطهاست و این رابطه است که با ایجاد شدنش، داخل و خارج پدید می
تر را در و ضعیف گرتر را در موضع سلطهرود و قویزور و فساد و پول و علم و مجاز  و فن و... بکار می

دار و گفتار و کردار متناقضی گویای مدار عقل شدن قدرت، سان، هر پندهد. بدینموضع زیرسلطه قرار می
 بنابر این، وجود تضاد است.

و حقوق شهروندی او و حقوق ملی او و حقوق او بعنوان عضو  در هر یک از سپهرها، حقوق انسان    
کنند. از د و همواره یکدیگر را ایجاب میشون، هرگز ناقض یکدیگر نمیجهانی و حقوق طبیعت جامعه
انسان وقتی مستقل است که با خود و دیگران در رابطه قوا قرار نگیرد و خویشتن را در این مدار رو، این

تضادزدایی که استقالل است و  بسته زندانی نکند و پندار و گفتار و کردار او خالی از تناقض باشد.
فرصت و امکان ایجاد نکردن : آموزندها میه بس مهمی را به انسانزدایی که آزادی است، قاعدتناقض

شود که پدید نیاید و فرصت و امکان ستاندن از قدرت، به یمن تناقض و تضادزدایی، برای قدرت، سبب می
 .گرددسبب انحالل آن می

گران تجاوزکند قرار، اگر کسی، در هریک از سپهرها به حقوق خود عمل نکند و یا به حقوق دیبدین    
کند و خود او با و یا بگذارد دیگران به حقوق او تجاوز کنند، پندار و گفتار و کردار متناقض پیدا می

آورد و خود کند برای قدرتی که پدید میشود و فرصت و امکان ایجاد میخود و با دیگران در تضاد می
 ها:گرداند. مثالرا آلت فعلش می

تنظیم  از حقوق خود غافل شود و رابطه خود با همسر را با حقوق ذاتی حیات هرگاه یکی از دو همسر، ●
کند. درجا، پندار و شود و خود خویشتن را از استقالل محروم مینکند، باخود حقوندش در تضاد می

شود. چرا که  در رابطه قوا، حق کاربرد ندارد، ناحق )= حق پوشانده آمیز میگفتار و کردار او نیز تناقض
کند با همسر کند. این رابطه ناگزیرش میبا دروغ( کاربرد دارد. بنابراین، او با خود رابطه قوا برقرار می
دهد که او نیز با خود حقوندش در تضاد نیز رابطه قوا برقرار کند. همسر او وقتی به این رابطه تن می

ناپذیر از تضاد  دو همسر با یکدیگر و تضاد هر یک از آنها با خود، دو تضادی هستند جداییبگردد: 
تضاد شوند، پندار و گفتار و کردار هردو، ناقض حقوق خود و  . هرگاه دو همسر بایکدیگر دریکدیگر

کنند، گویند، زشتخویی که با یکدیگر میشوند؛ دروغی که به یکدیگر میآمیز میحقوق یکدیگر و تناقض
کنند، هم در تضاد هستند با حقوق خود و همسر )غفلت از استقالل( و هم نزاعی که بایکدیگر می

 ت از آزادی(.  آمیز هستند )غفلتناقض
آموزد که هرکشور، به چون دارد. زیرا به ما میدر سطح کشور، تعریف دوم از استقالل، اهمیتی بی ●

ها ها رها است، بنابراین، رابطهاجتماعی برخوردار است، یعنی از نابرابریها و تبعیض میزانی که از توحید
کنند، از استقالل نیز برخوردار است. عمل کشور هم متناقض را نه قدرت که حقوق برقرار و تنظیم می

تواند خود را از قید شود. چنین کشوری مینیست و ناقض حقوق خود و حقوق هیچ کشور دیگری نمی
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ها در پندارها و گفتارها و کردارها، میزان غفلت : میزان تناقضتضاد با کشورهای دیگر، مصون نگاهدارد
دهند: تجاوز اوز به حقوق یکدیگر میزان محرومیت از توحید اجتماعی را نشان میاز آزادی و اندازه تج

به حقوق خود و یکدیگر یعنی شهروندان از استقالل غافلند و وجود تناقض در پندار و گفتار و کردارها، 
را  آید و دولت و دیگر نهادهای جامعهغافلند. با این غفلت است که قدرت پدید مییعنی از آزادی نیز 

خاطر موفق شدند بدین 1360و  1332و  1299گرداند. کودتاهای وسیله آلت فعل کردن شهروندان می
کردند ، با این تعریف، برخوردار نبودند و فرصت و امکان ایجاد می از استقالل و آزادی که جمهور مردم

عل خود گرداند در تخریب اساس حیات خویش. در سطح دولت و برای قدرتی که آنها را آلت ف
 ها:مدارها، وابستگی شرط بقای موقعیت و امتیازها بود. مثالدولت

کند و، داند استقالل ندارد زیرا به حقوق خود و دیگری را تجاوز میگوید، هم، میکسی که دروغ می ●
گوید.  او رابطه خود با دیگری را تناقض( میداند آزاد نیست زیرا تحت فشار، دروغ )سخن مهم، می

کند و کند. بنابراین، دروغ او عنصری از عناصری است که با یکدیگر ترکیب میتوسط قدرت تنظیم می
آورد. از آورد برای قدرت و آن را پدید میبرد. درجا، فرصت و امکان پدید میدر رابطه قوا بکار می

رود، نه تنها گویای غافل بودن و یا نبودن از حقوق ها بکار میرابطهرو، نوع ترکیبی که در تنظیم این
های است، بلکه ترکیبی فاقد حق و واجد زور و فساد، شدت تجاوز به حقوق یکدیگر را و اندازه آسیب

 کند. آنها را گزارش می گریو میزان ویران اجتماعی
رار، هر تجاوز به حقوقی )غفلت از استقالل(، به ضرورت، عملی متناقض )غفلت آزادی( و قبدین    

کند یا تعریف می« ضد با»قرار، کس یا جمعی که خود را گویای تضاد با خود  و با دیگری است. بدین
شوند. دو کسی که خود را ضد یکدیگر تعریف شود یا میخویش غافل می کنند، از استقالل و آزادیمی
کنند و بمثابه آلت، برای آن، مرتب فرصت و امکان ایجاد شوند؛ آن را ایجاد میکنند، بندگان قدرت میمی
کنند. فریب و نیرنگ و مکر و حیله و... و دروغ های خود میکنند و قدرت را تنظیم کننده رابطهمی

به خوددادن، از استقالل و آزادی خویش « ضد با»برند که با هویت را کسانی بکار می آمیزمصلحت
« دشمن»کنند. برای مثال، کس یا کسانی که ها با یکدیگر را با قدرت تنظیم میشوند و رابطهغافل می

کند یا گرها میو ویران آورهاتولید مرگکنند، عقل خویش را دستگاه کند یا میرا محور زندگی خود می
هستند  و تضاد بازان بینیم تضاد سازانها و جهان که تأمل کنیم، میها، جامعهکنند. در وضعیت جمعمی

تر از غفلت از استقالل و آزادی الیند. آیا مفسدتی بزرگآمی که جهان را، سراسر، به فساد و خشونت
 (. 240وجود دارد؟)

اجتماعی  توان جامعه جهانی را در نظر مجسم کرد که، در آن، هر جامعه از توحیددر سطح جهان، می ●
د. اینک ها، خالی از تناقض هستنبرخوردار است و گفتارها و کردارهای هریک نسبت به دیگر جامعه

کند و ها را قدرت تنظیم میهای جامعهجامعه جهانی کنونی را با آن مقایسه کنیم: در جهان ما، رابطه
تواند رابطه خود با کشورهای دیگر گویند. آیا در این جهان، یک جامعه نمیها به یکدیگر دروغ میدولت

دروغ نگوید؟ هم، یک همسر و هم،  کنند، با حقوق تنظیم کند، برای مثال،را، ولو به حقوق عمل نمی
همانی داشته باشد و به این ،تواند، با خود حقوند خویشیک عضو یک جمع و هم، یک جامعه می
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های تواند یک طرفه، رابطهآمیز رویه نکند. او میحقوق دیگری تجاوز نکند و گفتار و کردار تناقض
 اشد. خود را با حقوق تنظیم کند، بنابراین، مستقل و آزاد ب

کار اساسی واکنش ها، در تنظیم رابطه با دیگری )مورد همسر( و دیگران )مورد جمع( و جامعه    
. به سخن دیگر، از موضع حقوق خویش و حقوق ذاتی نشدن و وارد مدار بسته رابطه قوا نگشتن است

آمیز )دروغ و...( در درون، کردار تناقض نیاز شدن از گفتار وبیکردن، بنابراین، دیگری عمل حیات
تضادها را از میان برداشتن و تضاد بیرون با خود را از زوجی که تضاد در درون است محروم کردن، به 
سخن روشن، فرصت و امکان ایجاد نکردن برای قدرت و فرصت و امکان ستاندن از آن،  غافل نشدن از 

در انقالب خود بکاربردند و دو  . این همان روش است که مردم ایران، همین استاستقالل و آزادی
ابرقدرت آن روز را از اعمال قدرت بازداشتند. این روش با متجاوزی که قشون صدام بود، نیز با موفقیت 

خود را پذیرفت و در نهمین ماه،  ت تجاوز نظامیشکس ، رژیم صدامبکار رفت. در چهارمین ماه جنگ
 شد.توانست با پیروزی ایران به پایان رسد اگر کودتا نمیجنگ می

 
 . استقالل ترکیب نیروهای محرکه با حق است و آزادی بکار بردن این ترکیب است3

 
ها کنند، قدرت را تنظیم کننده رابطهکه یکدیگر را ایجاب می قرار، تضادهای درونی و بیرونی.  بدین3
کنند رابطه با یکدیگر را با بکاربردن  ترکیبی از زور و گرفتاران در مدارهای بسته را ناگزیر می گردانندمی

با  و فساد و پول و علم و فن و ... تنظیم کنند. بکاررفتن روزمره این ترکیب، در رابطه فرد با فرد و گروه
بخشد. فرد و گروه و گروه و نهادهای جامعه با یکدیگر و با مردم، به زور و فساد، کاربردی روزافزون می

شوند در ایجاد فرصت کنند و کارگزار قدرت میزندگی می جامعه، ناگزیر، در پرشمار مدارهای بسته اکراه
ها و متمرکز شدنِ قدرت. اما زور و فساد وجود ندارند. ما انسان و امکان برای بکار رفتن و بدان بزرگ

آوریم. در ترکیب، علم و فن و پول و با جهت تخریبی دادن به نیرو، در جا، زور و فساد را بوجود می
 یابند.رد می، کاربگریدیگر نیز هستند؛ آنها نیز در مرگ و ویران نیروهای محرکه

استقالل ترکیب  :شود در یافتن تعریف سوم از استقالل و آزادیقرار، تعریف دوم راهنمای ما میبدین    
با حق و آزادی و بکاربردن این ترکیب است در رشد انسان و آبادانی طبیعت. درجا،  نیروهای محرکه
محل کردن فساد و آزادی بکارانداختن دن از مدارهای اکراه و بازگرداندن زور به نیرو  و بیاستقالل رهاش

 یابند.ها،  تعریف میای از استعدادها و فضلترکیب نیروها با حق، در بارورشدن انسان به مثابه مجموعه
گردد روند، جامعه رشیدتر میبا حقوق بیشتر بکار می ها، ترکیب نیروهای محرکهبه میزانی در فعالیت    

تر کند، پهنای ابتکار و ابداع و کشف و خلق شهروندان را گستردهکه خلق می و فرهنگ استقالل و آزادی
 ها:گرداند. مثالمی
ند یا فرزندان، با بکاربردن ترکیب ای است که دو همسر و این دو با فرزپاشد، خانوادهای که میخانواده ●

کنند؛ بنابراین، زندانی می با زور و فساد، الف. خود و یکدیگر را در مدارهای بسته اکراه نیروهای محرکه
گاه، از استقالل خویش غافل می گاه یا ناخودآ توانستند را که می شوند، چراکه بدست خود، خانوادهخودآ

که  کران دوستی و رشد بگردانند، نه یک زندانبا بکاربردن ترکیب علم و فن و پول و حقوق و...، بی
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کاهند کنند و پیوسته از فرصتهای ابراز عالقه و عشق به یکدیگر میچند زندان )مدارهای بسته اکراه( می
خواند. هرگاه می« محور شر»افزایند. هریک نیز دیگری را زاری از یکدیگر میو بر فرصتهای اظهار بی

بخواهند از زندانها برهند و استقالل بجویند، درجا، باید زور و فساد را از ترکیب خارج و حقوق را در 
 ها بایکدیگر، بکاربرند )آزادی(. آن وارد کنند و در فعالیتها و رابطه

ای که را از مدار بسته توانند از تضادها با یکدیگر بیاسایند: انقالب ایرانسان میز بدیندو کشور نی ●
باید زور و کردن استقالل، ایران میو انگلیس( و زیرسلطه )ایران( رها کرد. برای کامل )امریکا گرسلطه

با حقوق )استقالل( و بکاربردن آن در رشد، خود را  کرد و ترکیب نیروهای محرکهفسادزدایی روش می
ها ها که در بیشتر رابطهق به ترکیبکرد. حقواز مدارهای بسته اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی نیز رها می

رفتند، راه نجست، خالء حقوق را زور و فساد پرکردند. این شد که مدارها باز نشدند و با بکار می
 ، مدار سیاسی نیز بسته شد و ایران در موضع زیرسلطه و گرفتار پویایی آن ماند. گیریگروگان

کند با خارج کردن زور و فساد از ترکیب و واردکردن حقوق به آن و آزادی استقالل تحقق پیدا می    
شود از چهار مدار بسته کند با بکار انداختن این ترکیب و حاصل آن خارج شدن انسانها میتحقق پیدا می

تعریف، یکی از توانند این دو و هر جمع نیز می سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی. هر خانواده
 استقالل و دیگری از آزادی را تجربه کند و افق زندگی را، بروی خود، باز و بازتر کند.

 
 . استقالل شفافیت است و آزادی عمل شفاف، در شفافیت است4

 
کنند. توضیح شوند که یکدیگر را ایجاب میدو شفافیتی می استقالل و آزادی ،. بر وفق موازنه عدمی4
: در حقیقت، نه در تاریکی، یابندکه استقالل شفافیت و آزادی عمل شفاف، در شفافیت، تعریف میاین

 شود. چند مثال:عملِ روشن شدنی است و نه وجود روشنایی، به تنهایی، مانع از عمل مبهم می
مدارهای ، یکی دوگانگی ظاهر و باطن است. قدرتواقع مستمرترین امرهای شمولاز جهان ●

شوند. چرا که به آنها برای می« حقوق مردم»طلبند و در ظاهر، جانبدار طلب، در باطن، قدرت میقدرت
گر ناگزیر از برند و ارا از یاد می« حقوق مردم»دستیابی به قدرت نیاز دارند. با دست یافتن به قدرت، 

بند نیستند و یا، وانمود اما بدان پایاند ، سخنی را گفتهتوضیح بگردند، یا خواهند گفت: از راه مصلحت
اند، عمل کنند اما از پس کسانی که خالف آن تعهد عمل خواهند به تعهدی که سپردهخواهند کرد که می

 (. 241آیند )کنند، بر نمیمی
پوشانند و غافل است و یا غافلند که استقالل پوشاند یا میکس یا کسانی، باطن خود را میچنین      

شوند. باوجود این، پیش از رسیدن به قدرت، عمل شود یا میخویش را نقض و آلت خودکار قدرت می
فلند اما از او یا آنها شفاف است. آیا این بدان معنی است که او یا آنها از استقالل خود غافل است یا غا

آزادی خود غافل نیست یا نیستند؟ هرگاه پاسخ آری باشد، این بدان معنی نیست که آزادی بدون استقالل 
کنند، در سطح رابطه نیستند که ظاهر را وسیله پوشاندن باطل می« رهبران»جا که تنها وجود دارد؟ از آن

کنند، این دوگانگی بایکدیگر معامله می، در سطح رابطه دو تن که «دوست»دو همسر، در سطح رابطه دو 
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ها از این زور و باید تا که فریب ناممکن شود و جامعه فراوان است، دقت در رابطه استقالل و آزادی
 گر بیاسایند:فساد بس ویران

ر او یا آنها تراوش گویند، از عقل قدرتمداگوید و یا میاست: آنچه را در ظاهر میپاسخ پرسش این    
آورند زیرا مطلوب مردم آورد یا میگیرند و برزبان میگیرد یا میکند، سخنی است که به عاریت مینمی

گوید یا یماما چون عمل آزاد او نیست، خود بدانچه شود. است و سبب جلب مردم به او یا آنها می
گوید یا می« مشتری»نها با آنچه برای جلب . عمل روزمره او یا آکنندکند یا نمیگویند، عمل نمیمی
 دهند. کنند که او یا آنها را لو میها پیدا میگویند، تناقضمی
جانبداری  است اما قدرتمدار است، در ظاهر، از حقوق انسان« رهبری»برای مثال، کسی که در مقام     
کند و نه رابطه خود را با خواند و نه خود بدانها عمل میمیاما نه مردم را به عمل به این حقوق کند. می

وفای  به تعهد به رعایت حقوق و... را هم به بعد از رسیدن به قدرت . کندمردم با این حقوق تنظیم می
. محال است زیرا قدرت ضد حق است و کسی که به ای که تحقق آن محال استکند؛ وعدهمحول می

قرار، هم کند. بدینشود و البته به عهد خو وفا نمیاقع آلت خودکار قدرت مییابد، در وقدرت دست می
تواند باطن را غفلت از استقالل با غفلت از آزادی همراه است و هم دم زدن از حق، در ظاهر، نمی

ها با و دیگر حقوق غافلند و هم تناقض هایی که خود از استقالل و آزادیبپوشاند مگر از چشم عقل
های خویش و همگان، با عمل نکردن به حقوق و فرانخواندن همگان به عمل به حقوق و تنظیم رابطه

است که همگان نیز به حقوق گوید علت آن اینمی دهند. فراوانی این امر واقع مستمرحقوق، او را لو می
کنند ها با حقوق، تغییر نمیند و با بدیل خود شدن، به یمن عمل به حقوق و تنظیم رابطهکنخود عمل نمی

 بینند.ها را نمیرو، تناقضتا بتوانند تغییر دهند؛ از این
شوند، ماند: آیا آنها که در پوشاندن باطن با ظاهر، تا سوار شدن بر اسب مراد، موفق مییک پرسش می    

ها، : اوالً، از تناقضتاستوانند مانع دیده شدن باطن خود بگردند؟ پاسخ اینمی کسان ماهری نیستند که
ها با حقوق باشند، پوشاندنی نیستند. ثانیاً دوتا که فراخواندن همگان به عمل به حقوق و تنظیم رابطه
وشاندنی اش با همگان، توسط حقوق، بازپعمل نکردن خود او به حقوق، اگر پوشاندنی باشد، تنظیم رابطه

ت. اما چنین نیست. ثالثاً پوشاندن عمل به دم زدن ازحقوق، نیازمند پوشاندن خود در چند پرده ابهام اس
حقوق خود عمل کنند و  هرگاه همگان بهگرداند. پس، می« ناشناخته»خود پوشاندنی او را، نزد همگان، 

سان، محکی بس کارآ در بدینکنند. میها محل عمل پیدا ننند، ناشناختهکهاشان را با حقوق تنظیم رابطه
است. هرگاه مردم خود مستقل و آزاد باشند، نقش شدن ناشناختهاختیار همگان است و آن با نقش یا بی

 کند.عمل پیدا می کند و اگر نباشند، محلناشناس محل عمل پیدا نمی
کنند، اگر درون و بری میکند و یا دختر و پسری که از یکدیگر دلکسی به دیگری اظهار دوستی می ●

از یکدیگر، »کنند و بیرون شفاف داشته باشند، هم از آغاز دو شفاف هستند که با یکدیگر رابطه بقرار می
میان دو همسر نیز، دو شفافیت، یکی شفافیت درون و شفافیت رابطه و دیگری «. کردنی ندارندپنهان»

ر باطن و رابطه و عمل شفاف نباشند، هر دو طرف، شوند. اگشفافیت عمل، سبب اعتماد متقابل کامل می
. اگر یک طرف ناشفاف باشد و کنندخویش غافل و با یکدیگر، رابطه قوا برقرار می از استقالل و آزادی
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کند، با تشخیص تناقضهای گفتار و حال که دفع میطرف دیگر شفاف، طرف شفاف ناشفاف را در همان
 . باوجود این، هنوز یک تناقض دیگر و به چشم آمدنی، وجود دارد:کندشناسایی نیز می کردارش،

اصل راهنمای انقالب ایران  20شعار مردم ایران بودند. یکی از  ، استقالل و آزادیدر انقالب ایران ●
، تعریف و نه زیرسلطه روسیه ، بنابراین، نه زیرسلطه امریکا«نه شرقی و نه غربی»نیز بودند. استقالل 

شد. بود، استقالل، نه مسلط نه زیرسلطه تعریف می نیز اصل راهنما شد. باتوجه به اینکه موازنه عدمیمی
باوجود این، رابطه با دو طرف، بخصوص با طرف امریکایی، نه تنها شفاف نبود، بلکه ناقض تعریف 

 (.242استقالل بود. توافق بر سر رژیم جانشین نیز به عمل آمده بود )
 19، داشت: در علن، آقای خمینیجود تضاد ظاهر با باطن در مورد استقالل، در باره آزادی نیز و    

)رهبر با اختیار  گانه را، خطاب به جهانیان، اعالن کرد. اما در نهان، طرح محرمانهاصل از اصول بیست
های قدرت( ضد آن پایههای او و حزب واحد و ستونو شورای انقالب منصوب و مأمور اجرای تصمیم

های ناقض استقالل، که رابطه(. طرفه این243بنابراین، ضد آزادی، به تصویب او رسیده بود )اصول، 
 با دو طرف روسی و امریکایی، همچنان برقرار هستند.

 کهح ایناما آیا دو تناقض، یکی با استقالل و دیگری با آزادی، قابل مشاهده بودند؟ بله. توضی    
( بر پایه سنجش وضعیت، در چهار بعد سیاسی 244ند: برنامه عمل )ابهام و تناقض قابل مشاهده بود ●

و  و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و تدابیر برای رهاشدن از آن وضعیت و بازیافت استقالل و آزادی
خوانده بود و در اختیار داشت و هم به  نیرا در برداشت. این برنامه را هم آقای خمی اقتصاد تولید محور

و هم در اجتماعات ایرانیان به بحث گذاشته شده بود. بنابراین، « ما برنامه داریم»گفت: استناد آن می
گرفت؛ اما باید تصدی امور را در دست میحکومت مجری اصول راهنمای انقالب و این برنامه می

 نامه عمل، تشکیل شد و آنها را بالاجرا گرداند؛حکومت ناقض آن اصول و بر
کرد، با اصول راهنمای ای که نه وجه نظر که وجه عمل را تصدی میانقالب، یعنی مجموعه« رهبری» ●

ازماندهی سانقالب و برنامه عمل، خوانایی نداشت. سازماندهی سازگار با آن اصول پیشنهاد نیز شد اما 
 (؛245ا گذاشته شد )سازگار برنامه محرمانه به اجر

که نمایاند. چنانکم بطور کامل، پوشاندنی نیست و از ورای پوشش، خود را میتناقض پوشیده، دست ●
از اصول راهنمای انقالب بود،  censuresها لغای ممیزیها قابل مشاهده شدند و با آنکه اپوشیده
 ها روزمره شدند. ها برقرار و طردکردنممیزی
زندگی  : انقالب، بدون آنکه، پیشاپیش و در جریان آن، جمهور مردمهای تجربهدرسدو درس از     

نباید  شود؛ اجرای اصول راهنما و برنامه عمل را به بعد از پیروزی انقالبحقوندی بجویند، متحقق نمی
کند؛ آنها را اجرا نخواهد کرد؛ چراکه با اجرای آنها خود را نقض می« قدرت جدید»بازگذاشت؛ زیرا 

، در معنای یگانگی شفافیت درون با دو اصل استقالل و آزادیشود. پس خود مانع عملی شدن آنها می
شدند و هم، محک پندارها و گفتارها و کردارها می بایدمی بیرون )استقالل( و شفافیت عمل )آزادی(،

 یافتند.گرداندند و هم، سازماندهی سازگار با خود را میآنها را منطبق با خود و شفاف می
 



157 
 

ها شناختن انسان است و آزادی ای از استعدادها و فضل. استقالل حقوند و مجموعه5
 فعال شناختن و شدن او بمثابه این مجموعه است

 
گرفت، در مقایسه با ها که انجام خواهنداند و تعریفکه انجام گرفته ها از استقالل و آزادیعریف. ت5

 های بس مهم هستند:اند، واجد این آموزشها که بر اصل ثنویت بعمل آمدهتعریف
 دهند؛یکدیگر را توضیح می وها خالی از تناقض هستند . تعریف5.1
 شوند:هر تعریف از استقالل با تعریفی از آزادی خوانایی دارد که باهم بکاربردنی می. 5.2
 کنندیکدیگر را ایجاب می . کاربردهای استقالل و آزادی5.3
ل را از آزادی به قدرت، حتی وقتی تعریف کننده استقال قرار، تعریف استقالل و آزادیبدین     

ها بایکدیگر تعارض آزادی»شود که شود و هم سبب می(، هم  متناقض می246داند )ناپذیر میجدایی
توان جز به (. چرا؟ زیر بر اصل ثنویت، نه استقالل و نه آزادی و نه هیچ حقی را می247« )پیدا کنند

این دو از یکدیگر، به ضرورت، قدرت تعریف کرد. تعریف استقالل و آزادی به قدرت و جدا انگاری 
 بر این نظر است که لیبرالیسم گرداند. آیزایا برلینقدرت را مقدم و حاکم بر حق، بنابراین، حق را وسیله می

(. راستی 248دی را وسیله شمرد )شد که فایده را هدف و آزا های توتالیترخاطر زمینه ساز مرامبدان
تواند است که قدرت بمثابه هدف، روشی جز رابطه قوا و ترکیبی که در این رابطه بکار بردنی است، نمیاین

 55 –های استثمارند داشته باشد. در واقع، این نه آزادی، حتی بنابر تعریف لیبرالها، که بکاربردن شیوه
های سیاسی که همراه با شیوه -هستند گانهبرپایه حقوق پنج ون اساسیاند و ضمیمه قانشیوه شناسایی شده

روند. استبدادهای فراگیر، از داشتن اکثریت بزرگ بکار مینگاه پذیرو اجتماعی و فرهنگی که درسلطه
ها هستند. بنابراین، استفاده از داری پدید آمده و تشدید کننده این شیوهفراگیر سرمایه جمله استبداد

 آزادی بعنوان روش، بدون تعریف آن به قدرت، پوشش بکاربردن ترکیب زور و فساد و نیروهای محرکه
کند شوند وقتی قدرت ایجابش میپوشش می شود. در عمل نیز، آزادی و حقوق انساندر رابطه قوا، نمی

گرداند. در حقیقت، وقتی حق کنند، باز وقتی قدرت ضرورش میشوند و یا تغییر معنا پیدا میو انکار می
 شود. شود، الجرم، به قدرت نیز سنجیده میبه قدرت تعریف می

کردن این دو است. و پوشش قدرت قرار، دوگانگی هدف و روش ناقض استقالل و آزادیبدین    
حال که خود روش خویش هستند، مانع پوشش قدرت شدن یکدیگر نیز استقالل و آزادی، در همان

شوند. این های حق تعریف میشوند و به ویژگیشوند: استقالل در آزادی و آزادی در استقالل بیان میمی
استقالل وجدان هر انسان به خود و به آبادانی طبیعت حقوند، هستند: دو حق روش رشد انسان حقوند و 

شدن او بمثابه مجموع  ها و آزادی فعالدیگران بمثابه حقوند و برخوردار از مجموع استعدادها و فضل
ود یابند. این تعریف مانع از خها و رشد فعلیت یافتن جامعیت هر انسان تعریف میاستعدادها و فضل

بیگانه شدن رشد انسان در متمرکز و بزرگ شدن قدرت و جای سپردن  آبادانی طبیعت به ویرانی آن 
یادآور . عمل به این تعریف باید با عمل به تعریفهای ششم و هفتم استقالل و آزادی همراه باشد. شوندمی
نیاز از قیاس به قدرت است شود که آزادی پندار و گفتار و کرداری است که، بنفسه، حق، بنابراین، بیمی
(249.) 
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های امروز، شهروندان، پندار و گفتار و این دو تعریف کاربرد همه روزه دارند چراکه، در جامعه     
که خود رشد کنند، آلت متمرکز و بزرگ شدن سنجد و بجای آنکردارهای خود و دیگران را به قدرت می

 ها:شوند. مثالقدرت می
نیز درجنگ است، خوب است او به پاپ رونشان دهد. پرسید: پاپ  گفتند حاال که روسیه به استالین ●

سنجید، چند تانک و چند توپ دارد؟ اما تنها عقل قدرتمدار او نبود که ارزش پاپ را به تانک و توپ می
ر پی مقام هستند، همه آنها در پی آوردن حداکثر سود هستند، همه آنها که دهمه آنها که در پی بدست

از منظر نقش آن در به فراز رفتن سلسله  ارتقاء در سلسله مراتب قدرت هستند، همه آنها که در ازدواج
شوند باز کند و دشمن میشوند وقتی قدرت ایجاب مینگرند، همه آنها که دوست میمراتب قدرت می

انگارند، در یک کالم، همه آنها که د، حتی همه آنها که خود را مادون میگردانزمانی که قدرت ضرور می
کنند، عقلهاشان ترازویی است که هرپندار و رفتارهای خود با خود و با یکدیگر را با قدرت تنظیم می

ای از استعدادها سنجد. بناچار، از استقالل بمعنای خویشتن را مجموعهگفتار و کرداری را به قدرت می
شدن این مجموعه شناختن و رویه کردن، غافلند و در پی رشد به معنای  فضلها دانستن و آزادی را فعالو 

راهه گویند و شفاف که در کجفعلیت یافتن این استعدادها و فضلها نیستند. پندار و گفتار و کردار آنها می
ها، بهمان میزان که است که، در جامعه خاطرویران شدن و ویران کردن خود و یکدیگر هستند. بدین

آویز و پوشش قدرت شود، حقوق به قدرت تعریف و دستها و فعالیتها میقدرت تنظیم کننده رابطه
 اند؛شوند: سرنوشتی که حقوق بشر پیدا کردهمی
هایی هستند که، در آنها، د، جمعپاشند و بسیار پرشمار هستنها که از هم میو خانواده های سیاسیجمع ●

دورشدن از »و یا « نزدیک شدن به قدرت»هدف و روش قدرت و محک موفقیت و عدم موفقیت، 
قرار، آنها که قدرت باورند و رود و رفتارها، زور است. بدینمایه زبانی که به کار میاست و بن« قدرت

باشد، در معرض از  ارند. اگر جمع خانوادهگذشان زوراست، بنای ناسازگاری میمایه سخن و کنشبن
ها گیرد. در این جمعهم پاشیدن و اگر جمع سیاسی یا اقتصادی باشد، در معرض انشعاب قرار می

ای از استعدادها و فضلها( و آزادی همبستگی بر پایه استقالل )شناسایی هر انسان حقوند بمثابه مجموعه
 شود، بلکه اصل بر وابستگی بر پایه قدرت است.دن بمثابه این مجموعه(، شناسایی نیز نمیش )فعال
، در این دو تعریف را روزانه تمرین کنند. موفقیت است که اعضای جمع استقالل و آزادیچاره کار این    

 ی را روزانه تمرین کنند.         شود هرگاه همه کاربردهای استقالل و آزادتر میآنها کامل
 
زیرسلطه است  –گر . استقالل موضع نه مسلط نه زیرسلطه، بنابراین، رها از سامانه سلطه6

 و آزادی اندیشه و سخن و کنش انسان نه مسلط نه زیرسلطه است

 

یابیم را در معرض دید و فهم ما قرار بینیم و اندر نمیبینیم و یا میهایی که یا نمیواقعیت . موازنه عدمی6
یابد؛ زندگی رها از : زمان و مکان هر توازن قوائی محدود است و در ویرانی و مرگ پایان میدهدمی
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شود می استقالل و آزادی توازن قوا، زندگی پایدار است. زیرا این زندگی رها از جبرها، بنابراین، زندگی در
 وقتی
 زیر سلطه است؛ – گراستقالل موضع نه مسلط نه زیر سلطه و رها از سامانه سلطه. 6.1
و سخن و کنش انسان رها از دو موضع مسلط زیر سلطه است: وجود زور پندار و گفتار  . آزادی اندیشه6.2

 و کردار نقض آزادی و ترک موضع نه مسلط نه زیرسلطه )نقض استقالل( است.  
فراگیر نیز  است؛ ایجاد و انحالل استبدادهای ها از امرهای واقع مستمرایجاد و انحالل امپراطوری      

های قوا هم از امرهای واقع مستمر است. اما امر واقع از امرهای واقع مستمر است؛ ایجاد و انحالل رابطه
اند، بسیار اند و سرزمینی داشتهها و گاه آنها که ملتی بودهمستمری که ایجاد و انحالل جامعه

زیرسلطه  -گربطور کامل در سامانه سلطه آنها کهکنند چرایی و چونی انحالل آنها را: گزارش میترشفاف
 –گر و هر جامعه، به میزانی که از نظام سلطه. دهندشوند، موجودیت خویش را از دست میجذب می

، هایی هستند که بر اصل موازنه عدمیها جامعهیابد. دیرپاترینتر میزیرسلطه رها باشد، حیاتی طوالنی
 . چند مثال:اندموضع نه مسلط، نه زیرسلطه داشته

است گاه زن مسلط و مرد زیرسلطه -نظام خانوادگی که، در آن، اغلب، مرد مسلط و زن زیرسلطه است  ●
تر رابطه دوستی و عشق ، در رابطه این دو، به ضرورت، زور و فساد و نادانی، کاربرد دارند. رابطه کم-

شود، بر است. بنابراین، به میزان که از دوستی کاسته و بر رودررویی افزوده می و بیشتر رابطه رودررویی
رود، خاصیت شود. زیرا ترکیب زور و فساد و نادانی و...که بکار می، افزوده میگریابعاد ویران

رو، بر خود افزا است، ازاین گری نیزکند؛ ویرانگری را  بیشترمیافزایی دارد و، زمان به زمان، ویرانبرهم
شود. کوتاهی به انحالل نزدیک می افزایند. در نتیجه، خانوادهگری جمع و بر هم میگری با ویرانویران

 پذیری.گری و سلطهو درازی مدت زناشویی بستگی دارد به میزان سلطه
، نه زیر سلطه هستند )استقالل(، عمل آنها در برابر، وقتی دو همسر، نسبت به یکدیگر، نه مسلط    

تر و نقصتر و بیافزونشود )آزادی(؛ در نتیجه، دوستی آنها روزترجمان موضع مسلط و یا زیرسلطه نمی
بیشتر و بکارافتادن این  گردد؛ زیرا توان آنها در تولید نیروهای محرکهرشد فردی و جمعی آنها پایدار می

 شود.  به رشد پایدار باز خواهیم گشت؛یروها در رشد آنها، سبب رشد پایدار و برهم افزایی آن دو مین
نظام سیاسی کشور که، در آن، دولت استبدادی نسبت به مردم خارجی و نسبت به قدرتهای خارجی،  ●

توانند در جهت رهاکردن مردم که می داخلی است، حفظ این رابطه نیاز به آن دارد که نیروهای محرکه
رواست که دولت استبدادی وابسته، به میزانی که استبدادی و از این رابطه عمل کنند، خنثی شوند. از این

ی است که توان او تخریب نیروهای محرکه گروابسته است، عامل صدور نیروهای محرکه به کشور سلطه
 دهند. و اگر تخریب نشوند، رابطه مردم با دولت را تغییر میصدورشان را ندارد 

زیر  – گرهای نظام سلطهمردم گرفتار دولت استبدادی وابسته و یکایک شهروندان آن، گرفتار پویایی     
 شوند.سلطه، بطور روزافزون، تخریب می

وضع نه مسلط، نه زیرسلطه اتخاذ کنند )استقالل(، هرگاه شهروندان در قبال دولت استبدادی وابسته، م     
رهند )آزادی( و به یمن از میان برداشتن های جبار آن میزیرسلطه و پویایی- گردرجا، از نظام سلطه

ها کنند. چون رابطهفرصتها و امکانها، قلمرو دولت وابسته و مدار این نظام را بطور روزافزون محدود می
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کنند و سرمایه اجتماعی و علمی و فنی را تخریب نمی کنند، مردم خود نیروهای محرکهقوق تنظیم میرا ح
افتند و به آنها این توان را همه، در رشد آنها بکار میافزایند و اینرا هم بر نیروهای محرکه خود می

کنند: ادامه حیات ملی در د و حقوقمدار جانشین بخشد که دولت استبدادی وابسته را با دولت حقونمی
 پایدار، شدنی است. اجتماعی و رشد بر میزان عدالت استقالل و آزادی

قرار، رابطه دو کس و دو جمع و دو کشور، وقتی هر دو در موضع نه مسلط و نه زیرسلطه هستند بدین     
توان گردد. میها وجود ندارد، رابطه دوستی و شرکت در رشد متقابل یکدیگر میپویایی و آزادند زیرا جبر

 زییم.یمقایسه کرد دنیایی از این نوع را با دنیایی که، در آن م

 
ها و نیروهای محرکه بر میزان عدالت است و آزادی مالکیت . استقالل توزیع امکان7

 شخصی بر کار خویش است

 
دینی و مرامی که  ودر نظرهای فلسفی گیرد. . هر نابرابری و هر تبعیضی، با حق را ناحق کردن، آغاز می7

کردن حقوق، از راه از خودبیگانه کردن وسیلهبا  بینیم که یا با انکار حقوق و یاتأمل کنیم، روشن می
 شود. برای مثال،تعریف حق، نابرابری توجیه می

است اما چون انسان اختیار خود را در ارتکاب فساد، ها را مختار آفریده، خداوند انسانبنابر مسیحیت ●
صاحب اختیار او بگردد و او را در راه  کند که کلیساو رستگاری او ایجاب می گیرد، مصلحتبکار می

نیز، خطاپذیر بودن اکثریت بزرگ و مصون بودن  (. در تمامی مرامهای توتالیتر250دارد )راست نگاه
شوند! بدیهی است که کلیسا نخست به میها از خطا، نابرابری موجهی است بسود آنها که رهبری نخبه

گاه سلب اختیار از داد و آناعمالی که زور و فساد و نادانی از عناصر ترکیب کننده آن هستند صفت آزاد 
 انسان را توجیه کرد؛

در نهادهای جامعه، محور  –هم بعنوان نظر و هم بعنوان عمل  امر واقع مستمر –والیت مطلقه  ●
، پدر سازماندهی آنها و رابطه آنها با شهروندان است: در کشور، دولت صاحب اختیار است، در خانواده

صاحب اختیار است، در مدرسه، مدیر صاحب اختیار است، در بنگاه اقتصادی، کارفرما صاحب اختیار 
، مقام اول صاحب اختیار است، نهاد هنری نیز در رابطه با نهادهای دیگر، سازمان در نهاد دینیاست، 

های کنونی، این سازماندهی برجا ها صاحب اختیار است. در دموکراسییابد و مقام برقرارکننده رابطهمی
 کند. ر صاحب اختیارها را قانون محدود میاست و صاحب اختیارها با تحت اختیارها نابرابرند. ولو اختیا

شناسند، هایی که برابری انسانها را هدف میاند و حتی مرامنظرهای فلسفی که بر اصل ثنویت بنا شده ●
 –آهنگ در مارکسیسم پذیرند )حزب پیشبراصل ثنویت، نابرابری رهبرکننده و رهبری شونده را می

ترها را به داس اجل دارد و ضعیفترها زنده نگاه میطبیعت قوی ،«انتخاب اصلح»لنینیسم(. بنابر اصل 
 سپارد.می
خاطر است که نهادهای دینی که مادی است. بدین ↔ها، مدار بسته مادی پایه مشترک این نابرابری    

، یا «تجسم خدا»ا را با رابطه انسان ب اند، رابطه انسان با خدادین را در بیان قدرت از خود بیگانه کرده
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در گردانند. کنند و این تجسم و یا نماینده را صاحب والیت مطلقه میانسان نماینده خدا، جانشین می
ها شوند، عقلخاطر که زور و فساد و نادانی سه عنصر ثابت پندارها و گفتارها و کردارها میاین مدار، بدان
ها ها در شمار این غیر عقالنیها و نابرابریشوند. تبعیضها مشغول میها و خرافهغیرعقالنی به تولید انبوه

 . هستند
و فسادزدایی و بازگرداندن زور به نیرو بود.  تعریف سوم استقالل، رهایی از مدارهای بسته اکراه    

خیزد؟ ها از میان بر میها و تبعیضکار، پویایی نابرابریآیا با این کند:اینک این پرسش محل پیدا می
ها غیر عقالنی کردن معنی حق و تولید و مصرف انبوه نه. زیرا عامل رابطه انسان با حق و از خود بیگانه

ها، سان با واقعیتنیز هستند. رابطه مستقیم انسان با حقوق )حقوق ذاتی حیاتند(، رابطه مستقیم ان
ها و از جمله تبعیض –زدایی از زور و فساد و خرافه و غیر عقالنی کردن تعریف استقالل و آزادیمنزه

 نیز کارها هستند که باید انجام گیرند. -های قدرت فرموده نابرابری
، به ترتیبی است که هر انسان بر میزان عدالت ها و نیروهای محرکهاستقالل توزیع امکانقرار، بدین    

کردن استعدادها و فضلهای خود را در اختیار داشته باشد و نیز، زدودن  های ضرور برای فعالامکان
ها از حقوق و بازشناختن و اجتماعی و دین یا مرام فرموده و نقد تعریف« طبیعی»های ها و تبعیضنابرابری

که مالکیت  آزادی نه مالکیت خصوصی. ها استرابطه مستقیم انسان با حقوق، بنابراین، حذف واسطه
سان، هرکس خود خویشتن بدین. است: تعلق کار با دارنده آن و تعلق حاصل کار به دارندگان کار شخصی

. این دو یابدگیرد، تعریفی روشن میکند و رهبری جمع را شورای اعضای آن برعهده میرا رهبری می
 نفی و دیگر از آزادی مثبت است. چند مثال،تعریف حاصل نقد دو تعریف یکی از آزادی م

های پذیرفته میان زن و مرد و این دو و فرزندان، به ، استقالل  از سویی الغای نابرابریدر خانواده ●
فرمان قدرت و با توجیهی به استناد طبیعت و دین و مرام و علم و سنن اجتماعی و توزیع برابر امکانها و 

( از سوی دیگر، معنی پیدا و حقوق طبیعت ها با حقوق )حقوق انسانو تنظیم رابطه حرکهنیروهای م
رهبری خانواده را بر ا کند و شوریهرکس خود خویشتن را رهبری میشود: کند. و تعریف آزادی میمی

 گیرد؛عهده می
، متناسب با استعدادهای شهروندان، و تنظیم رابطه در جامعه، استقالل توزیع امکانها و نیروهای محرکه ●

ها تعریف ها و نابرابری( و الغای تبعیضو حقوق شهروندی و حقوق طبیعت آنها با حقوق )حقوق انسان
ا کند و جامعه را شورییابد: هر شهروند خود خویشتن را رهبری میآزادی این تعریف را میجوید و می

 کنند؛ها مدیریت می
ها و نیروهای در رابطه کشورهای بایکدیگر استقالل، افزون بر موضع نه مسلط نه زیرسلطه، توزیع امکان ●

های نژادی و ها و نابرابریهای محرکه دیگر و الغای تبعیض، خاصه دانش و فن و سرمایه و نیرومحرکه
( و آزادی الغای مدیریت قدرتها و ایجاد مدیریت گانهها با حقوق )حقوق پنجقومی و تنظیم رابطه

، آهنگ کردن رشد انسان و آبادانی طبیعت، به ترتیبی که بر اصل موازنه عدمیجهانی توانا به هم شورایی
تصدی کند. این همان مدیریتی  هرکشور خود خویشتن را اداره کند و قلمرو مشترک را شورای جهانی

 (. 251ام )اد کردهاست که در دوران انقالب و پس از آن، پیشنه
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ها است و آزادی اندازه شناسی واندازه نگهداری در تولید و . استقالل تولید سرمایه8
 بکاربردن نیروهای محرکه است

 
 دو حق ذاتی حیات انسان هستند. بنابراین،  . استقالل و آزادی8.1
، نیستند. دو حقی هستند که هرگاه بدانها عمل اده کندای که آدمی هروقت خواست از آن استف. وسیله8.2

 شود. افزون براین،نشود، انسان، در جا، آلت خودکار قدرت می
 . تضمین کنندگان وسیله توجیه قدرت نشدن فکر راهنما و از خود بیگانه نشدنش، استقالل و آزادی8.3

 شود. اندیشها برقرار نکند، از استقالل و آزادی خود غافل نمیهستند. در حقیقت، تا انسان رابطه قو
شود ماند. اما با برقرارکردن رابطه قوا، به ایجاد ترکیبی نیاز پیدا میراهنما نیز بیان استقالل و آزادی می
رو، انسان گردند. این رابطه با استقالل و آزادی تضاد دارد. از اینکه زور و فساد دو عنصر اصلی آن می

 کند.در بیان قدرت از خود بیگانه می گرفتار این رابطه، از این دو غافل و اندیشه راهنما را هم
کند که تولید سرمایه انسانی با حق، تعریف و کاربرد دومی پیدا می همانیاستقالل بمعنای اینقرار، بدین    

و سرمایه اجتماعی و  سرمایه سیاسی )مشارکت شهروندان برخوردار از حقوق شهروندی در اداره جامعه 
هنگی و  سرمایه معنوی و سرمایه طبیعی و سرمایه مالی و، در صورت زیست در صلح، خویش(سرمایه فر

کند: هراندازه از قاعده بسیار مهمی پیروی می ها و نیروهای محرکهسرمایه جهانی است. رابطه این سرمایه
گردند. چراکه توحید تر میاندازه ها بیشتر، تولید و کاربرد نیروهای محرکه دیگر بهتولید این سرمایه

قرار، بهمان شود. بدینتر میقدرت کم گریهای ایجاد و ویراناجتماعی هر اندازه بیشتر، فرصتها و امکان
شوند، تخریب نیروهای محرکه و بکاربردن آنها در تولید و مصرف ها بیشتر میاندازه که این سرمایه

شود. چراکه، از جمله، سرمایه اجتماعی و سرمایه طبیعی و سرمایه تر میگر کمهای ویرانتها و خدمفرآورده
حاصل  جهانی از دوستی با بیرون بر پایه حقوق و دوستی در درون، بر وفق حقوق و رعایت حقوق طبیعت

برند. ها را از میان مید، این سرمایهشوند. هرگاه نیروهای محرکه تخریب شوند و یا در تخریب بکار افتنمی
یابد های انسان است، تعریف و کاربرد دیگری میآهنگ استعدادها و فضلسان، آزادی که فعالیت همبدین

کاست و  گرها است. خط عدالتکه رهایی از جبر  بکاربردن نیروهای محرکه در تولید و مصرف ویران
دهد و استقالل و آزادی را مانع گرفتار جبرها، از جمله این جبر را نشان میآهنگی  افزودهای مخل هم

هنگی فعالیتهای خودانگیخته جمع آها، همآهنگی استعدادها و فضلبمثابه اندازه سنج، اندازه هم کند ومی
و با حقوق، هایی که استقاللشان خواندیم سازی تولید و کاربرد نیروهای محرکه را با سرمایهو فرد و هم
های ضرور برای فعالیت مستقل و آزاد را بیشتر شود که دوستی گستره و امکاندهد. یادآور مینشان می

های اجتماعی شوند که بدون عمل به آنها، تولیدسرمایهدو حقی می قرار، استقالل و آزادیکند. بدینمی
دهد و تولید در حد مطلوب نیروهای محرکه و بکاربردن گرها میویران المللی جای به تولیدو طبیعی و بین

 ها:شود. مثالآنها را در رشد انسان و آبادانی طبیعت، ناممکن می
از  –، آنها دو دوست و دو همسر، با عمل به حق استقالل، بنابراین، دخالت ندادن به عوامل بیرونی ●

نقش را بی  –ایجاد کننده نزاع میان دو همسر است  وجود عوامل بیرون از خانواده امرهای واقع مستمر
عقل قدرتمدار و روشهای  –کنند و با عمل به حق آزادی، عوامل درونی و سرمایه اجتماعی تولید می
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های آهنگییمن جبرزدایی که آزادی است همکنند و به پدیدآورنده رابطه قوا را خنثی می –تخریبی آن 
ای که آهنگی فعالیتهای مشترک و همسازی نیروهای محرکههای خود و همفعالیتهای استعدادها و فضل

کنند:  کنند( و سرمایه طبیعی برقرار میهای اجتماعی )که خود و جامعه ایجاد میکنند با سرمایهتولید می
گیرند. دورتر، به اندازه سنجی که استقالل و آزادی د و در رشد خود بکار میاین نیروها را به اندازه تولی

 گرداند؛ گردیم. این اندازه شناسی دوستی آنها را با یکدیگر، بطور مداوم، بارورتر میهستند، باز می
 های دیگر وآهنگ شهروندان در تولید سرمایه اجتماعی و سرمایهدر سطح جامعه، استقالل شرکت هم ●

ها برشمرده و حالت رها از جبرها، مجموعه تدابیر سازیها و همآهنگیها و آزادی همخود این سرمایه
اجتماعی،  شوند. جامعه برخوردار از توحیدمی برای پیشگیری از بروز عوامل ایجاد کننده روابط قوا

دیگر در  ون )استقالل( و توانا به تولید نیروهای محرکههای اجتماعی و طبیعی روزافزصاحب سرمایه
ساز آنها در رشد آهنگ و همها( و بکارافتادن همسازیها و همآهنگیحد مطلوب، به یمن آزادی )هم

سبب  ردن حقوق طبیعتو اینان با بجا آو شود و فراخنای رشد شهروندانانسان و آبادانی طبیعت می
 گردند؛آبادانی آن می

شود که سبب ترک در سطح جامعه جهانی، استقالل تدابیر بازدارنده از پیدایش عواملی تعریف می ●
ها، در صلح و دوستی، بر سازیهای جامعهها و همآهنگیشوند و آزادی همموضع نه مسلط نه زیرسلطه می

گانه بعالوه بینیم تدبیرها همان حقوق پنججوید. نیک که بنگریم، می، تعریف میانهگوفق حقوق پنج
خوانیم: هستند که برقراری خودجوش آنها را آزادی می سازیهاها و همآهنگیها )استقالل( و همسرمایه

خویش را از  ها استقالل و آزادیبنای جهان سرای رشد انسان و آبادانی طبیعت، ممکن است اگر انسان
 یاد نبرند و بکاربرند.  

 
 . استقالل محیط شدن خداگونه بر واقعیت و آزادی رابطه مستقیم با آن است9

 
ایجاد این  و توازن وجودی امکان برقرارکردن رابطه مستقیم با واقعیت است . دانستیم که موازنه عدمی9

شود )از جمله، محدود شدن آزادی تعریف می کند. براصل ثنویت، آزادی به تعینرابطه را ناممکن می
شود. بر اصل ثنویت، موضع نه یکی با آزادی دیگری(، استقالل نیز رابطه دو محور فهمیده و تعریف می

 شود. تعریف نمیمسلط و نه زیرسلطه، قابل درک و 
، بمثابه دو حق ذاتی حیات، قابل شناسایی و تعریف هستند، خود دلیل که که استقالل و آزادیاین    

آورد. در حقیقت، شناسایی علمی نیازمند تواند این شناسایی و تعریف را بعملباور، نمی عقل جبر
تواند برقرارکند. برای مثال، برقرارکردن رابطه مستقیم با واقعیت است و این رابطه را عقل جبر باور نمی

ی و یا یک امر اجتماعی، پیش از از جبرباورها کسی است که برای شناسایی یک پدیده طبیع جبرباوری
برقرارکردن رابطه با پدیده یا امرواقع اجتماعی، به وجود تضاد در درون آنها قائل است و شناسایی را در 

کند. اگر به تضاد درونی قائل نیست، باز، در ریختن پدیده یا امر واقع در قالب از پیش ساخته، ناچیز می
( است که پدیده یا امرواقع اجتماعی را 252یا جبر اجتماعی )محدوده جبر طبیعی )قانون علیت( و 

 کند.می« شناسایی»
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 پردازد و با رد آن، به خودانگیختگیبه توضیح چهار تناقض، از جمله قانون علیت، می کانت اندیشه     
. شارحان و بحث (253)بردراه می libreté transcendantale« آزادی استعالیی»مطلق اراده و 

های دست کم نایکسان، اگر نه کنندگان آرای او بر آنند که او، در کارهای گوناگون خویش، تعریف
جا میان آزادی استعالئی و آزادی عملی رابطه برقرارکرده و جای است. یکآوردهمتناقض از آزادی بعمل

 (.  254دیگر نه )
را از آزادی « آزادی عملی»کند است، ناگزیرش می در حقیقت، ثنویتی که پایه دستگاه فلسفی کانت    

های او از آزادی، به تعریفی خالی از تناقض، این تعریف استعالئی جدا کند. از نزدیک ترین تعریف
تقالل صاحب عقل از متعین شناسد: آزادی منفی اساست: او آزادی را دو آزادی منفی و مثبت می

های طبیعی )قانون طبیعت( است و آزادی مثبت پیروی از  قانون اخالقی جهان شمول است که کننده
اصل شوند. این تعریف  را که نقد کنیم، کند  و آزادی انسانها به یکدیگر محدود میعقل آن را وضع می

-است که استقالل و آزادی -مطلق  همانی با خودانگیختگیسپارد و اینمی ثنویت جای به موازنه عدمی
یابد )تعریف نخست ما از استقالل و همانی با او، آزادی ، تعریف میشدن در این ، استقالل و فعال

استقالل محیط شدن است: شود که اینحاصل می از آن تعریف، تعریف و کاربرد دیگری آزادی(.
این  شوند.خداگونه بر واقعیت و آزادی رابطه مستقیم  انسان محیط بر واقعیت، با واقعیت، تعریف می

پردازیم و یک کاربرد دارد در حفظ تعریف یک کاربرد دارد در شناسایی واقعیت که دورتر، به آن می
جا، این کاربرد مورد نظر های خود با حقوق. در اینا و رابطهخودانگیختگی خویش و تنظیم فعالیته

 هااست. مثال
شود؛ نیاز برقرار نمی عشق بمثابه دوستی پایدار و یگانگی جویی و باروری روزافزون، به دستور و جبر ●

به استقالل )محیط باز زندگی یکدیگر شدن(، بنابراین، به آزادی )رابطه مستقیم و بدون واسطه دو 
و درونی در  دانیم چرا باید مانع از دخالت عوامل بیرونیدوست یا دو عاشق با یکدیگر( دارد. اینک می

کنند؛ در نتیجه، رابطه مستقیم جای این عوامل واسطه ایجاد میزندگی، برای مثال، دو همسر، شد؛ زیرا 
داشتن آن از عوامل مخل سپارد و دو همسر، بر زناشویی، بمعنای خالی نگاهبه رابطه از راه واسطه، می

گردد و کار دوگانگی بسا است که یگانگی دوگانگی میمانند. اینرابطه مستقیم با یکدیگر، محیط نمی
 کشد.صومت میبه جدایی و خ

حقوند است و آزادی  قرار، هرگاه دو همسر بپذیرند که استقالل محیط شدن هردو آنها بر خانوادهبدین    
خویش غافل نشوند، عشق و دوستی  گاه از استقالل و آزادیرابطه مستقیم آنها با یکدیگر است و هیچ

 ند؛ماآنها پایدار می
شوند و ها از طریق قدرت برقرار و تنظیم میدر سطح جامعه نیز، با محور نظام شدن قدرت، رابطه● 

کنند. در نتیجه، رابطه آیند بواسطه قدرت بایکدیگر رابطه برقرار میهای اجتماعی که پدید میبندیگروه
دهد و رابطه غیر مستقیم می بندی اجتماعی با خود و با دیگری، جای بهمستقیم هر شهروند و هر گروه

شود. چراکه هر شهروند بواسطه موقعیت خود در سلسله مراتب دایره رابطه مستقیم با واقعیت، محدود می
کند. برای مثال، رابطه با محیط زیست که باید مستقیم باشد و همه ها رابطه برقرار میقدرت با واقعیت

گر اشند، در عمل، غیر مستقیم گشته وعامل واسطه، قدرت ویرانها در قبال آن، موقعیت برابر داشته بانسان
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پردازند، کنندگان محیط زیست که دیناری بابت بازگرداندن سالمت به آن را نمیکه آلودهاست. چنانشده
کردن هایی که سالمبا هر تدبیری که به موقعیت آنها صدمه بزند، مخالفند. آنها تنها نیستند. همه دیگر انسان

کردن محیط زیست کند که بدانها مشغولند، نیز مخالف سالمیط زیست، تعطیل کارهایی را ایجاب میمح
 هستند. 

مستقیم برقرارکردن با  استقالل محیط شدن بر طبیعت است و آزادی رابطهها بپذیرند حال اگر انسان    
دان با رابطه مستقیم شهرونآن است؛ باز اگر بپذیرند استقالل محیط شدن یکایک شهروندان بر جامعه )

 شود.، جهان ما دیگر میجامعه( و آزادی رابطه مستقیم شهروندان بایکدیگر است
ها با آن جامعه جهانی است در سطح جهان نیز هرگاه جهانیان بپذیرند که استقالل رابطه مستقیم جامعه● 

همانی کند و اگر استقالل را این، ایجاب میکه از جمله شرکت آنها را در مدیریت آن، بر میزان عدالت
یابند که شود، آن آزادی  را میمی گانهجهانی سامان یافته بروفق حقوق پنجبا الگویی بشمارند که جامعه

و فساد  روند،  زورها بکار میشود که، درآن، در ترکیبی که در رابطهها با یکدیگر میرابطه مستقیم جامعه
سان، زندگی جهانیان در صلح و رشد و زندگی طبیعت در عمران دائمی نیستند و حقوق هستند. بدین

 گردد؛میسر می
 

. استقالل برخورداری از نظام اجتماعی باز است و آزادی شهروند حقوند زیستن در 10
 این نظام است

 
دانیم ، میدر بخش دوم هابخش اول و موازنهزیرسلطه در  -گر های نظام سلطه. به یمن مطالعه پویایی10

شوند و شهروندان هر دو جامعه، در قید و زیرسلطه، هر دو متعین می گرهای سلطهکه، در توازن قوا، نظام
هشتم و نهم های گردند. تعریفهای نظام، در پندار و گفتار و کردار خود، محدود و محدودتر میپویایی

های ها محدود کنندهها و زیرسلطهدهند دریابیم مسلطو کاربردهاشان به ما امکان می از استقالل و آزادی
و دیگری درونی دارند  یکدیگرند. به سخن روشن، نه یک نوع رابطه قوا که دو نوع رابطه، یکی بیرونی

ها و کاربردهای ها که در تعریفها تنها همانکنند. محدود کنندهدیگر را ایجاب میو این دو رابطه یک
کنند. از آن های دیگری را نیز ایجاد میهشتم و نهم شناسایی کردیم، نیستند، پویایی تحدید، محدودیت

ی ناشی اند محدود شدن عرصه زندگی نسلهای آینده و محدود شدن روزافزون منابع الزم برای زندگجمله
آور و ها و خدماتی که دو سوم آنها و بیشتر مرگفرآورده از افزایش جمعیت و تولید و مصرف انبوه

های تحدیدکننده، بنابراین، بازیافتن نظام اجتماعی استقالل رهایی از پویاییقرار، گر هستند. بدینویران
شدن در نظام  کنند،. آزادی فعالها را حقوق تنظیم میرابطهشود که، در آن، باز، یعنی نظامی تعریف می

 کند.  اجتماعی باز و  گستره روزافزون یافتن زندگی شهروندان در حقوندی، تعریف پیدا می
 الو درونی و بازیافتن نظام اجتماعی باز )استقالل( و فع های بیرونیسان، زدودن محدودیتبدین    

تر کند )آزادی(، شدن شهروندان در بسط گستره زندگی، به ترتیبی که هر نسل زندگی نسل آینده را گسترده
 شود. و عمل به این حقوق، میسر می گانهبه وجدان به حقوق پنج
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رابطه قوا و ترکیبی که در این  –ت ای غیر از قدرهای اجتماعی هیچ محدودکنندهوقتی بدانیم در نظام    
های دیگر، به یابیم رهایی از پویایی تحدید و پویاییوجود ندارد، روشن در می –رود رابطه بکار می

 با این دو تعریف: کند. چند مثال از کاربردهای استقالل و آزادیانحالل قدرت، واقعیت پیدا می
کردن پندار و گفتار و کردار از زور و فساد و وجدان مداوم به حقوق و عمل به آنها، خالیدو کس، با ● 

و عمل مستقل و آزاد یکدیگر  شوند و همواره برگستره اندیشهگاه محدود کننده یکدیگر نمیهیچ
و دیگری درونی ندارند؛ یک نوع رابطه  با یکدیگر، دیگر دو نوع رابطه، یکی بیرونیافزایند. این دو، می

: نظام اجتماعی این دو باز و هریک گستره زندگی یکدیگر هم رابطه حق با حق استبا یکدیگر دارند و آن
 دهند. را بسط می

های کنونی، شهروندان، حتی وقتی با یکدیگر همسر یا دوست هستند، وقتی بخاطر بیاوریم که در جامعه● 
یابیم جانشین کردن این دو نوع رابطه که هر دو را (، نیک در می255ودرونی دارند ) ونیهای بیررابطه

کم در سطح کند، دستها رها میای که آن دو را از محدود کنندهکنند، با رابطهدر مدار بسته زندانی می
، با دو کارکرد، قالل و آزادییابیم که استدو همسر و دو دوست، چه انقالب بزرگی است؛ باز، در می

ناپذیرند شدن در نظام باز و بسط دادن به گستره زندگی، چرا از  یکدیگر جدایی یکی نظام باز و دیگری فعال
 . کنندو تاکجا در زندگی هر شهروند را بارور می

ق، بمعنای برخوردار شدن آن جامعه از نظام باز و ها با حقونیز، تنظیم رابطه در سطح  هر جامعه● 
ای با نظام و درونی، جامعه های بیرونیسان، جامعه جهانی رها از محدودکنندهپذیر است. بدینتحول

شهروند های آن(. در آن، هر زیرسلطه و پویایی -گرجهانی باز است )= از میان برخاستن نظام سلطه
شود. آن جامعه متحقق نیست اما می ها فعالای از استعدادها و فضلجامعه جهانی، بمثابه مجموعه

های آید که جامعهای با چندین میلیارد شهروند با دانش و باهنر و خالق و... بکار آن میالگوی جامعه
اقتصادی باز،  –های اجتماعی حول نظامزیرسلطه برهیم و سمت یاب ت –در رابطه را از نظام مسلط 

 بگردانیم؛
 

شوند و زیرسلطه می –گر . استقالل مجموع تدابیری است که مانع استقرار نظام سلطه11
پذیر آزادی مجموع تدابیری است که مانع پیدایش اقلیت فعال مایشاء و اکثریت فعل

 گردندمی

 
کند و هم پویایی ناپذیر میرا اجتناب م نیروهای محرکهدانیم که توازن قوا تخریب مداو. اینک هم می11

زیرسلطه، هر دو طرف، برای  - گرتوانیم بدانیم چرا، در نظام سلطه. پس، میشناسیماین تخریب را می
گر باید تخریب کند چرا که اگر حفظ نظام، ناگزیرند بخشی از نیروهای محرکه را تخریب کنند. سلطه

پذیر کند، ناگزیر باید به باز و تحول اقتصادی خود فعال –همه نیروهای محرکه را در نظام اجتماعی 
برابر  10خاطر است که دن موقعیت مسلط خویش تن در دهد. بدینشدن این نظام، بنابراین، از دست دا

های بندیافتد. گروهبکار می های مشتقاز چرخه تولید خارج و در بازار فرآورده کل تولید ناخالص جهان
صدور و تخریب نیروهای محرکه چگونه  های زیرسلطه و یا در موضع زیرسلطه، بدونحاکم در جامعه
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ها های خود را از تحول بازدارند؟ دلیل صدور مغزها و سرمایهاقتصادی جامعه –بتوانند نظام اجتماعی 
 -گر های دارای نظام سلطهاست؟ دلیل فسادی که جامعهو مواد کانی و گیاهی جز این و نفت و گاز

 است؟ است، جز اینزیرسلطه را فرا گرفته
کردن این نیروها در نظام در حد مطلوب و آزادی فعال استقالل که تولید نیروهای محرکهقرار، بدین     

یابند: استقالل مجموع تدابیری است که مانع از  اجتماعی باز، تعریف شدند، تعریف و کاربرد جدیدی می
 شوند و آزادی مجموع تدابیری است که مانع از پیدایش اقلیت فعالزیرسلطه می - گراستقرار نظام سلطه

تدابیری هستند که  تخریب نیروهای محرکه را  ، بنابراین، استقالل و آزادیپذیرمایشاء و اکثریت فعل
 . چند مثال:کنندرشد انسان و آبادانی طبیعت  را ممکن میناممکن و فعال شدنشان در 

در نظام خانوادگی برپایه توازن قوا، اظهار عشق و بیزاری، هردو، بها دارد و دو طرف ناگزیرند این بها ● 
دکاهیدن و )خو را که کاهیدن یکدیگر است، بپردازند. نه تنها نزاع دو همسر با تخریب نیروهای محرکه

خاطر در جبران نزاع(، بلکه ابراز عالقه بدین یکدیگر کاهیدن و از جمله، صرف بخشی از درآمد خانواده
شود. برای مثال، همسری گیرد، سبب خود تخریبی اظهارکننده عالقه میکه در محدوده توازن قوا انجام می

تی خود را ناچار از بدست آوردن دل همسر بیند، عقده که ناسزا شنیده و بدتر از آن کتک خورده، وق
کند. همسری که زورگفته هرگاه بر همان روش بماند، خود را مسلط خودکمتر بینی و احساس خواری می

کند و، بدین تصور، خود مستقل و آزاد را که هم نیروی محرکه است و هم نیروی محرکه ساز، تصور می
دهند. حتی اگر همسر زورگفته در صدد وست داشتن را از دست میکند و هر دو، گوهر دتخریب می

ماند دلجویی برآید، تا وقتی دو طرف، خویشتن را از توازن قوا رها نکنند، نزاع و دلجویی رویه آن دو می
 است: کار اینگردد. راهو خود و یکدیگر تخریبی دائمی می

است که شوهر، برای راضی نگاهداشتن همسر، تن به هزینه بیشتر از ، یکی ایناز امرهای واقع مستمر     
. کند همه کاهنده منزلت و کرامتکه از چشم شوهر نیفتد، کارهایی میدهد و یا همسر برای ایندرآمد می

ادگی قدرت محور خارج حال اگر هر دو بخواهند از خود و یکدیگر تخریبی بازایستند، باید از نظام خانو
و با بیرون آن بکاربرند. در حقیقت، خارج  را در درون خانواده زداییشوند و در نظام باز، قواعد خشونت

به جمع تعلق پیدا  شوند،ها که ایجاد میو امکان شود که نیروهای محرکهشدن وقتی واقعی و پایدار می
های خویش را در خارج شدن از توازن قوا و در زمان، باید خود و داشتهکنند )بازیافت استقالل(؛ هم
زدایی کنند )آزادی(. بدیهی است خارج شدن از توازن قوا، نیازمند خشونت بجا آوردن حق دوستی، فعال

 است؛ ، از جمله، بازیافتن خودانگیختگیو عمل به کاربردهای دیگر استقالل و آزادی
در توازن قوا میان فرد  در سطح جامعه، تا این زمان، محاسبه دقیقی از میزان تخریب نیروهای محرکه● 

زیرسلطه ما را  – گرهای نظام سلطهیاییاست. اما پوبا فرد و گروه با گروه و طبقه با طبقه، انجام نگرفته
 کنند. وقتی اصل راهنمای عقلها آگاه میاز ابعاد این ویرانی و نیز ویرانی ناشی از توازن قوا میان جامعه

نهد: آیا نخست باید از توازن خارج شد تا که از ثنویت است، بسا این پرسش متناقض را  به میان می
تخریب نیروهای محرکه بازایستاد و یا باید از تخریب نیروهای محرکه بازایستاد و آنگاه از توازن قوا 

کار در گرو کار دیگر کند که چون انجام هریک از دو خارج شد؟ این پرسش عقل قدرتمدار را قانع می
سان استدالل اجتماعی قائلند، این توان خارج شد. آنها که به جبراست، پس از  این مدار بسته نمی
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است: بازایستادن از تخریب و بیرون رفتن از توازن کنند. اما این دو پرسش تناقض در بردارند و آن اینمی
خارج ستادن از تخریب، درجا، خارج شدن از توازن قوا است. قوا، دو کار نیستند، یک کارند. بازای

ها، استقالل است و بازایستادن زدایی از رابطهشدن از توازن قوا به یمن بکاربردن تدبیرها، از جمله خشونت
زمان دارند. هر دو نیز بدون آزادی، ناشدنی هستند. زیرا از تخریب نیز استقالل است که  دوکاربرد هم

زدایی از پندار و گفتار و از توازن قوا و بازایستادن از تخریب نیروهای محرکه، بدون خشونت خارج شدن
ها و بکارانداختن نیروهای شدن بمثابه مجموع استعدادها و فضل کردار و تدبیرهای دیگری که فعال

 .کنند، ناشدنی استمحرکه در رشد را ممکن می
تر بسیار بزرگ زیرسلطه است، میزان تخریب نیروهای محرکه – گرام سلطهدر سطح نظام جهانی که نظ● 

ها اجتماع کنند و بنا را بر استقالل هم بمعنای خارج است. این امر که نمایندگان برگزیده راستین جامعه
ریب نیروهای محرکه و هم بمعنای بنای شدن از نظام جهانی بگذارند، هم بمعنای پایان بخشیدن به تخ

ها و بکارانداختن نیروهای آهنگ جامعهشدن هم، بنابراین، فعالجامعه جهانی بر اصل موازنه عدمی
شود محرکه در رشد انسان و آبادانی طبیعت، آزاد زیستن شهروندان جامعه جهانی هدفی قابل تحقق  می

 هنوز همکاری در کاستن از تخریب محیط زیست، حاصل نیست. اما نه در کوتاه مدت.
های دیگر هایش با جامعهتواند خویشتن را از آن نظام خارج کند با استوارکردن رابطهاما هر جامعه می    

ازایستادن از ها و ب؛ بنابراین همکاری در رشد انسان و آبادانی طبیعت با همه جامعهبر اصل موازنه عدمی
 .الگو/بدیل گشتنو محیط زیست:  رقابت در تخریب نیروهای محرکه

 
همانی با خودانگیختگی مطلق است و آزادی . استقالل بدیل خود گشتن در این12

 مسئولیت شناسی و کارآیی است

 
و ، همواره بدیل خویش گشتن . خارج شدن از توازن قوا و باز ایستادن از تخریب نیروهای محرکه12
چنین بدیل خودگشتنی استقالل است چرا کند. مطلق ایجاب می همانی این بدیل را با خودانگیختگیاین

. اما خود بدیل خویش گرها رها استها و ویرانها و محدود کنندهکه، بدان، انسان از پیشگیری کننده
، بکار انداختن استعدادها، از جمله استعداد خلقگشتن به  علم و ابتکار و ابداع و خلق نیازمند است و 

(. در بدیل خویشتن 256) انداما آزادی را هم مسئولیت شناسی و هم کارآیی نیز تعریف کرده. آزادی است
کاربرد دارد. بدیهی است موفقیت کامل در متحقق کردن بدیل، نیاز به  گشتن، آزادی در هر سه تعریف،

، از جمله این دو کاربرد دارد: خارج کردن زور و فساد های دیگر از استقالل و آزادیبکاربردن تعریف
 :زداییعد خشونترود و واردکردن حقوق درآن و به کاربستن قوااز ترکیبی که در رابطه قوا بکار می

رود و از پندار و گفتار و کردار و وارد ها بکار می. خارج کردن زور و فسا از  ترکیبی که در رابطه12.1
جای خویش  شود، توازن وجودیهمراه می زداییکردن حقوق در آن، وقتی با  بکاربردن قواعد خشونت

سپارد و، از جمله، در سطح فرد و در سطح گروه و در سطح جامعه و در سطح می را به موازنه عدمی
 شود؛جهان،  صلح برقرار می
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همانی با همانی با خود مستقل و آزاد، بنوبه خود، تمرین اینزدایی مداوم و تمرین این. خشونت12.2
سان، عقل همواره خودانگیخته است و استعدادها و فضلهای مطلق، است. این دانگیختگیهستی، با خو

 شوند. می انسان، در جریان رشد، فعال
کردن زمان، صلح را حق شناختن و برای برخورداری از آن،  زور و فساد را از ترکیب خارجهمقرار، بدین    

در آن وارد کردن و خویشتن را مسئول شناختن و استعدادها، از جمله استعداد دانش پژوهی و و حقوق را 
است،   همانی با الگویی که حق مطلقابتکار و خلق خویش را برای متحقق کردن بدیل، در این

 چند مثال: بکارانداختن، انسان مستقل و آزادی همین است. 
اند و یا این نظام را دارند اند و از میان رفتهناکرده که نظام اجتماعی ایستا داشته های تغییردر جامعه ●

زیرسلطه  – گرهای دیگر نظام سلطهو هنوز برجا هستند، انسان بدیل خود نیست، تکرار خود است. جامعه
ای که هست رد تا همان زیرسلطهدانگاه می« کبوتر پرکنده»را چون « پایین« »باال»دارند و، در آنها، 
« باال»هایی، شوند. در جامعهشوند، تکرار خود میبدیل خود نمی« پایین»و « باال»بماند. در نتیجه، 
چنان است اما همتغییر شکل داده ها، خانوادهکشد. در همه این جامعهدیوار می« پایین»دارد میان خود و 

ها خاطر است که شهروندانِ جامعهدهد. بدینهمان نقش را که نگاهداشتن انسانها در نظام است، انجام می
کنند. این واقعیت خویش وجدان ندارند و بسا احساس نیاز به این دو حق نیز نمی به استقالل و آزادی

های اجتماعی تغییر نخواهند ها بدیل خویش بگردند، نظامکه انساننمایاند: بدون اینرا میکار خود راه
سان، . بدینکند، واقعیت پیدا میهمانی با حق مطلقکرد. اما بدیل خود شدن با وجدان به حقوق و این

همانی ان به حقوندی و، در اینکار اول دو همسر، دو دوست، اعضای یک جمع برانیگختن یکدیگر به وجد
 : های یکدیگر شدن استبا حق مطلق، دست بکار الگو/بدیل

را بطور  زداییباید قواعد خشونتخویش غافل نشود، می که از استقالل و آزادیهر انسان برای این ●
خود و با دیگران در صلح بزید. هرگاه دو یا چند تن با یکدیگر ( تا بتواند با 257مداوم بکاربرد )

دوست بگردند و برآن باشند که این دوستی دیرپاید و برای یکایک آنها کارآ باشد، باید که هریک از 
یابی  سمت مطلق، دائم بدیل خویش بگردند؛ بدین معنی که به یمن همانی با خودانگیختگیآنها، در این

که خودانگیختگی مطلق است، هر بدیل که متحقق شد، بدیل بعدی را پدید آورند. جمع آنها نیز بدیل 
زدایی از سویی و  بکار انداختن استعدادهای دانشجویی شود و به یمن زور و فساد و خشونتخویش می

باشد، خانواده  ادهآورند. اگر این جمع خانوو ابداع و ابتکار و خلق جمع بدیل/الگو را پدید می
 آید. الگو/بدیل، بمثابه جامعه باز، پدید می

را بطور مداوم تمرین  گانههمانی با شهروند برخوردار از حقوق پنجدر سطح جامعه، هر شهروند باید این ●
زدایی در سطح جامعه همراه کند تا که بجای از دیگری خوردن، کند و آن را با بکاربردن خشونت

سان، شهروندان کند. بدین های خویش، از جمله استعداد ابتکار و خلق خود را فعالاستعدادها و فضل
شود: بطور روزافزون، آورند که مدام بدیل خویش مییای پدید مشوند، جامعهکه همواره بدیل خویش می

بیشتر در اختیار شهروندان خود برای رشد قرار  تر و آزاد تر است و امکانها و نیروهای محرکهمستقل
های ، باید با تعریفکند که این دو تعریف از استقالل و آزادیدهد. بنابر فایده تکرار، خاطرنشان میمی
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زیرسلطه و خود این نظام جای به زندگی در رشد، در نظام  –های نظام مسلط دیگر بکار روند تا پویایی
 پذیر، بسپارد.باز و تحول

توانند به در سطح جامعه جهانی، در مرحله اول، کشورهایی که مشترکات فرهنگی و طبیعی دارند، می ●
توانند ها میگاه این مجموعههای در صلح و رشد را پدیدآورند. آناربردها، مجموعهکردن این کیمن رویه

ها ها ایفا کنند و با پیوستن جامعهها بیرون مانده از مجموعهرا برای جامعه نقش بدیل/الگوی فعال
 شد را پدید آورند؛، جامعه جهانی در صلح و ربایکدیگر، برپایه موازنه عدمی

 
های پرشده از زور و فساد است و . استقالل تن ندادن به مصلحت و زدودن خالء13

 ها و بکاربردن آنهااستآزادی بازیافتن مجموعه داشته

 
گاه کرد که مصلحت ها. شناسایی موازنه13 ساخته و جانشین حق  بر اصل ثنویت تک محوری ما را آ
کند که زور و فساد دو کنند، بلکه ترکیبی تنظیم می. چراکه رابطه دو محور را حقوق تنظیم نمیشودمی

شود که سازنده آن را کارآترین ترکیب جزء اصلی آن هستند. بنابراین، مصلحت ساختن آن ترکیبی می
هم تک محوری، تنها ا او غافل است که براصل ثنویت، آنکند. امبرای تنظیم رابطه بسود خود تصور می

توان مصلحت ساخت. و چون مصلحتی که کردنی است و بر پایه آن میجزء ناچیزی از واقعیت مشاهده
شود: تناقض جزء حقیقت و یا ها میسازد، زور و فساد و جهل در بردارد، پس واجد دو دسته تناقضمی

قرار، سازنده مصلحت، نخست استقالل ا که زور و فساد در بردارند. بدینهواقعیت با تمام آن و تناقض
برد در غافل کردن دیگری یا است را بکار میدهد و سپس ترکیبی که ساختهخود را از دست می و آزادی

ل و آزادی و حقوق قرار، اگر همگان براین واقعیت که استقالدیگران از استقالل و آزادی خویش. بدین
سازند، آگاه بودند، تن به مصلحت دیگر را انسانها دارند و مصلحت را بندگان قدرت و بسود قدرت می

داشتن آنها از حقوق و یا کردن و نگاهدادند و از فساد بزرگ آن که غافلقدرت سنجیده و فرموده نمی
است، در است که مصلحت نام جسته برغم آگاهی بر حقوق، خود را مجبور دیدن در عمل به مفسدتی

 ماندند.امان می
، بیشتر از آن، خالء ایجاد نکردن و خالءهای موجود را که قرار، استقالل تن ندادن به مصلحتبدین    

جوید و آزادی اند، زدودن و از بیگانگی با خود به یگانگی با خود بازگشتن تعریف میزور و فساد پرکرده
است.  هها است که انسان، در درون خود، با  فسادانگیزها جانشین کردای از داشتهبازیافتن  مجموعه

اند توان مانع عمل به آنها شد. از آن جملهها درونی هستند و از بیرون نمیکه شماری از آزادیتوضیح این
است. با جانشین کردن آن با ثنویت است که  آزادی که انسان دارد وقتی اصل راهنمای او موازنه عدمی

 موازنه عدمی است، آدمی از اندیشه دهد؛ وقتی اصل راهنماانسان این آزادی و استقالل را از دست می
ها، از جمله کردن استعدادها و فضلعالاست، آزادی ف راهنمایی برخوردار است که بیان استقالل و آزادی

آزادی دانشجویی و آفرینندگی، آزادی به درون در نیاوردن قدرت و آلت خودکار آن نشدن. از دست دادن 
آورد که زور و فساد آن را پر کند و خالیی را پدید میها انسان را از حقوق خویش غافل میاین داشته
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های درونی غفلت شده زورزدایی در درون خویش است اگر از آزادی رو، آزادی  فساد وکنند. از اینمی
 ها:. مثال(258جوید )باشد و پرهیزکاری اگر از آنها غفلت نشده باشد، تعریف می

سنجی و بکابردن مصلحت در تنظیم روابط خانوادگی و نیز میان  ، مصلحتاز امرهای واقع مستمر ●
است: دروغ گفته است. سعدی« آمیزدروغ مصلحت»رود، دوستان است. آن دروغ که نکوهیده بشمار نمی

ه سعدی در توجیه (. اما اگر در حکایتی تأمل کنیم ک259انگیز است )آمیز به از راست فتنهمصلحت
 بینیم:است، میآورده« آمیزدروغ مصلحت»
شود. با اسیر جنگی است و این رابطه با بکاربردن زور در کشتن اسیر تنظیم می . رابطه، رابطهِ شاه1

کشتن ، کشتن اسیر زور بعالوه فسادی بس بزرگ است که ستاندن حیات یک انسان است که، بنابر قرآن
 تمامی انسانها است؛

را  توانست، بجای ناسزا گفتن، خود  آیه قرآنگوید. اما میناسزا می . اسیر مأیوس از حیات، به شاه2
گوید. پس، او نیز با بکاربردن بجای آن، ناسزا می«. الناسو الکاظمین الغیظ و العافین عن»بخواند: 

 کند؛با دستور دهنده قتل، رابطه تنظیم میزور و فساد )ناسزا( 
از خون اسیر  الناس و شاهو الکاظمین الغیظ و العافین عنگوید: از قول اسیر می« نیک طینت». وزیر 3

 وگذارد. در می
گفت. و شاه پاسخ گوید: وزیر به شما دروغ گفت؛ اسیر به شما ناسزا میمی به شاه« بدطینت». وزیر 4
آمیز تو گویای طینت زشت او گویای طینت نیک او است و راست مفسدت آمیزدهد: دروغ مصلحتمی

 تو است. 
، اوالً تک محوریوزیر بد طینت، جزئی بس ناچیز از حقیقت است. او، براصل ثنویت « راست»    

( و 260شود )بیند که ناسزای مأیوس از جان، تقصیر نیز شمرده نمیبیند؛ ثانیاً نمیحق حیات را نمی
خواهد رقیب مراد او از گفتن راست افساد است زیرا می ،حق گرفتن جان اسیر را ندارد و رابعاً ثالثاً شاه

 ترین دروغ است. ند. بنابراین، راست او، جزئی ناچیز از حقیقت، بنابراین، بزرگخود را مغضوب ک
بگوید: برجان اسیر حق  کند و به شاه توانست جهاد افضل، اگر هم نمی«نیک طینت»اما  وزیر     

( پندگیر که به دست 261) قیتوانست به او بگوید: از سرنوشت آلب ارسالن سلجوکم میندارید، دست
توانست به او بگوید به تالفی، اسیران ما را اسیر کشته شد. نباید کسی را از جان خود مأیوس کرد؛ می

کند، سبب توانست به او بگوید: اگر به جای کشتن اسیر، حق حیات او را رعایتخواهند کشت؛ می
توانست خود بخواند را می شود. آیه قرآنبا ما می و دشمنان دیگر به جنگکاهش رغبت قوای این دشمن 

دروغ »همه کار، کند. بجای اینو به شاه بگوید: درگذشتن از قتل اسیر، شما را مصداق آیه و الگو می
آید. توانست بدستآورد آن، کشته نشدن اسیر بود که با اظهار حقیقت نیز میگفت: دست« آمیزمصلحت

ها زور در عوض، فسادهای بزرگ تصدیق شدند: اختیار مرگ و زندگی با شاه است؛ تنظیم کننده رابطه
از  گاه کاربرد ندارد و تنها دروغ و جزء ناچیزیتمام حقیقت هیچآمیز(؛ است و فساد )دروغ مصلحت

ها هستند، خطر ازپادرآمدن با همین تنظیم ؛ چون زور و فساد تنظیم کننده رابطهحقیقت، کاربرد دارند
گر پیدا شد، بس مرگبار و ویران کننده همواره وجود دارد؛ اعتماد ناموجود و سوءظن که وقتی در مستبد

 .مانندخویش غافل و با خود بیگانه  می الل و آزادیطرفهای رابطه همواره از استقیابد و شود، وجود میمی
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، بخصوص و در رابطه با دوستان، مجال ایجاد نکردن برای هر نوع مصلحت قرار، در خانوادهبدین    
های بمعنای غافل نشدن از آزادیو یگانگی با خود، استقالل است که از آزادی « آمیزمصلحت»دروغ 

 ناپذیر است.درونی و فساد و زورزدایی درونی جدایی
بیشتر کاربرد « آمیزدروغ مصلحت»در سطح رابطه دولت با ملت، بمیزانی که دولت استبدادی است،  ●

دروغ »ود، رابطه خود با دولت را با داند، بنوبه خرا بیگانه می دارد. چون ملت دولت مستبد
ها از رابطه فرد با فرد تا رابطه دولت با کند. به تدریج، دروغ تنظیم کننده رابطهتنظیم می« آمیزمصلحت

گر و مرگبار است. بیگانه ای از فسادهای بس ویرانشود. اما دروغ نماد مجموعهملت و ملت با دولت می
های درونی و جانشین کردن آنها با ار سنگینی است که غفلت از آزادیشدن با خود و پرداختن بهای بسی
 نهد.زور و فساد، بر دوش همگان می

کند، طرفهای در رابطه، مستقل و در سطح رابطه دولتها با یکدیگر، وقتی رابطه را قدرت تنظیم می ●
و فساد  ها خشونتها هستند. حاصل تنظیم رابطهمصلحت های تولید و مصرف انبوهآزاد نیستند و کارگاه
ها در درون و با نیست. زیرا زور و فساد را تنظیم کننده رابطه« اول خودم»کار نیز فراگیر است. راه

ها )استقالل( و فساد و زورزدایی درونی، درسطح هر گرداندن دولتکار داخلیگرداند. راهیکدیگر می
های درونی است )آزادی(؛ راست و جامعه جهانی و برخورداری هر انسان از آزادی فرد، هر جامعه

 ها و کاربردهای  این دو، است؛، در همه تعریفبخواهی، برخورداری شهروندان از استقالل و آزادی
 

به  . استقالل خودانگیختگی در گرفتن تصمیم است و آزادی خودانگیختگی در عمل14
 تصمیم است

 
کدام تعریف را باید داشته باشند تا بکاربردن آن، سبب عمل خودانگیخته به حقوق  . استقالل و آزادی14
ه سخن دیگر، ذاتی حیات او هستند. ب گانه، حقوق انساننخست بدانیم که، از حقوق پنج بگردد؟ گانهپنج

نیز ذاتی حیات طبیعت هستند و در  انسان این حقوق را در هر موقعیت و وضعیتی دارد. حقوق طبیعت
هیچ موقعیت و وضعیتی تجاوز به آنها روا نیست. اما حقوق شهروندی ذاتی حیات شهروندی هستند و 
برخورداری از آنها در گرو عضویت در جامعه است. حقوق ملی را جامعه بمثابه ملت دارد و حقوق 

 ت. بمنزله عضو جامعه جهانی در گرو عضویت در این جامعه اس
در گرفتن تصمیم و آزادی را خودانگیختگی در عمل به تصمیم  حال اگر استقالل را خودانگیختگی    

کنیم؟ به حقوق خود بمثابه انسان عمل عمل می گانهآیا خودانگیخته به همه حقوق پنج تعریف کنیم،
نقص است. در مقام شهروند، است که فعالیت حیاتی ما بیآنکنیم زیرا خودانگیختگی گویای می

کنند و ، بدین معنی است که شهروندان به حقوق شهروندی خود عمل میبرخورداری از استقالل و آزادی
شود که ای از شهروندان مستقل و آزاد، ملتی میخالئی که آن را زور و فساد پرکند، وجود ندارد. جامعه

ملی برخوردار  درگرفتن تصمیم مستقل و در عمل به تصمیم آزاد است، بنابراین، از حقوق ذاتی حیات
های حقوند نباشد، جامعه حقوندان و حقوند ای متشکل از جامعهاست. برفرض که جامعه جهانی، جامعه

جهانی و حقوق فق حقوق هر جامعه بمثابه عضو جامعهها را بر وتواند رابطه خود با همه دیگر جامعهمی
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دیگر تنظیم کند. اما این توانایی را وقتی دارد که در گرفتن تصمیم مستقل و در انتخاب نوع تصمیم 
 شود. نیز می سان، عمل خودانگیخته به حقوق، سبب بجا آوردن حقوق طبیعتآزاد باشد. بدین

ها علم بر حقوند زیستن و کاربردهای تعریف های استقالل و آزادیدانستن تعریفت که خاطر اسبدین    
 ها:. مثالاست: مستقل و آزاد زیستن، حقوند زیستن است

کند اگر خودانگیخته تصمیم بگیرد و خودانگیخته به هر فرد، زندگی بدون خالء و نقص پیدا می● 
کند. کند. زندگی او بدون خالء و نقص است زیرا خودانگیخته به همه حقوق عمل میتصمیم خود عمل 

خود را اندازه بگیرد؛ درجا، علت  تواند، زمان به زمان، میزان استقالل و آزادیبدین محک، هرکس می
اند. برای است یا کردهرد کردهو یا علتهایی را شناسایی و حذف کند که در استقالل و آزادی او، نقص وا

و حقوق شهروندی رعایت  ای باشد که، در آن، حقوق انسانو جامعه مثال، اگر او عضو خانواده
ی عقل مستقل و آزاد، او و تمرین روشها کردن موازنه عدمی شوند، به یمن اصل راهنمای عقلنمی
 دهد؛تواند الگو/بدیل بگردد: تغییرکند، تغییرمی
شود نقش بدیل/الگو را بیابد، اعضایی ای که برآن میو یا هسته در جمع حقوندان، در یک خانواده● 
کنند. اما میگیرند و خودانگیخته به تصمیم خود عمل توانند شرکت کنند که خودانگیخته تصمیم میمی

کند که شوند؟ نه. زیرا تعارض وقتی واقعیت پیدا میها با یکدیگر معارض نمیآیا این خودانگیختگی
های آنها را نیز حقوق تنظیم ننمایند. در حقیقت، رابطه دو اعضاء به حق عمل نکنند و رابطه

سان: هر عضو دو قلمرو، جویند، بدینمی ، توحید، رابطه دو حق بایکدیگر است. بنابراینخودانگیختگی
کند. یکی شخصی و دیگری جمعی دارد. در هر یک از این دو قلمرو خودانگیخته عمل می

است و در  خودانگیختگی در قلمرو فردی، یعنی این که او نه در موضع مسلط و نه در موضع زیرسلطه
ها و آزادها ، آزاد است. در نتیجه، قلمرو جمعی، قلمرو مستقلگرفتن تصمیم مستقل و در عمل به آن

است. پس در جمع آنها، ترکیبی که در آن، زور و فساد و نادانی باشند، کاربرد ندارد. ترکیبی کاربرد دارد 
ها و نیروها و های دیگر وجود دارند. برآیند دانشها و فنکه، در آن، دانش و فن و نیرو و حق و داشته

شان و نوع آن خودانگیخته ها، برخودافزا است.  برای مثال، دو همسر که تصمیم جمعیا و داشتههحق
تر از های دیگر، افزونباشد، بنفسه، گویای برخورداری از دوستی و دانش و فن و حق و نیرو و داشته

امید و شادی و تر شدن هر دو و هدفمند، بنابراین، واجد های هریک از آنها است؛ گویای خالقداشته
های حق گشتن آنها است: خانواده کانون امید و شادی و شکیبایی شکیبایی و شجاعت و همه دیگر داشته

 شود.و شجاعت و... می
ای بدانیم که، در آن، شهروندان، نه دهند جامعه الگو/بدیل را جامعهدو مثال باال، به ما امکان می● 

شهروندان و خودانگیختگی جامعه  ند؛ بنابراین، خودانگیختگیگیرخودسر، که  خودانگیخته، تصمیم می
ضرور برای رشد انسان و آبادانی طبیعت را تولید  آنها به کمال است. این جامعه، تمامی نیروهای محرکه

روند: میزان گر بکار میدمتهای ویرانها و خشوند و نه در تولید فرآوردهکند و این نیروها نه تخریب میمی
، خودانگیختگی هر جامعه مالک خالقیت و رشد آن جامعه است. حاال دیگر، پایه استقالل و آزادی

است زیرسلطه کرده – گرهای نظام سلطهتمیزدهنده رشد از رشدی است که جهانیان را گرفتار پویایی
(262  .) 
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های خودانگیخته را با جامعه جهانی کنونی مقایسه کنیم، در و اگر جامعه جهانی متشکل از جامعه● 
 گرهای ملی و جهانی سلطهیابیم نوع دیگری از زندگی وجود دارد. بیرون از جهنمی که با ایجاد نظاممی
 ، است.، در خودانگیختگیندگی در استقالل و آزادیایم و آن ززیرسلطه ساخته -
 

. استقالل برخورداری از بیان استقالل بمثابه اندیشه راهنما است و آزادی روش کردن 15
 زدایی استاین بیان و خرافه و غیر عقالنی

 
و بر اصلی که دروغ است، جز  بردارد، بنابراین، دروغ استها در دانیم که ثنویت تناقض. اینک می15

شوند، تعریف به ضد نیز ها که براین اصل ساخته میتوان ساخت. تعریفدروغ که متناقض است، نمی
است. حق به ضد آن که قدرت است، که آزادی به ضد آن که قدرت است تعریف شدهشوند. چنانمی

خالی  دانیم که موازنه عدمی(. و نیز می263است و... )به ضد آن تعریف شده است، عدالتتعریف شده
ها از توان ساخت. بنابر فایده تکرار، تکرار کنیم که تعریفاز تناقض است و، برآن، سخن متناقض نمی

د و سپس یکدیگر را نقض نکنند و یکدیگر را ، نخست باید از تناقض خالی باشناستقالل و آزادی
استقالل نقض نکردن حقوق  و آزادی، ایجاب کنند. این دانش راهبر است به دانش بس مهم دیگری: 

شود. پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک، بنابراین که پندار پندار و گفتار و کردار خالی از تناقض می
(، 264است گفتاری و کردار نیک را راست کرداری بدانیم )نیک را راست اندیشی و گفتار نیک را ر

استقالل  . این تعریف و کاربرد از استقالل و آزادی، تعریف ازشوندترجمان استقالل و آزادی انسان می
کند که بیان استقالل و آزادی است؛ بیانی سرشار راهنمایی را ایجاب می بمثابه برخورداری عقل از اندیشه

هایی که عمل به آنها، بدون بکاربردن زور فساد ها و خرافهو خالی از غیرعقالنی از حقوق و مکارم اخالق
درت فرموده و غیر آلود و ببارآوردن مرگ و ویرانی و فسادهای دیگر، ناممکن است.  اصول و فروع ق

ای از زور و فساد دارند و با دانش خوانایی ندارند؛ رهایی از آنها مایهها، به ضرورت، بنها و خرافهعقالنی
. ای از زور و نادانی، بنابراین، فساد دارند، نیز، استقالل استمایهها که بنها و عادتها و رسمو  از سنت

های قدرت ها و عادتها و رسمو سنت و خرافه کی زدودن غیر عقالنیشود: یقرار، آزادی دو کار میبدین
این تعریف از . فرموده و نقد مداوم آنها و دیگری روش کردن این اندیشه راهنما در متحقق کردن هدفها

ند کای را میان انسان و اندیشه راهنما، خواه دین و خواه مرام غیر دینی، برقرار میاستقالل و آزادی، رابطه
است. در گر، گرداندهکه وارونه آن به انسانها باورانده شده و اندیشه راهنما را وسیله توجیه قدرت ویران

حقیقت، دین یا مرام غیر دینی برای انسان هستند )استقالل( و بکاربردن آن نیاز به زور ندارد )آزادی(، 
 . ستداده ا جای خود را به انسان برای دین یا مرام غیر دینی هستند

شود که قدرت مالک دین شده باشد. شود که تنها وقتی انسان برای دین یا مرام غیر دینی مییادآور می    
شود، این امر است: پرشمار انسانها این نقش را به خود امر جهان شمولی که همه روز و همه جا واقع می

ر با امر دیگری همزاد و همراه است و آن اند: مجبورکردن یکدیگر به پذیرفتن این یا آن مرام. این امداده
. اما حقوق را انسانها ابتدایی بخاطر دین یا مرام غیر دینی و حتی بخاطر حقوق بشر و دموکراسی جنگ

کنند و از دموکراسی بمعنای تنظیم دارند و هرگاه پای قدرت بمیان نیاید، خودانگیخته به آنها عمل می
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راهنما برای انسان است، بکاربردن آن در اجبار دیگری  وقتی اندیشهشوند. ها با حقوق برخوردار میطهراب
زیرا اندیشه راهنمای هرکس برای او است و هرگونه . شودبه پذیرفتن آن و یا وسیله نزاع کردنش ناممکن می

و دموکراسی، در توجیه جنگ، در واقع، پوشاندن  بنابراین، بکاربردن حقوق انسان محل است.اکراهی بی
گری است: وقتی پای قدرت بمیان نیست و اندیشه راهنما وسیله توجیه توقعات آن جنگ برای سلطه

ها که حقوق و نیست، برای انسان است و اندیشه راهنمای هرکس برای او است و، به یمن نقد، اشتراک
 کنند.ها و فعالیتها را تنظیم میهستند، رابطه مکارم اخالق

است: تنها از راه القای این دروغ که انسان برای دین یا امر مهمی که هیچ نباید از آن غافل شد، این    
شوند. در حقیقت، مرام غیر دینی است، نیست که انسانها در آلت خودکار قدرت از خود بیگانه می

بخشند، سپس، آن را خوب و بکاربرندگان آن را به دو دسته خوب بد ست به قدرت وجود میانسانها نخ
کنند. این انسانها دین یا مرام کنند و یا آن را خنثی و بکاربرنده آن را به خوب و بد تقسیم میتقسیم می

خود را روش بکاربردن قدرت خوب و یا کسب صالحیت برای بکاربردن قدرت خوب و یا خنثی 
پذیرند که انسان برای دین یا مرام غیر دینی است. کنند، میانگارند. چون این دروغ بزرگ را باور میمی

است که نگذارد دین به دست نا اهل بیفتد و او متصدی قدرت بگردد و یا دیگران را به مأموریت او این
مدار صالح، دیکتاتوری پرولتاریا و یت دینصالح، وال پذیرفتن آن وادارد تا که قدرت خوب )استبداد

رو، دین یا مرام غیر دینی وقتی بیان از اینتر و...( جهان را اداره کند. برتر بر نژادهای دون سلطه نژاد
تواند برای انسان باشد. در عوض، بیان استقالل و اش توجیه قدرت است، نمیقدرت، بنابراین، وظیفه

 .گر قدرت بگرددتواند توجیهتواند برای انسان باشد و نمیمی آزادی
سان، وقتی دین یا مرام غیر دینی برای انسان است، هر انسان در داشتن آن استقالل دارد و در بدین    

شود یبکاربردنش آزادی. اما وقتی انسان برای دین یا مرام غیر دینی است، این او است که وسیله م
شود )آزادی از دست و فسادهای دیگر بکار برده می گریدهد( و در مرگ و ویران)استقالل از دست می

 ها:دهد(. مثالمی
آیند: بر او است که بنا را بر این ، بکار تمرین روزانه هر انسان میاین دو تعریف از استقالل و آزادی ●

بگذارد که دین برای انسان است، بنابراین، بطور برابر، برای همگان است. بنابراین، روش تنظیم 
است. بنابراین،  های انسانها با یکدیگر توسط حقوق و مکارم اخالقهای هر انسان و تنظیم رابطهفعالیت

غازگری در دشمنی و نزاع  و جنگ را نقض استقالل و آید و آنمی بکار ایجاد دشمنی و نزاع و جنگ
زدایی را پیشنهاد و عمل به آنها را بایسته  را ناروا و قواعد خشونت گریداند. بنابراین، خشونتآزادی می

، نقد بمثابه ای از اصول راهنما و حقوق و مکارم اخالق است؛ بنابراینداند. بنابراین، مجموعهمی
ها و شناسد، بنابراین، روش زدودن غیرعقالنیکردن ناسره را روش میتشخیص سره از ناسره و سره

های قدرت فرموده( است. بنابراین، رها کننده عقل ها و عادتها و رسمنماها )سنتها و عقالنیخرافه
 های دیگر است.  یفاز بندگی قدرت و روش تمرین استقالل و آزادی، در این تعریف و تعر

نماها ها و، هم، عقالنیها و، هم، خرافهقرار، رهاکردن عقل از ذهنیات متناقض، هم، غیر عقالنیبدین    
چراکه رابطه ها است. ترین تمرینکه به دلیل متناقض بودن آنها، در واقع غیر عقالنی هستند، بایسته

راهنما دائم در معرض از خود بیگانگی است؛ زیرا بمحض برقرارکردن رابطه با قدرت،  انسان با اندیشه
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اندیشه راهنمای او نیز دائم در  شود.کند و او برای اندیشه راهنما میرابطه او با اندیشه راهنما تغییر می
راهنما، توجیه  شود، کار اندیشهمعرض از خود بیگانگی است؛ زیرا تا که قدرت مدار و محور عقل او می

رو، بکاربردن روشهای عقل مستقل و آزاد، باید تمرین روزانه بگردد. گردد. از اینتوقعات قدرت می
زدایی اندیشه راهنما و روش کردن تمرین استقالل )اندیشه راهنما برای انسان است(، بنابراین، تناقض

شود که آدمی آلت خودکار قدرت از آن میها )آزادی(، مانع اندیشه راهنما در تنظیم فعالیتها و رابطه
 بگردد. 

شود، اعمال قدرت قائل می« حق»برای مثال، مردی که برای خود بر همسر و فرزندان والیت بمعنای     
عقل قدرتمدار دارد. به ضرورت، براین باور است که انسان برای دین یا مرام غیر دینی است. زیرا به 

دهد. بنابراین، در توجیه بکاربردن دو عنصر از ای خود در توجیه اعمال قدرت نقش میراهنم اندیشه
برد و والیت را به ضد آن روند، یکی زور و دیگری فساد، بکار میعناصری که در اعمال قدرت بکار می

با محل  اندیشی رامحل و همکند. چرا که مایه والیت، دوستی است و دوستی زور و فساد را بیتعریف می
کند. بدیهی است عقلی رها از ذهنیات متناقض، بنابراین، ثنویت، آزاد است؛ چرا که راهبر انسان می
لحظه آفرینندگی، لحظه آزادی است و آفریده شود در راست اندیشی و راست گفتاری و راست کرداری: می

ل و  بکار بردن بیان استقالل و شود. اندیشه راهنما را  برای انسان دانستن،  استقالخالی از تناقض می
 شوند.، آزادی  تعریف میآزادی

، اعضای یک هسته، اعضای یک سازمان سیاسی و یا مذهبی ها، اعضای یک خانوادهجمعی از انسان ●
شناسند)استقالل(. پس هم و یا علمی و یا... را تصور کنیم که اعضای آن فکر راهنما را برای انسان می

پذیرند که آن فکر برای دشمنی و نزاع و جدایی نیست )آزادی(. هرگاه بخواهند بمثابه اعضای از آغاز می
دانند فکر راهنما برای انسان ها با یکدیگر را تنظیم کنند، چون میمستقل و آزاد فعالیتهای خود و رابطه

شود. نقش مییله توجیه رابطه قوا و درگیری کرد، قدرت بیاست و نباید موافقت یا مخالفت با آن را وس
بیند و شوند. این جمع انشعاب به خود نمیهستند، با نقش می مشترکات که حقوق و مکارم اخالق

ها و یکایک اعضاء و جمع به یمن رشد، همگرایی روزافزون و به یمن همگرایی روزافزون، سرمایه
 برند )آزادی(.    کنند )استقالل( و در رشد بکار میبیشتر ایجاد می نیروهای محرکه

کرداری را گفتاری و راستاندیشی و راست، یکی زدودن ذهنیات متناقض و دیگری راستدو تمرین    
کنند و آن را از رهگذر  گفتار راست خلق می کنند )استقالل(. یکایک اعضاء روزانه، اندیشهتمرین می

ربردن بیان استقالل و گذارند )آزادی(؛ داشتن )استقالل( و بکاو کردار راست، در اختیار یکدیگر می
آید. غیر اندیشی و همکاری میها و همکردن استعدادها و فضل بمثابه روش )آزادی( بکار فعال آزادی

، شوندمحل میبی روند، چون روابط قوارشد که ایجاد و در رشد اعضاء بکار می از نیروهای محرکه
کنند و ساختن و دوستی با یکدیگر به صد در صد روی تخریب و میل به جدایی از یکدیگر به صفر می

شود؛ دوستی روزافزون و بارور سان ممکن مینهند: عشق روزافزون و بارور دو همسر به یکدیگر، اینمی
 کند.سان واقعیت پیدا میاعضای یک جمع این

ها و خرافه زدودن ذهنیات و سنن و رسم و عادتهای غیر عقالنی در سطح یک جامعه، شرکت همگان در ●
و ممکن کردن  گانهها و بازکردن آنها به روی حقوق پنجهای راهنما بمعنای ستردن متناقضو نقد اندیشه
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کرداری، آن انقالب که استقالل اندیشی و راست گفتاری و راستشرکت شهروندان در تمرین روزانه راست
زیرسلطه  –های نظام مسلط . هرگاه شهروندان از پویاییهدف و روش آن باشد، این انقالب است و آزادی

گاه باشند و بدانند دین یا مرام غیر دینی برای انسان است )استقالل(، بنابراین، بکاربردن آن در  آ
توانند، بدین اند که میهای آنها باید خالی از اکراه باشد )آزادی(، دانستههای آنها و تنظیم رابطهفعالیت

کنند. های قدرت ساخته رهااستقالل و آزادی، خود و جامعه خویش را از بند فراوان ذهنیات و رابطه
 این تعریف و کاربرد از استقالل و آزادی تا بخواهی مهم و آسان است.تمرین 

محل کردن غیر ها و عرف و عادتها و بیها از ذهنیات و سنتزداییدر سطح جامعه جهانی نیز تناقض ●
راهنما  شوند؛ بخصوص تغییر رابطه انسان با اندیشهها که روزانه تولید و مصرف میها و شبهه علمعقالنی

گر بشر آورد اولش، تولید و مصرف نشدن دوسوم تولید ویران، دست-اندیشه راهنما برای انسان است  –
ساالری و ساالری ساالری و دینساالری و دولتمحل شدن ساالریها، سرمایهاست؛ صلح پایدار است؛ بی
ها و ها و هنرها و دادهو دانش هاآورد دومش، به یمن جریان آزاد اندیشهنهادهای دیگر است؛ دست

، بنابراین، در های استقالل و آزادیهای راهنمایی است که بیانها، برخورداری جهانیان از اندیشهاطالع
گفتاران و اندیشان و راستآورد سومش، جهان راستشوند. در نتیجه، دستمی گانهبردارنده حقوق پنج

آورد چهارمش، کند. دستشود که، در آن، هر کس خود خویشتن را رهبری میکرداران، جهانی میراست
ها روشهای عقل مستقل و شود اگر عقلجهان دیگر میقرار، شود. بدینرشد انسان و آبادانی طبیعت می

 .ن است و انسان برای آن نیستآزاد را تمرین کنند و تمرین کنند که دین یا مرام غیر دینی برای انسا
 

. استقالل از سر بدرکردن خود رهبر و رئیس بینی یا خود مادون و مرئوس بینی است 16
 و آزادی خود خویشتن را رهبری کردن است

 
اند برای رهبری که اندک شماری خلق شدهها، این دو باور هستند: یکی اینگرترین غیر عقالنی. ویران16

که علم نزد آن اندک شمار است. اند برای رهبری شدن و دیگری اینبزرگ خلق شدهو اکثریت کردن 
گونه رهبری و کنند، فرآورده اینهای آن که جهان را به جهنم بدل میزیرسلطه و پویای – گرنظام سلطه

« نخبه»نی هستند زیرا گری هستند. غیرعقالترکیب کردن علم و فن با زور و فساد و بکاربردنش در سلطه
با غیر  اندک شمار که باید خود و اکثریت بزرگ را رهبری کند، ناگزیر است بنا را بر دوگانگی نخبه

بگذارد. این دوگانگی، با برابری در حقوق در تناقض است؛ با اصل هرکس خود خویشتن را رهبری  نخبه
( که خود  اتوانند در رهبری یکدیگر شرکت کنند )شوریاصل شهروندانی میکند، در تناقض است؛ با می

زیرا انطباق . انطباق این رهبری با حق نیز ناممکن استکنند، در تناقض است؛ خویشتن را رهبری می
 .کند که آدمی الگو/بدیلِ خود خویشتن رهبری کردن بگرددرهبری با حق ایجاب می

افزون براین، یکایک اعضای اکثریت بزرگ استعدادهای رهبری خود را باید به اطاعت از اوامر و     
« نخبه»خود را از دست بدهند و باری سنگین بر دوش  ها خو دهند؛ یعنی استقالل و آزادینواهی نخبه

خود ساخته، مطاع و مطیع، خود خویشتن رهبری کردن را با  سان، با جبررهبری کننده بگردند. بدین
آیند. سان پدید میزیرسلطه این - گرهای سلطهکنند. نظامرهبری کردن و شدن توسط قدرت، جانشین می
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، با نظریه خلدونشوند و ابنبیشتر در معرض فساد هستند و بطور مداوم فاسد می« هانخبه»این امر که 
بر اصل انتخاب را نگران فاسد شدن دموکراسی  دهد و بانیان دموکراسیخود، آن را توضیح می عصبیت

کنندگان (، بخاطر زور و فسادی است که قدرت بمثابه ترکیبی در بردارد که در رابطه رهبری265کند )می
 رود.شوندگان و به تبع آن، در رابطه همه با همه، بکار می و رهبری

مرئوس بینی و  ( و یا خود مادون و266استقالل از سر بدرکردن خود رهبر و رئیس بینی )سان، بدین    
 ها:. مثالجویندآزادی خود خویشتن را رهبری کردن تعریف می

هایی که از رهبری کنندگان و رهبری اند و هستند: گروهاند، دو نوع بودهها تشکیل دادهها که انسانگروه ●
شوند. هرگاه یک تن رهبری کننده و دیگران خود مرئوس بین باشند، گروه ثبات شوندگان تشکیل می

شوند: به دو گروه تقسیم میها نیز بیشتری دارد نسبت به گروهی که، در آن، رهبران متعددند. این گروه
آنها که یک رهبر دارند اما مدعی یا مدعیان جانشینی نیز وجود دارند و آنها که رهبری دستجمعی دارند. 

اند و تشکیل داده ها در ایرانکه اتحادهایی که ایلگیرند. چنانهردو نوع، در معرض انشعاب قرار می
اند، در پی یک رشته تقسیم به دو و حذف شدن یکی از دو، سرانجام پدید آورده های سلطنتیسلسله
برخوردار نیستند و  ها، رئیس و مرئوس از استقالل و آزادیاند. در این نوع گروههاشان منحل شدهسلسله

 کند.ها را تنظیم میقدرت رابطه
آوردهایی چون شوند. دستاند و دارند که شورائی اداره میها نیز وجود داشتهز گروهاما نوع دیگری ا    

و شیوه مدیریت شورائی،  اندایشه راهنما و شناسایی حقوق و دانش و فن و فرهنگ استقالل و آزادی
 – گرهایی که گرفتار نظام سلطههها هستند. در جامعآوردهای این نوع گروهها، رهبنابراین، رشد جامعه
شوند. های نوع اول، پرشمار میها کم شمار و گروهشوند، این نوع گروههای آن میزیرسلطه و پویای

شود؛ وقتی هم اعضای گروه در سردارند، ناممکن می« حب ریاست»درحقیقت، همکاری وقتی همه 
شود. همکاری وقتی میسر است که مرئوسان است، هر فعالیتی عمل به دستوری میمرکب از رئیسان و 

و جمعی  شرکت کنندگان در گروه از حب ریاست رها باشند و یا شماری گرفتار عقده خود رئیس انگاری
ها دیگر، اعضاء مستقل باشند. مستقلنباشند؛ به سخن  تر بینی و مرئوس انگاریگرفتار عقده خودکم

ها تشکیل سان، شورای راستین شورایی است که از مستقلتوانند جمع خودرا شورائی اداره کنند. بدینمی
کند، در عوض، حقوق کند، قدرت کاربرد پیدا نمیشود و چون هرکس خود خویشتن را رهبری میمی

 در نتیجه: ها با حقوق.بطهکنند: عمل به حقوق و تنظیم راکاربرد پیدا می
 کند؛هرکس خود را رهبری می -
 ( و 267کنند )، یکدیگر را رهبری میااعضای جمع از رهگذر شوری -
 دارد، تاوقتی رهبری فردی و جمعی با حق انطباق -

ها از کنند. تا این هنگام، در جامعهماند و اعضاء به صفت فرد و به صفت جمع رشد میگروه برجا می
اند. دو شمار بودههای نوع دوم بسیار کمهای نوع اول بسیار پرشمار و از گروهها و دیگر گروهخانواده

کنند، استعداد دوست داشتن خویش را از کار طبیعی همسری که در رابطه رئیس و مرئوسی زندگی می
 کنند.ز دوست داشتن راستین محروم میدارند و خویشتن را اخود باز می
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های های اجتماعی، نظامخاطر است که نظامهای مرکب از رئیس و مرئوس بدینمار بودن گروهپرش    
ها وجود سلسله مراتب قدرت است. میزان دسترسی به امکانها زیرسلطه هستند. مشخصه این نظام –مسلط 

ت هرکس از رو، جهت فعالیکند. از اینو اندازه دارایی هر کس را جای او در سلسله مراتب، تعیین می
ها و دیگر نهادها یا در رابطه مستقیم با ارتقاء در سلسله مراتب تشکیل پایین به باال است. لذا، خانواده

خاطر است که هدف و روش هر کند. بدینشوند و یا نظام آنها را از خود بیگانه و در خود ادغام میمی
 شود.گردد، قدرت میگروه که تشکیل می

های اجتماعی قدرت محور و هرمی شکل هستند و جهت فعالیتها از پایین به باال است، از آنجا که نظام ●
و حقوق شهروندی او و حقوق ملی و حقوق هر جامعه بعنوان  و دیگر حقوق انسان استقالل و آزادی

لو تبلیغ شوند و شهروندان نیز بدانند که این حقوق را دارند، اما ، وعضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت
شوند و از یادها کنند، بکاربرده نمییک از نهادهای جامعه کاربرد پیدا نمیچون این حقوق در هیچ

آزادی  نان بر»پذیرند می« فرودستان»شود که شهروندان، بخصوص حد میروند. از خود بیگانگی بدانمی
نمایانند؛ مدعی فایده و بسا مضر میشوند که استقالل را بیهای سیاسی نیز پیدا میهگرو«! مقدم است

سان، در (. بدین268« )یا باید مستقل بود و رشد نکرد و یا تن به وابستگی داد و رشد کرد»شوند:می
در این قاعده نیز  –وجود دارد « پایین»سان یا زیرسلطه، یک قاعده مرئو - گرنظام هرمی شکل سلطه

و سلسله مراتبی که قرارگیرندگان در آنها، در آن واحد هم  –سازمان همان سازمان رئیس و مرئوسی است 
گویند و به فریاد: های این نظام به انسان غافل از استقالل و آزادی، میرئیس و هم مرئوس هستند. پویایی

های اقتصادی، ، بنگاه، خانوادهرنه فردا دیر است. تغییر ساختار نهادهای اجتماعینظام را تغییر دهید وگ
 و نهاد هنر، قدم اول است. و نهاد آموزش و پرورش های سیاسی، سازماننهاد دینی

توانیم شاسیم، میهای این نظام را میزیرسلطه است. اینک که پویایی – گرنظام جهانی نیز نظام سلطه ●
، در سطح هر جامعه و در سطح جهان بعمل آوریم تری از میزان ویران شدن نیروهای محرکهبرآورد دقیق

های اجتماعی قدرت محور اند: جانشین کردن نظامک مسئله قرارگرفتهو دریابیم چرا جهانیان در برابر ی
 کنند. های اجتماعی باز و تحول پذیر که، در آنها، شهروندان مستقل و آزاد، رشدکنان، زندگی میبا نظام

 
کردن استعدادها در آفرینندگی و جستن دانش است و آزادی بکاربردن . استقالل فعال17

 و بکابردن ترکیب دانش و فن با حق استدانش در آفرینندگی 

 
( و دانسته است 269)دانند . گرچه اهل نظر  اندازه برخورداری از آزادی را درگرو میزان دانش می17
ا ت(، اما هرکس خود باید تجربه کند 270نادان برای یک جامعه، بسیار خطرناک است )« رهبر»که 

 مطمئن شود:
 دو حق ذاتی حیاتند و هر انسانی از این دو حق برخوردار است؛ . استقالل و آزادی17.1
جویی و آفرینندگی است. ها، از جمله دو استعداد دانشای از استعدادها و فضل. هرانسانی مجموعه17.2

 و
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های او خود خویش غافل نباشد، مجموعه استعدادها و فضل . هرگاه انسان از استقالل و آزادی17.3
شوند. ها دستیار دو استعداد دانشجویی و خلق او میشوند. استعدادها و فضلمی انگیخته، فعال

تر آوردهای دانشجویی و خالقیت او، بنوبه خود، گستره برخورداری از استقالل و آزادی را فراخدست
ها بسیار بیشتر به کاربردهای استقالل و آزادی نیاز دارند؛ چراکه نه تنها از دانشقرار، کمبدینکنند. می

مانند، بلکه، چون خالء را زور  و فساد شوند و گرفتار فقرها میکردن استعدادهای خویش ناتوان میفعال
 .دگردنشوند و آلت خودکار زورمدارها در فسادگستری میکنند، بنده زور میپر می
دانستیم که، در رابطه قوا، دانشی که در ترکیب با  های ثنویت و موازنه عدمیبهنگام شناسایی ویژگی    

رود،دانش خالی از ظن و مجاز نیست. در این رابطه، هم در شناسایی فن و پول و زور و فساد و... بکار می
شود، تنها علم آمیخته با ظن و مجاز بکار بکاربرده میهدف و هم در ترکیبی که برای رسیدن به هدف، 

تر و تحقق آن نیازمند زور و بردنی است. هراندازه میزان ظن و مجاز بیشتر، تشخیص هدف، جاهالنه
شود.  نیازمند زور و فساد بیشتر است. زیرا  هم ظن و مجاز خود فساد بیشتر است. اغلب نیز متحقق نمی

کند. بنابراین، خالء ناشی از تر می( علم بیشتر نیاز  را به زور کم271) ل تافلرفساد هستند و هم، به قو
شود؛ زیرا تعیین تر و گمان و مجاز بیشتر را باید با زور و فساد زیادتر پرکرد. اغلب متحقق نمیعلم کم

مدار او، هم، توانا به سنجش علمی وضعیت و تعیین غافل و عقل قدرت کننده هدف از استقالل و آزادی
شود و، هم، هدف و روش، هر دو، دستوری هستند، بنابراین، نقد پذیر و قابل هدف به روش تجربی نمی

کردن را از دنبال گرکنند و سلطهاصالح نیستند و، هم، میزان خودتخریبی را از حد قابل تحمل بیشتر می
های فراوان درباره خطرناک بودن رهبران نادان برای کشور و دارند. در سطح کشورها مثالمیهدف باز 

 ها: گرترینها و ویرانناتوانی آنها در رسیدن به هدف وجود دارند. چند نمونه از مرگبارترین
و قربانی شدن یک نسل آلمانی و به  جهانی دوم توسط هیتلر و ویران شدن آلمان به راه انداختن جنگ●

 تصرف متفقین درآمدن آلمان؛
که به خارج شدن این کشور از استعمار فرانسه انجامید؛ بدون آن  با انقالبیان الجزایری فرانسه جنگ ●

 ، رشد کند؛کردن استقالل و آزادیتوانست با روشگر، الجزایر میجنگ مرگبار و ویران
 و هندوچین که با شکست امریکا پایان گرفتند؛ در چین های امریکاجنگ ●
 به عراق و افغانستان؛ های امریکاکشیقشون ●
که به سقوط نظام  و انگلیس بر ضد حکومت ملی مصدق توسط امریکا 1332مرداد  28کودتای  ●

 ؛1360انجامید و کودتای خرداد  سلطنت
تر از انقالب اول بزرگ« انقالب دوم»آن را  که خمینی فتن اعضای سفارت امریکابه گروگان گر ●

 خواند؛
است: نادانی اولی در دست زدن به  و عراق که گویای میزان نادانی صدام و خمینی ساله ایران 8 جنگ ●

 جنگ و نادانی دومی در ادامه دادن به جنگ.
 بیماری واگیر کرونا که جهان را فراگرفته است. ●
است. در در تمامی موارد باال و موارد مشابه آنها، خود تخریبی عظیم سبب نرسیدن به هدف شده    

است، میزان دانش کم و میزان ظن و مجاز ر رفتهای که برای رسیدن به آن بکاتشخیص هدف و نیز وسیله
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های قدرتمدار آنها، خویش غافل و عقل اند. تعیین کنندگان هدف و روش، از استقالل و آزادیزیاد بوده
است، قابل اند؛ و چون تعیین هدف و روش دستوری بودهبر محور قدرت، هدف و روش را تعیین کرده

اشتباه بود، اشتباه   است:اند. داوری امروز در باره موارد باال ایندر صورت لزوم تغییر، نشده اصالح و
 .ترین اشتباه بود، خیانت بودبزرگی بود، بزرگ

های برآورده نشده را شمارش کند. هرگاه چنین کند، تواند هدفهرکس در زندگی خود، تأمل کند می    
 ، ربط مستقیم دارد با اندازه دانش او. آزادی یابد، غفلت از استقالل ودر می
شود که انسان، بطور خودجوش، به حقوق سبب می قرار، نه تنها برخورداری از استقالل و آزادیبدین    

کردن استقالل فعالکنند:  های خود را فعالشود استعدادها و فضلکند، بلکه سبب میخویش عمل
استعدادها، بخصوص دو استعداد دانشجویی و آفرینندگی در جستن و پدیدآوردن دانش و آزادی بکاربردن 
دانش و فن در ترکیبی با نیروهای محرکه دیگر است که  بکار آفریندگی و سمت دادن به فعالیتهای 

آورد تعریف دیگری از استقالل و عریف ببار میشوند. این تتعریف می آیند،می هااستعدادها و فضل
کردن پذیری( و آزادی روشکردن مداوم علم است از نا علم  )اصل نقداستقالل منزهاست: آزادی را که این

تجربه و مراقبت است از ترکیب شدنش با حق و ترکیب نشدن آن با زور و فساد و آزادی در بکاربردن این 
کردن تجربه در بکاربردن ترکیب آن ر شناختن و کردن علم، استقالل است و  روشترکیب. بنابراین، نقدپذی
روش دستوری و شدت  گریاین تعریف و کاربردش ما را از ویران ... آزادی است با حق و فن و سرمایه و

 است. چند مثال:کند که جمعیت روی زمین، خود را بدان گرفتار کردهفقری آگاه می
(. اما از منظر 272درصد کل جمعیت است ) 50تا  45سال به باال،  15جمعیت در سن کار  ●

های جامع بارآیند و توانند انسانساله، می 20ها، کودکان و جوانان، از نوزاد تا استعدادها و فضل
(؛ بنابراین، کردن تجربه در ترکیب آن با حق و...را بیاموزند )آزادیپذیری دانش )استقالل( و روشنقد

با دانش بارآیند و دانش بیاموزند و دانش را در زندگی روزانه تجربه و نقد کنند و ترکیب آن را با حق 
ها، اما در همه جامعهکردن استعدادهای خویش، بخصوص استعداد آفرینندگی بکاربرند. و... در فعال

عنی اگر کار باشد، یک نوع کار، کار اجرایی، باید انجام آیند. یبار می« نیروی کار»اکثریت بزرگ، 
های آنها دارد. کردن استعدادها و فضلدهند که نیازی اندک به دانش و فن و بکاربردن دانش در فعال

برند. بنابراین، انتقادپذیری را آموزند و بکار میآموزند و روش دستوری میروش تجربی نیز نمی
ه هم که از دانش و فنی برخوردارند، اگر کاری متناسب با فعالیت یکی از شناسند. افراد جامعنمی

مانند. در بحبوحه پیشرفت کار میهای آنها بیاستعدادهای خود پیدا کنند، استعدادها و شماری از فضل
ها و روش نشدن تجربه و انتقادپذیری و فضلکار ماندن استعدادها ها بخاطر بیجامعه دانش و فن، فقر

ها، کردن استعدادها و فضلدانش و فن، بنابراین، بکارنبردن علم و فن نقدپذیر در زندگی و در فعال
کاری کاری بخش بزرگی از جمعیت روی زمین و بیروزافزون است. بزرگی اندازه تخریب ناشی از بی

آورد کارهای درخور هریک از ها و اندازه محرومیت از دستستعدادها و فضلماندن ا ناشی از غیر فعال
های تخریبی، ما را از وضعیت بس ناسازگار با ها و بکار رفتن دانش و فن در فعالیتاستعدادها و فضل

گاه می  ایم؛کنند. این وضعیت را ما خود با محورکردن قدرت، بوجود آوردهزندگی حقوند آ
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ها بمثابه مجموعه کردن استعدادها و فضل، یک گروه از دوستان، وقتی استقالل که فعالیک خانواده ●
برد، درجا، آزادی را با تعریف روش کردن تجربه در است را همراه با استقالل بمثابه نقدپذیری بکار می

خانواده و یا جمع دوستانی که برد. ها بکار میبکاربردن دانش و فن در بهتر کردن مداوم کیفیت فعالیت
شوند؟ جامعه کوچکی برند، چگونه خانواده و یا گروهی میرا بکار می این دو تعریف از استقالل و آزادی

یابند که بدون استقالل، شوند؟ خانواده و گروه دوستان، وقتی تجربه کنند، در میهای جامع نمیاز انسان
با  –کنند و بدون آزادی  های خود را فعالتوانند مجموع استعدادها و فضلنمی -تعریف با این دو  -

ها، جهت دهند. حتی اگر توانند دانش بجویند و خلق کنند و به استعدادها و فضلنمی -این دو تعریف 
ند، خود را نیازمند این دو تعریف و کاربردها را، همساز، فعال کن فضل پدری و فضل مادریبخواهند تنها 

 یابند؛از استقالل و آزادی، می
کند، یعنی زمان فعالیتهای استعدادها و  یک فرد نیز وقتی بخواهد استعداد اقتصاد خویش را فعال ●

و دیگری  هاهای خود را تنظیم کند، به استقالل به دو معنا یکی فعال کردن استعدادها و فضلفضل
نقدپذیری و آزادی  به دو معنا یکی روش تجربی و دیگری بکاربردن  ترکیب دانش و فن با حق و... 
نیاز دارد. به یمن نقدپذیری و روش تجربی، دانش و فن و دیگر اجزای ترکیب و خود ترکیب، بطور 

گر ، بنابراین، ویرانپذیرلها که فعشود و استعدادها و فضلشوند. اندازه وقتی که تلف نمیمداوم نقد می
 گریشوند و در ویرانشوند و یا تولید میتوانند تولید شوند و نمیای که میمانند و نیروهای محرکهمی

گروه، هر قرار، هر فرد، هردهند. بدینافتند را این دو تعریف از استقالل وآزادی، بدست میبکار می
گری کار، بنابراین محکوم به ویرانعه و جامعه جهانی، با محاسبه زمان و استعدادها و فضلها که بیجام
تواند و روند، میشوند و در تخریب بکار میشوند و یا تولید میکه تولید نمی شوند و نیروهای محرکهمی
 خویش را اندازه بگیرند. توانند غفلت از استقالل و آزادیمی
زیرسلطه و بنای  –کار، رها شدن از نظام مسلط کنند که راهها ما را از این واقعیت آگاه میاین مثال    

شدن بمثابه  های الزم برای فعالپذیری است که، در آن، شهروندان از امکاننظام اجتماعی باز و تحول
کردن تجربه در بکاربردن ترکیب پذیری و روشکردن اصل نقدها و رویهای از استعدادها و فضلمجموعه

، بنابراین، دانش و فن و حق و... در زندگی همه روز، برخوردار شوند. اگر شهروندان از استقالل و آزادی
 شوند.اشند، به بنای این نظام توانا میرشد خود و آبادانی طبیعت غافل نب

 
. استقالل شناسایی برابری انسانها در داشتن استعداد رهبری، همه استعدادها و 18
ناپذیری این داشته است و آزادی برابر شناختن ها بمثابه یک مجموعه و انتقالفضل

 ها استهمگان در بکاربردن استعداد رهبری و دیگر استعدادها و فضل

 
و این استعداد و حقوق ذاتی  کند، هرکس خود خویشتن را رهبری میدانستیم که بر اصل موازنه عدمی .18

کنیم که اصل قابل انتقال نیستند. باوجود این، در جهانی زندگی می ، از جمله استقالل و آزادیحیات
توانند ها است و یا شهروندان میثنویت است و بر این اصل، یا رهبری کردن حق انحصاری نخبه راهنما

است: انتقال ممکن شده« حیله حقوقی»بر خود را بدهند. با  به منتخبان خود اختیار اعمال حاکمیت
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خاطر نشان کرده بود  کنند. روسومنتخبان بنام ملت، اعمال حاکمیت میملت صاحب حاکمیت است و 
« حیله حقوقی»کند. آنها هم که که رأی دهنده، بمحض انداختن رأی در صندوق، از خود سلب اختیار می

انتقال نیستند، وجود فرضی ملت و اختیار شهروندان قابل  دانستند که استعداد رهبریاند، چون میساخته
است و فیلسوف و فقیه، بر این (. بنای والیت مطلقه پاپ273کردند )« ابداع»صاحب حق حاکمیت را 

 (! 274است )از نوع، اطاعت پذیری« عوام»که قوه رهبری 
کنند. بنابر ند و اقلیت بسیار کوچک رهبری میشودر جهان امروز، اکثریت بسیار بزرگ رهبری می      

توانند تنظیم کننده نمی گانهزیرسلطه هستند، حقوق پنج – گرهای سلطههای اجتماعی، نظاماین که نظام
شوند. این جهان های خود کار قدرت میها باشند؛ ناگزیر، رهبری کنندگان و رهبری شوندگان، آلترابطه

نیازمند  بازشناختن استقالل هر انسان در رهبری و است و بازیافت زندگی،  است که گرفتار پویایی مرگ
 :گانه استآزادی او در اعمال این رهبری بر وفق حقوق پنج

های استعداد کند و بنابر آزادی، هرکس فعالیتکه بنابر استقالل، هرکس خود خویشتن را رهبری میاین    
ناپذیری استعداد دهد، بدون عملی شدن اصل انتقالها را خود سامان میو دیگر استعدادها و فضل رهبری

قرار، در جهان امروز، شود. بدینپذیر نمی، تحققرهبری و دیگر استعدادها و حقوق ذاتی حیات
ها است تا که شهروندان در اداره امور خویش ناپذیری و تغییر نظامترین کار، بازشناختن این انتقالبایسته

اره شورایی، شناسایی شدند. در اد ها و کاربردهای استقالل و آزادیشرکت جویند. پیش از این، تعریف
ناممکن  ناپذیر بودن آنها، مدیریت شوراییاما بدون پذیرفتن ذاتی حیات بودن حقوق، بنابراین، انتقال

پذیر است؛ حتی نظامی که در آن شهروندان تصمیم گیرنده و منتخبان اجراکنندگان تصمیم باشند نیز تحقق
ها الل شناختن برابری انسانها در داشتن استعداد رهبری، همه استعدادها و فضلبنابراین، استقنیست. 

ناپذیری این داشته و آزادی برابرشناختن همگان در بکاربردن  بمثابه یک مجموعه، و انتقال و تجزیه
ت. ها بمثابه مجموعه، و انتقال و تجزیه ناپذیری این مجموعه اساستعداد رهبری، همه استعدادها و فضل

کند: استقالل مداخله ندادن به قدرت خارجی در امور داخلی، این تعریف، تعریف دیگری را ایجاب می
بنابراین، ممنوع بودن هرگونه مراجعه به قدرت خارجی در امور داخلی و آزادی جانشین کردن رهبری نهادها 

 روندان است.بر شهروندان به رهبری شهروندان بر نهادهای جامعه  و تعیین هدف توسط شه
اما در  شودقابل انتقال می شود، استعداد رهبریمربوط می دانیم که، در آنچه به حقوق موضوعهمی    

 شوند.می ها ناقض استقالل و آزادیپذیری استعدادها و فضل، انتقال و تجزیهعمل به حقوق ذاتی حیات
 ها:مثال
در سطح رابطه کشورها، نه هر دولت که هر جامعه وقتی تمامی اعضای آن از حقوق برخوردارند، بر  ●

واسطه از حق خود و کشور خویش والیت شورایی دارند. بنابراین، استقالل، بمعنای برخورداری بی
مداخله ندادن به قدرت خارجی در امور داخلی و ممنوع بودن هرگونه مراجعه به قدرت خارجی در والیت، 

شود وقتی جامعه از . آزادی بمعنای اعمال مستقیم به این حق، ممکن میکندامور داخلی را ایجاب می
های را با جامعهناپذیری رابطه جامعه کند. اصل انتقال و تجزیهمداخله دادن به قدرت خارجی، پرهیز می

دهد: رهبری یک جامعه به دیگر و رابطه شهروندان را با نهادهای جامعه خود به این ترتیب تغییر می
توان به درون آورد و به آن در رابطه ای را هم نمیبیرون از آن قابل انتقال نیست و رهبری هیچ جامعه
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( و بنابر همان اصل، این نه نهادهای دولت و دیگر نهادهای جامعه با شهروندان نقش داد )استقالل
کنند، بلکه این شهروندان حقوند هستند که حق دارند نهاد را جامعه هستند که شهروندان را رهبری می

 گزینند )آزادی(.کنند که خود بر میوسیله وصول به هدفهایی 
روند و به آن در می گرطههای زیرسلطه هستند که به سراغ سلامتیازان حاکم بر جامعهدانیم صاحبمی    

 دهند تا که موقعیت خویش را حفظ کنند. هرگاه جمهور شهروندانجامعه تحت حاکمیت خود، نقش می
مستقل، یعنی برخوردار از حق والیت و آزاد در اعمال این حق باشند، رجوع به قدرت خارجی ناممکن 

یم ژشوند. هرگاه، با سقوط رهای آن نمیزیرسلطه و پویایی –گر ا گرفتار نظام سلطههگردد و جامعهمی
، بمثابه قدرت، گرفتند، امریکارا بکار می ، ایرانیان این دو تعریف و کاربرد از استقالل و آزادیسلطنت

هشت ساله و  و جنگ گیریگشت، کشور گرفتار گروگاننمی رانمحور سیاست داخلی و خارجی ای
ها، همه، از رجوع به قدرت خارجی و شد. باز اگر جامعهگانه نمیبحرانهای مداوم و... و جنگهای ده

مداخله دادن به آن در امور داخلی که محرومیت مضاعف از برخورداری حق والیت و اعمال مستقیم آن 
خیزند. این کار وقتی ز میان بر میزیرسلطه ا –گر است، باز ایستند، نظام جهانی و نظامهای کشوری سلطه

گر نباشند، بلکه تحت مهار ای سلطهشدنی است که دولت و دیگر نهادهای جامعه، نه تنها با ملت بیگانه
 شهروندان نیز باشند.

و  دهی مستقیم به آن، استبداددر سطح هر جامعه، برخورداری شهروندان از حق حاکمیت و سمت ●
بر اصل انتخاب برقرار باشد، چون تصمیم گیرنده   کند. حتی اگر دموکراسیمحل میرا بیوابستگی 

گیرند، رابطه جامعه با نهادها رابطه رهبری کننده و وسیله واسطه تصمیم میشهروندان هستند و خود، بی
 شوند؛محل یا بسیار کم محل و حقوق با محل میشود و قدرت بیمی
و یا گروه نیز، هرگاه دو همسر و یا افراد گروه نهاد خانواده یا سازمان را، وسیله  ر سطح یک خانوادهد ●

من در خدمت »و یا « اممن در خدمت خانواده»خود و نه ارباب خود بشناسند و بگردانند و اگر بدانند 
 وشاند، در جا، استقالل و آزادیپرا می« من در خدمت قدرت هستم»، دروغی است که «سازمانم

کنند و ها را با حقوق تنظیم میشود، اعضاء رابطهجویند. چراکه وقتی خانواده یا سازمان وسیله میمی
های خودکار ها به ضرورت رابطه قوا و اعضاء آلتشود، رابطهوقتی خانواده یا سازمان ارباب اعضاء می

های قدرت محور، نهادها رهبری کننده و شهروندان رهبری خاطر است که در جامعهبدین شوند.قدرت می
کنند. پس اگر، در رهبری، بخصوص تعیین هدف اند و هدفها را نیز نهادهای قدرتمدار تعیین میشونده

خانواده را به درون نیاورند و لحاظ کنند و هم رهبری بیرون از  هم انطباق آن را با حقوق ذاتی حیات
( و خانواده یا سازمان را وسیله بشناسند و بکنند، 275استعدادها و فضلهای خود را تابع آن نکنند )

سان، مداخله ندادن به بیرون یعنی شود برای رسیدن به هدف. بدینخانواده یا سازمان وسیله کارآیی می
کردن و پای حتی کسی را به درون نیاوردن و او را وسیله ای در بیرون نقوه رهبری را تابع قوه رهبری

 تنظیم رابطه با یکدیگر نگرداندن استقالل است و به خانواده یا سازمان نقش وسیله دادن، آزادی است.
 

. استقالل جدایی ناپذیری حقوندی انسان از امکانهای اجتماعی و طبیعی است و 19
 و آبادانی طبیعت استها در رشد انسان آزادی بکاربردن امکان
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. در عوض، . مالکیت انسان بر کار خود، شخصی و غیر قابل انتقال و تجزیه و تقسیم ناپذیر بود19

شد و خوانده می مالکیت بر حاصل کار قابل انتقال و قابل تجزیه و تقسیم بود و این مالکیت خصوصی
زیرسلطه، مالکیت شخصی تابع مالکیت خصوصی  - گر(. در نظام سلطه276بود ) تابع مالکیت شخصی

اش با کار خود رابطه با شئی شد که شد. انسان یگانه با خود، انسان دوگانه با خود گشت؛ چراکه رابطه
ه یک کار داد و خاطر که مجموع کارها جای بپذیر نیز شد هم بدینتوانست بفروشد. تجزیه و تقسیممی
کار، دو قسمت گشت: قسمتی مجانی به صاحب سرمایه واگذار شد و قسمتی نیز به او فروخته شد: از این

 (. 277شود )سهم کار از حاصل کار، بطور مداوم کاسته می
ات( از مالکیت )حق ذاتی حی ها، از رهگذر تابعیت مالکیت شخصیقرار، به میزانی که انسانبدین    

شدن بمثابه مجموع استعدادها  دهند و از آزادی که فعال)حق موضوعه( استقالل از دست می خصوصی
شان از حاصل شوند، سهمها و تعیین هدف به یمن وسیله کردن نهادهای جامعه، محروم میو فضل

سان گرفتار پویایی نابرابری و پویایی از خودبیگانگی و شود. اکثریت بزرگ اینتر میکارشان،کم
استقالل یگانگی با حقوق ذاتی و یگانگی این حقوق باخود، بمعنای وضعی گردند: دوگانگی با خود می

( است. این تعریف زوج تعریف و کاربرد دیگری از استقالل است:  278نبودن و وضعی انگاشته نشدن )
ناپذیر، جدایی ناپذیری حقوندی انسان از امکانهای طبیعی و اجتماعی ل و تجزیهاستقالل بمثابه حق  انتقا

پذیری حقوق ذاتی حیات  از راه از خود بر میزان عدالت اجتماعی است. . در نتیجه،  مانع تجزیه و تقسیم
کردن آنها دهها و برها از امکانبیگانه کردن آنها در حقوق وضعی و بکاربردن آنها  در محروم کردن  انسان

 کند حقوق موضوعهها در رشد انسان و آبادانی طبیعت است که ایجاب میآزادی  بکار بردن امکان است.
قرار، استقالل آزادی و آزادی استقالل را تجزیه ناپذیر . بدینانطباق کامل داشته باشند با حقوق ذاتی حیات

کنند و به یمن عمل به آنها در این تعریف، حقوق ذاتی حیات انسانی و حیات شهروندی و میو کامل 
سپارند حیات ملی و حیات هر جامعه بمثابه عضو جامعه جهانی و حیات طبیعت، نه جای به حقوقی می

دکار قدرت شوند و نه انسان آلت خوکند و نه در این حقوق از خود بیگانه و نه تجزیه میکه قدرت وضع می
 هامثال گردد.می
کنند؛ اما در واقع، قدرت تنظیم می ها را، به ظاهر، حقوق موضوعهها، رابطهحاضر، در خانوادهدر حال ●

نیستند و اغلب همسران نیز از حقوق ذاتی حیات  کند. حقوق موضوعه تابع حقوق ذاتی حیاتتنظیم می
خود بمنزله انسان و از حقوق ذاتی حیات خود بمثابه شهروند، آگاه نیستند. در نتیجه، رابطه استثمارکننده 

با یکدیگر، قدرت تنظیم  و استثمارشونده میان اعضای آن برقرار است. چون موقعیت هریک را در رابطه
و نه در بیرون از آن، اصل  همانی ندارند. در خانوادهیگانه و با حق اینیک با خود کند، هیچمی

پذیرند و تجزیه برخورداری از امکانها و تعلق حاصل کار به کار نیست. هم حق کار و هم حاصل آن تجزیه
لند که این دوگانگی اند و غافبرد. هریک از دو همسر با حقوق دوگانهشوند و سهم شیر را قدرت مینیز می

خاطر کند و بیشتر زن از امکانها محروم است. خانواده را بدینآنها را از استقالل غافل و برده قدرت می
خوانند که، از جمله، دو همسر را در نظام اجتماعی جذب و در رابطه با سامانه از خود بیگانه ساز می
کاه کشی از زن جاندانیم که بهره(؛ می279دهد )یکدیگر قرار می از کشییکدیگر نیز در موضع بهره
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است که خانواده مانع دهند. اینایجاب کند، می« منفعتشان»است. دو طرف به حق هر معنی که 
 شود. برخورداری بدون مانع از حقوق ذاتی حیات، چه رسد امکانهای اجتماعی و طبیعی می

ناپذیر یگانه باشند و این حقوق را انتقال و تجزیه با حقوق ذاتی حیات توانند هریکاما دو همسر می    
بدانند)استقالل(. حق خویش را بر امکانها مطالبه کنند و امکانهای در اختیار را در حقوندی و رشد 

متعلق بکار بدانند  خویش بکاربرند )آزادی(. در نتیجه، قدرت را نفی و حاصل کار را غیر قابل تجزیه و
)آزادی(. دو همسر، دو یگانه با حقوق خود، بنابراین، خودانگیخته، عامل به حقوق، نه تنها مانع 

شوند، بلکه امکان برخورداری یکدیگر از حقوق را، از جمله، به یمن برخورداری یکدیگر از حقوق نمی
همانی رشددادن یکدیگر، با حق اینکنند و با رشدکردن و همکاری در بکاربردن امکانها، بیشتر می

 ؛عشق همین استجویند: می
و نیز غیر سیاسی، اندک  های سیاسیها و سازماناست که، در گروهیکی این از امرهای واقع مستمر ●

انگارند و بسا بر سر کنند و اکثریتی بدون انجام کار، خود را در حاصل آن، شریک میشماری کار می
کنند، قرار که امکانها هم در اختیار آنها که کار میکشد. طرفه اینشود و کار به انشعاب میسهم نزاع می

شوند و شود و اعضاء با حقوق ذاتی خود یگانه نمیمیاست که قدرت هدف شوند. دلیل آن اینداده نمی
و اشتراک در برخورداری از امکانها و بکاربردن آنها، در  –اصل تعلق حاصل کار به کار  –از راه کار 

 کنند. جمع، عضویت پیدا نمی
که حق کار تجزیه و انتقال  یگانگی بجوید و پذیرفته باشد حال اگر هر عضو با حقوق ذاتی حیات    

ناپذیر است و در حاصل آن ناپذیر و حقوندی نیز از امکانها )استقالل( و بکاربردن آنها )آزادی( جدایی
یابد و با برخورداری قدرت سهمی ندارد، زیرا حاصل به کار تعلق دارد، هر عضو فعالیت مشخص می

کارها، شود. حاصل جمع دو رشتهز آن جمع میجمع از امکانها،کارهای جمعی نیز مشخص و حاصل آن، ا
گردد. شود و انسجام جمع، بطور مداوم بیشتر میبخاطر برهم افزایی، از  حاصل جمع عددی آنها بیشتر می

ناپذیری حقوق شود و همگان اصل انتقال و تجزیهچون هر عضو جدید، با حقوق خود یگانه تلقی می
و چون با برعهده گرفتن کار، به شرط برخورداری از حاصل کار خود پذیرند )استقالل( ذاتی حیات را می

شود )آزادی(، گروه یا سازمان سیاسی کند، وارد جمع میو کار جمع که خود نیز در آن شرکت می
 گردد؛الگو/بدیل و عامل تغییر می

کار و دیگر ناپذیری حق در سطح جامعه و در سطح جامعه جهانی، استقالل بمعنای تجزیه و انتقال ●
ناپذیر از امکانها و آزادی بمعنای حق بکاربردن امکانها و تعلق ها و جداییحقوق شهروندان و جامعه
، گانهها، به یمن عمل به حقوق پنجهای استعدادهای شهروندان و جامعهحاصل کار به کارِ فعالیت

زیرسلطه رها  – گرهای سلطهتوانند از نظامامعه جهانی میها و جشوند. بدین روش، جامعهپذیر میتحقق
 شوند؛

 
ها و ها و دادهها و هنرها و فنها و دانش. استقالل جریان بدون ممیزی اندیشه20

 ها و... و شرکت در نقد کردن استها است و آزادی اظهار خودانگیخته اندیشهاطالع
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. شودناپذیر و نقد نیز در تخریب ناچیز میاجتناب sensureها  ثنویت، ممیزی دانیم بر اصل. اینک می20
کند، ممیزی قاعده و کاربرد پیدا می جا که هر یافته علمی و فنی و هر داده و اطالعی، در روابط قوااز آن

های ناشی از  است. قدرتمدارها، باوجود مشاهده مرگ و ویرانیشود و شدهجاسوسی رویه همگانی می
ها و ها و دانشکنند. برای مثال، نبود جریان آزاد اندیشهممیزی، همچنان ممیزی و جاسوسی را رویه می

بب انتشار ویروس کرونا در سطح جهان و واردکردن زیانی بیرون ها، سها و اطالعها و دادههنرها و فن
 داد.و... برقرار بود، وارونه این امر روی می است. هرگاه جریان آزاد اندیشهاز حد تصور شده

دهای آورخاطر که، این موازنه بنفسه، یعنی نبود ممیزی و بود جریان آزاد رهعدمی، بدانبر اصل موازنه     
ها است و این جریان نقد، بمعنای تمیز سره از ناسره و تصحیح های انسانمجموع استعدادها و فضل

بنابر این اصل، استقالل شوند. ها در گذار دائمی از اختالف به اشتراک میکند، انسانناسره، را ایجاب می
ها و آزادی اظهار و بکار ها و اطالعدهها و داها و هنرها و فنها و دانشوجود  جریان بدون ممیزی اندیشه

ها و... ها و... همراه با حقوق و برخورداری بالمانع از جریان اندیشهها و دانشبردن خودانگیخته اندیشه
. این تعریف از استقالل و تعریفهای دیگر از استقالل، از جویندها، تعریف میو شرکت در نقدکردن

کنند و این گر نه زیر سلطه، یکدیگر را ایجاب میزیرسلطه و نه سلطه – گرجمله، رهایی از نظام سلطه
 ها: کند.  مثالهای دیگر از آزادی را ایجاب میتعریف از آزادی نیز تعریف

شوری را ناممکن و کهای جهانی و بسا ها و... بحرانها و دانشدر سطح جهان، جریان آزاد اندیشه ●
کند. برای مثال، هرگاه همه نابرابری به برابری و از اختالف به اشتراک را ممکن می گذار دائمی از

 گیرند:یجهانیان از دانش و فن روز آگاه باشند و در نقد آزاد باشند، این تغییرهای اساسی انجام م
بخاطر کاهش اختالف سطح قدرت نظامی و اقتصادی و  –طلبی . بکاربردن دانش و فن در قدرت1
زیرسلطه، در حد محال، مشکل و بکاربردن این دو در  – گردر نظام سلطه کردن نیروهای محرکهلفعا

 شوند؛محل میها بیگردد. در نتیجه، بحرانرشد انسان و آبادانی طبیعت ممکن می
ها در سطح کشورها و در سطح کاهش و اشتراک ها و اختالفهای فرآورده روابط قوا. اختالف سطح2

 ؛ها، تنظیم رابطه توسط حقوق، بنابراین، صلح پایدارحقوند زیستن جامعهشوند: جهان بیشتر می
ها، از جمله ها و فراوانی اندیشههای استعدادها و فضلشدن روز افزون انسانها بمثابه مجموعه . فعال3

کند و رشد انسان و آبادانی طبیعت در سطح علمی و فنی و هنری، زندگی بر روی زمین را بس بارور می
ساالری و...( یهتر شدن ساالریها )سرماتر و خودکامههرکشور و در سطح جهان، جایگزین  بازهم بزرگ

 گردند؛می
، بویژه، و نیز تکیه گاه داخلی خارجی گاه. استبدادها، خاصه در کشورهای در موضع زیرسلطه، تکیه4
 دهند، در نتیجه،ها هستند را از دست میگونه رژیمو جهل را که سرمایه اصلی این فقر
ها و آهنگ جامعهدر رشد هم جامعه جهانی و بکارانداختن نیروهای محرکه . مدیریت شورایی5

 گردد.برخوردارکردن طبیعت از حقوق خود میسر می
و اظهار  ها و... و آزادی برخورداری از جریانها و دانشدر سطح کشور، جریان بدون ممیزی اندیشه ●

و دانش و نقدشان، همچنان بمعنای تشخیص سره از ناسره و تصحیح ناسره، همراه با کاربردهای  اندیشه
در تمامی سطوح، سطح دولت ملت، سطح نهادهای جامعه با شهروندان،  ، استبداددیگر استقالل و آزادی
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شود که شود. کار مهمی شدنی میبا اعضاء، ناممکن می های سیاسیو نهاد سازمان د خانوادهاز جمله نها
تغییر رابطه شهروندان با نهادهای جامعه )تعریف و کاربرد هجدهم از استقالل و آزادی( است: شهروندان 

سان، شرکت شهروندان در مدیریت جامعه خود، ممکن نشوند. بدیرهبری کننده و نهادها وسیله می
 گانه باال روی خواهند داد. گردد: در سطح هر کشور، تغییرهای پنجمی
هستند که  های جنسیگر، یکی امتناعو بسیار ویران : از امرهای واقع مستمردر سطح یک خانواده ●

(. یک عامل آن باز نبودن دو همسر 280برند )بعنوان سالح، دو همسر در رابطه با یکدیگر بکار می
ها و آزادی بمثابه برخورداری از این جریان و اظهار بروی هم، بنابراین، نبود جریان بدون ممیزی اندیشه

و دانش و ... را  بگردند و هر اندیشه نظر و وجود سِر میان دو همسر است. هرگاه دو همسر بروی هم باز
شوند و با هم رشد با یکدیگر در میان بگذارند و به اتفاق، به نقد بپردازند، هم به یکدیگر نزدیک می

های ها و آسیبها و انحرافهای جنسی که از عوامل تعیین کننده جداییکنند و هم، از جمله، امتناعمی
 شوند. محل میهستند، بی -و... قتل و فحشاء - اجتماعی

ها در سطح دو دوست یا چند دوست و در سطح یک سازمان سیاسی نیز، جریان بدون ممیزی اندیشه    
و نقدشان، همین  و دانش و... ها و... و آزادی بمثابه برخورداری از این جریان و اظهار اندیشهو دانش

 آورد؛تغییر را ببار می
 

هایی است که عمل . استقالل یگانگی حق و تکلیف است و آزادی رهایی از تکلیف21
 به حق نیستند: هر تکلیف را عمل به حقی دانستن است

 
، بنابراین، با است و با موازنه عدمی . تحت امر و دستور زندگی کردن ترجمان ثنویت تک محوری21

دانیم که عمل به حقوق .  حاال میخواندها و کاربردهاشان نمییک از تعریف، با هیچاستقالل و آزادی
، خودانگیخته، همانی جستن با او، بنابراینهمانی با حق است. پس، پیروی از حق، اینذاتی، نیازمند این

قرار، استقالل و آزادی، با هر دستور ناقض این دو و حقوق عمل کردن است. بدین به حقوق ذاتی حیات
دیگر و زندگی به دستور قدرت، در تضاد است. به سخن دیگر، استقالل و آزادی ناقض زندگی قدرت 

ین یا مرام غیر دینی شدن، دو گانگی حق و تکلیف و بدست اند. باوجود این، در پی انسان برای دفرموده
رابطه فراموشی سپردن حق و از خود بیگانه کردن تکلیفی که عمل به حق است، در تکلیفی که نه تنها بی

 ها است. در همه جامعه با حق، بلکه قدرت فرموده و ضد حق است، امر واقع مستمر
 محل و زندگی در استقالل و آزادیدستور را بی یگانگی حق و تکلیف و حق و مصلحتسان، بدین    

: استقالل یگانگی حق و تکلیف، بنابراین، از میان برداشتن تکلیفهای قدرت فرموده و کندرا با محل می
ر بر محور قدرت و آزادی رهایی از دستورهای ناقض حقوق و یا پیشگیری و رهایی از رابطه آمر و مأمو

 (. 281) باشد ای است که بیان حقی از حقوق ذاتی حیاتناقض حقوق قدرتمداران  و عمل به وظیفه
 ها:مثال
است  در سطح دستگاه اداری، عمل به دستور، ولو دستور خالف حق و خالف قانون، امر واقع مستمر ●

باشند )استقالل(،  گانه! حال اگر تکالیف ترجمان حقوق پنجاست: المأمور معذورو این توجیه را جسته
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دستور ناسازگار با خود را  -محتوای آن هر چه باشد  –شود. حتی اگر قانون آزادی عمل به تکلیف می
یابد زیرا تکلیف بیرون از قانون تعیین و ابالغ شدنی نیست ، هرکارمند، خویشتن را مستقل میممنوع کند
اطاعت از مافوق رها است. اما اگر محتوای قانون حقی از حقوق نباشد، آیا مجری قانون  و او از جبر

وید آزاد است. زیرا تکلیف تواند بگکنم اما نمیتواند بگوید من به تکلیف عمل میآزاد است؟ او می
کرد، به این ، این پرسش را از خود می، فیلسوف آلمانیناحق، بنابراین، ناقض آزادی است. هرگاه، کانت

شود و اگر ان میانس رسید: تکلیفی که عمل به حقی نباشد، عمل به آن، ناقض استقالل و آزادینتیجه می
دستگاهی  قرار، دستگاه اداری سالم(. بدین282عمل به حق باشد، فاقد اکراه و جبر، پس، آزادی است )

است که، در آن، تکلیفها همه ترجمان حقوق باشند )برخورداری کارکنان از استقالل(؛ در نتیجه، عمل 
گانه، نخستین برپایه حقوق پنج از این منظر که بنگری، قانون اساسی. به تکلیف عمل به حق باشد )آزادی(

 ؛قانون اساسی برپایه استقالل و آزادی انسان است
کند، داند. زیرا حقی که بدان عمل میدر سطح فرد: هرانسانی در مقام عمل به حق، خود را مستقل می ●

دستور قدرتمدار فرموده نیست. زیرا در ترکیب دستور، زور و فساد و نادانی دستور دهنده نیستند. بنابراین، 
ر درون نیز، خودخویشتن را وادار به عمل به بیند و دنمی او خود را از بیرون )دستور مافوق( تحت جبر

کند. کند؛ پس مستقل است. به یمن یگانگی تکلیف و حق، او خودانگیخته به حق عمل میدستور نمی
دهند و ها دستور میهای اجتماعی کنونی، مافوقکه در نظامپس، مستقل و آزاد است. با توجه به این

کند: آیا ماهیت تکلیف انسان گویای استقالل پرسش محل پیدا میکنند، این دو ها دستور اجرا میمادون
ها( ها و شبهه علمتواند تکلیفی که زور و فساد و نادانی )غیر عقالنیانسان هست؟ آیا انسان می و آزادی

 در بردارد را، حق بیانگارد و بهنگام عمل به آن، خود را مستقل و آزاد گمان برد؟ 
کند انسان استقالل و گوید آیا انجام آن ایجاب میاست که ماهیت تکلیف میپاسخ پرسش اول این    

زیرا بهنگام عمل به تکلیفی که حق است، انسان خود را مستقل و خود را دیده یا نادیده بگیرد.  آزادی
یابد. زیرا چنین یگانه نیست، خود را مستقل و آزاد نمییابد اما بگاه عمل به تکلیفی که با حق آزاد می

ای از زور و فساد و نادانی در بردارد و عمل به آن نیز نیازمند بکاربردن زور و فساد و چشم تکلیفی مایه
داند که باید استقالل و آزادی خویش را نادیده بگیرد. . بنابراین، اجرا کننده میپوشیدن بر دانش است

خواهند حقوند بزیند، تکلیف او، کند که میوری که تکلیف خود را دستگیری کسانی میکه مأمچنان
فساد در بردارد زیرا ناقض حقوق هر شهروند است و زور دربردارد زیرا اعمال زور است، شبهه علم در 

را در دادن  بردارد زیرا دستور دهنده بر حقوق خود و حقوق دیگران وجدان ندارد و یا دارد و مصلحت
برد، زور و فساد و نادانی در بردارد. زیرا فعل داند. روشی هم که او بکار میدستور خالف حق می

دستگیرکردن هم زور و هم تجاوز به حقوق است و بکارنبردن علم در زندگی فردی و جمعی، بنابراین، 
 فساد و نادانی است.

سازند ، این توجیه را نیز می«المأمور معذور»ها افزون بر است که مأموران جبارپاسخ پرسش دوم این    
یابد زیرا به قول خود دستور اجرا که تکلیف مقرر حق است. باوجود این، او خود را مستقل و آزاد نمی

در  شود. افزون براین، چون تکلیف زور و فسادکند و برای خود حق چون و چراکردن نیز قائل نمیمی
بردارد و عمل به آن نیز نیازمند بکاربردن ترکیبی است که، زور و فساد دو عنصر اصلی آن هستند، کسی 
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« قدرتمند»شود و بسا خود را که با زور و فساد روزمره سر و کار دارد، معتاد  و از خود بیگانه می
ها خاطر است که برای عمل به تکلیفافتد. بدیننیز نمیخویش  کند و به یاد استقالل و آزادیتوصیف می

 (. 283شود )که بیگانه از حق هستند، تا بخواهی، توجیه ساخته شده و می
ای که عمل خویش غافل نشود، درجا، خود برای خویش، وظیفه حال اگر انسان از استقالل و آزادی    

آورد و به دستورهایی که در بردارنده حقوق نیستند، عمل آن را به عمل در نمی سازد وبه حقی نباشد نمی
هایی از شهروندان را در معرض دید عقل خودانگیخته قرارداد که، در آنها، حق توان جامعهکند. مینمی

 اند؛یگانهدهند که با حقوق اند و همگان تکالیفی را انجام می، یگانهو تکلیف، حق و مصلحت
است که دو همسر را از تنظیم رابطه بمثابه دو مستقل و آزاد، ناتوان دوگانگی تکلیف و حق در خانواده ●
هایی هایی که از خود بیگانه نباشند، بس اندک شمارند و خانوادهکند. از این منظر که بنگریم، خانوادهمی

کند، بسیار پرشمارند خویش غافل و خود را خودکامه تعریف می که، در آنها، مرد از استقالل و آزادی
کنند قدرت خود را به رخ هم اعتنائی به یکدیگر را در آنچه میهایی که، در آنها، دو طرف، بیو خانواده

ها سست خاطر، خانوادهانگارند، در حال پرشمار شدن هستند. بدینکشیدن و اثبات قدرت خویش می
 و ناپایدار هستند. بنیاد 
استقالل را یگانگی حق و تکلیف و آزادی را عمل به تکلیفی که حق باشد،  حال اگر اعضای خانواده    

 شوند، همکار و یار یکدیگر در حقوند زیستن و رشد کردن.ای میبدانند، خانواده
نظام کنونی را با نظامی بر وفق یگانگی حق  المللی، نیز،تواند در سطح جهان و روابط بینخواننده می ●

و تکلیف و عمل همه کشورها به تکالیفی که محتواهای آنها حقوق هستند، جانشین کند. تفاوت او را 
 کند؛خود ساخته، تحمل می کند که جامعه جهانی، به جبراز بزرگی زیان مداوم و روزافزونی آگاه می

 
 ست و آزادی نیز سه جاذبه است . استقالل سه جاذبه ا22

 
دانیم که بر ، میهابه یمن شناسایی موازنهکند. ، کار را با تخریب آغاز می.  عقل قدرتمدار، به جبر22

که عقل با تخریب آغاز قرار، برای آنتوان آغاز کرد. بدیناصل موازنه وجودی، کار را جز با تخریب نمی
اصل، زور و فساد و مجاز بکاربردنی است که باید اصل راهنمای خود کند. زیرا بر این نکند، موازنه عدمی

کند. اما آیا دو نوع عقل، یکی خودانگیخته و دیگری قدرتمدار شوند و عقل کار را با ساختن آغاز مینمی
جاذب یکدیگرند و اهل  گویند اهل حقبرخوردارند؟ می، هردو از قوه جاذبه -که از خود بیگانه است  –

گرها در ها که به خدمت سلطهربا هستند. کم نیستند زیرسلطهنسبت به یکدیگر، چون آهن و آهن باطل
شوند و موضع داران جذب یکدیگر مییکی این امر است که زورم (. از امرهای واقع مستمر284آیند )می

ای که، درآن، اکثریت بزرگ حقوند بگردند و به یمن دوستی همه با همه، یابند. هنوز جامعهمسلط می
(. آیا این بدان معنی است که جاذبه تنها از 285است )سلطه اقلیت زورمدار را براندازند، وجود نیافته

 د؟های حق نیست و قدرت نیز جاذبه دارویژگی
هایی آید بنابراین جاذبه ندارد. در گروهاست که قدرت از اختالف و تضاد پدید میپاسخ پرسش این    

گونه های تابعیت مادون از مافوق است. آنها که وارد اینها، رابطهآیند، رابطهکه بر محور قدرت پدید می
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شوند. سازمان اسطوره و بسا هویت خویش محروم می شوند، ناگزیر از استقالل و آزادیها میگروه
های بندیها را گروه(. این امر که جامعه286یابد )شود و بسا بیرون رفتن از سازمان، با مرگ کیفر میمی

و کارآ  عالزیرسلطه و از جمله، باور همگان به ف – گرهای سلطهکنند، فرآورده نظاممدار اداره میقدرت
و ناکارآ بودن حق است. این باور، وارونه واقعیت و حقیقت است؛ چراکه جاذبه  پذیربودن قدرت و فعل

پذیر است و استقالل و های حق، از جمله استقالل و آزادی است و این قدرت است که فعلاز ویژگی
 بینند.ما بیشترین مردم وارونه میآزادی هستند که فعال و کارآ هستند؛ ا

در حقیقت، مستقل و آزاد جاذب مستقل و آزاد است: دو مستقل و آزاد مستقیم بایکدیگر رابطه      
افزایند، بلکه می کنند و با جذب یکدیگر شدن، نه تنها بر پهنای برخورداری از استقالل و آزادیبرقرار می

قرار، استقالل و آزادی دهند. بدینهای خود را نیز ارتقاء میهای خویش، در نتیجه داشتهتکیفیت فعالی
های کسانی کردن استعدادها و فضلهای آدمیان به یمن فعالهم جاذبند و هم سبب ارتقای کیفیت داشته

ها که جذب یکدیگر قلاستقالل، دست کم، سه جاذبه است: یکی مستاند: جسته شوند که توحیدمی
را به  شوند و نیروهای محرکهها که ایجاد میهای آنها و  سومی سرمایهشوند و دومی جمع شدن داشتهمی

شوند و ها که فراخنای یکدیگر میکنند. آزادی نیز، دست کم، سه جاذبه است: یکی آزادیخود جذب می
ها و دیگر ها در بکارانداختن سرمایهاعضاء و سومی همسوشدن فعالیتهای دومی ارتقای کیفیت یافته

 ها:. مثالنیروهای محرکه برای تحقق بخشیدن به هدف مشترک
ها، اغلب، سامانه قدرت محور دارند، امر واقعی جهان شمول است. که خانواده این امر واقع مستمر ●

کنند؛ زیرا از استقالل نمی ها، دو همسر، استعداد انس و دوست داشتن خود را فعالدر این نوع خانواده
عادی، در  سلیم کننده است. در یک خانوادهخویش غافلند. رابطه آنها رابطه تسلیم شونده و ت و آزادی

قلمرویی مرد تسلیم زن است و در قلمرویی زن تسلیم مرد است. بیشتر زن تسلیم مرد است. در ظاهر، زن 
آنها های هستند زیرا رابطه پذیرپذیرند. درواقع، هردو، فعلو مرد، نسبت به یکدیگر، هم فعال و هم فعل

شود، اندازه ممکن می پذیری، به تخریب نیروهای محرکهجا که تحمیل فعلاز آنکند. را قدرت تنظیم می
 . دهدپذیری، هریک از دو همسر را بدست میتخریب این نیروها، اندازه فعل

نس و دوست داشتن و دیگر کردن استعداد اتوانند با حذف قدرت و فعالها میاین نوع خانواده    
ای که استقالل و آزادی هستند، و بکارگرفتن سه جاذبه استعدادها، به یمن وجدان به استقالل و آزادی

آوردهاشان، هم، بر شوند، تخریب نشوند و تخریب نکنند و دست عاشق یکدیگر بگردند و هر دو فعال
های هریک گستره آزادی دیگری است، م کیفیت خود را ارتقاء دهند. بنابراین که آزادیافزایند و ههم 

های فردی و جمعی آنها نیز ارتقاء پیدا حال، کیفیت فعالیتشود؛ در همانهاشان بیشتر میگستره فعالیت
های جدید بر آنها کند و هم یافتهها ارتقاء پیدا میکند و به یمن هسوکردن فعالیتها، هم کیفیت داشتهمی

 شوند؛افزوده می
بر اصل مشارکت بسیار کم  و اقتصادی برخوردار از دموکراسی های سیاسیهایی، سازماندر جامعه ●

قدرت  های سیاسیهای دیگری، سازمانهای قدرت محور کوتاه عمر پرشمارند. در جامعهشمار و سازمان
های قدرت محور دیرپا دارند. هایی نیز سازمانمحور پرشمار و دارای عمر متوسط هستند. در جامعه

 ای از نوع سوم هستند. ای از نوع دوم و انگلستان جامعهجامعه ای از نوع اول و فرانسهجامعه ایران
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دانند و می شود: در انگلستان، مردم آزادی را آزادی از دولتو انگلستان مربوط می سهدر آنچه به فران    
است: (. تعریف سیاست نیز این287آید)در فرانسه، مردم برآنندکه آزادی از راه دولت بدست می

قرار، بمیزانی که قدرت (. بدین288« )آوردن قدرت، نگاهداری قدرت و بکاربردن قدرتبدست»
کردن و نگاهداشتن که روز افزون است، عمر سیاسی سازمان پذیرشود، بخاطر هزینه فعلهدف و روش می

شود. در حقیقت، تا وقتی یک سازمان سیاسی و یا ائتالفی از چند و سیاستمدار نیز کوتاه یا دراز می
، زندگی سیاسی «دارد و بکار بردورد و در دست نگاهآبدست»تواند قدرت سیاسی را سازمان سیاسی می

بخشند و ها بدان شتاب و شدت میکه تضادهای درونی و انشعاب –دارد. با از دست دادن توانایی 
و یا پیدایش رقیبی که بتواند قدرت را از چنگ آن بدر آورد، عمر  -کنند پذیری اعضاء را ناگزیر میفعل

د. سیاستمداران نیز در همین وضعیت هستند. دانستنی است که قوت و ضعف رسسازمان نیز به پایان می
تر، در و انگلستان پرقوت داری نیز رابطه مستقیم دارد به هریک از این سه نوع جامعه: در امریکاسرمایه

ضعیف است چراکه هم وابسته بسیار  –که در موضع زیرسلطه نیز هست  – تر و در ایرانقوتفرانسه کم
 داری مسلط است.به دولت استبدادی وابسته و هم وابسته به سرمایه

هایی است و عضو شوندگان به یمن جاذبه بدیهی است سازمانی که، در آن، اصل بر استقالل و آزادی    
کند. از قدرت محور سازگاری پیدا نمیشوند که استقالل و آزادی هستند، با نظام اجتماعی عضو می

و از  رها از قدرت باوری است: جمهور مردم« پایین»رو، تغییر درخور، تغییر اکثریت بزرگ یا این
عمل به حقوق. سازمانی که، در ؛ بنابراین، وجدان به حقوق و اعتیاد به اطاعت از اوامر و نواهی قدرت

ها کنند، در درون، به یمن نقد مداوم، مانعهایی که استقالل و آزادی هستند، اعضاء را جذب میآن، جاذبه
شود: هدف، یافتن می ، بمثابه الگو/بدیل فعال«پایین»کند و در بیرون، در رابطه مستقیم با را حذف می

قرار، هر سازمانی کنند. بدینرشد می اجتماعی در آن، شهروندان بر میزان عدالتجامعه حقوندان است که، 
ای از اعضای مستقل و آزاد و نسبت به یکدیگر و، خویشتن را بر وفق این سه جاذبه نقد کند و مجموعه

ش را در سطح جامعه خود و در سطح جهان تواند این نقبا هم، در راست راه حقوندی، فعال بگردد، می
 بر عهده گیرد. 

را  های مدنیکه جامعه -و نیز نهادهایی  های سیاسیای از این نوع سازماندر سطح جهان نیز جبهه ●
 بگردانند. شمولتوانند تغییر را جهانبا این نوع سازماندهی، می  -دهندتشکیل می

 
بینی انسان متکی به خود، به نیروی . استقالل خوداتکایی است و آزادی خود فعال23

 های همانندشان استامید و شادی و شجاعت و برانگیزنده

 
کنیم: تر می. اینک شناسایی را دقیقو برانگیزنده به فعالیتند ، فعال. دانستیم که استقالل و آزادی23

استقالل و آزادی فعالند زیرا زوجی از دو نیروی محرکه هستند. نیروی محرکه هستند زیرا انسان را بمثابه 
حال، آورد. در همانبوجود می کنند و این انسان نیروهای محرکهها فعال میای از استعدادها و فضلمجموعه

سان، استقالل خود اتکایی و عمل کند. بدین دهند، خودانگیخته، به حقوق ذاتی حیاتاو امکان میبه 
جویند. خوداتکایی وجدان است به استعدادها و فضلها و حقوق ذاتی بینی تعریف میآزادی خود فعال
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بینی هم بمثابه نیروی محرکه، و خود فعال حیات، بنابراین، به امید و شادی و شجاعت، هم بمثابه حقوق و
  های همانندشان هستند.فعال شدن خویش است به نیرویی که امید و شادی و شجاعت و برانگیزنده

دانیم بر اصل ثنویت، قدرت اتکایی ممکن و خوداتکایی ناممکن ، اینک میهابا شناسایی موازنه    
کند که انسانها، بگاه ای را ویران میکند، نیروهای محرکهشود، ویران میمیاست. قدرتی که متکا 

گرند و آن بیشتر: استبدادها ویران گریکنند. هر اندازه قدرت متمرکزتر، ویران، تولید میخودانگیختگی
های گر است و ماوراءملیداری بمثابه قدرت، ویرانگرترین آنها هستند. سرمایهاستبدادهای فراگیر، ویران

های نظام گری و ابعاد آن را، بگاه مطالعه پویاییها هستند. چون و چرای ویرانگرترین، ویرانانحصارگر
بین و  مستقل و انسان خود فعال سان، انسان متکی به خودایم. بدینزیرسلطه، شناسایی کرده – گرسلطه

 ها:گیر و... آزاد است. مثالها و شکیبا و پیامیدوار و شاد و شجاع، بنابراین، رها از ترس
ه و، هم، بمثابه ، هم، بمثابه جاذبباال است، استقالل و آزادی ها که، در آن، میزان خودانگیختگیجامعه ●

کند و آزادی می انگیزند. استقالل فعالبرمی نیروی محرکه، شهروندان را به فرآوردن نیروهای محرکه
کند. همراه با آن، خوداتکایی و خود فعال، بنابراین، امیدوار و ها را رشدآور و بارور و همسو میفعالیت

کنند. از جمله: بینی، شهروندان را به فرآوردن پرشمار نیروهای محرکه توانا می شاد و شجاع و...
شوند و ای با کیفیت بیشتر میشهروندان، به یمن، از جمله، خوداتکایی و  خود فعال بینی، نیروی محرکه

کنند: ها )اجتماعی و فرهنگی و طبیعی و اقتصادی و سیاسی( و دیگر نیروهای محرکه تولید میسرمایه
راهنمایی که بیان استقالل و آزادی است و دانش و فن و هنر و  کارمایه و مواد اولیه و محیط زیست  اندیشه

خاطر که مانع از ایجاد خالء و پرشدن آن توسط قدرت بمثابه میزان بدین ها، عدالتسالم و الگو/بدیل
یابند ساختار در خور رشد انسان و آبادانی طبیعت می شود و نهادهای جامعه وقتی بر اصل موازنه عدمیمی

 ...؛انسان گردند و حقوندی و کرامتو وسیله شهروندان می
نه بمثابه جاذبه  ک جمع قدرت محورکه اعضای آن، مافوق و مادون یکدیگرند، استقالل و آزادیدر ی ●

و آزادی  و نه بمثابه نیروی محرکه برانگیزنده به فعالیت، نقش ندارند؛ استقالل بمثابه خودانگیختگی
یک از کاربردهای استقالل و آزادی بکار گرفته در حقیقت، هیچ بینی نیز نقش ندارد.بمثابه خود فعال

جمع محکوم است میان تصرف دولت و انحالل. هرگاه دولت را تصرف کند، بنابر طبیعت  شوند. ایننمی
افتد؛ اگر افتد و تا انحالل جمع از کار نمیقدرت، سازوکار تقسیم به دو و حذف یکی از دو بکار می

گیرد را ای که در اختیار میکند و نیروهای محرکهد، چون نیروی محرکه تولید نمیقدرت را تصرف نکن
)پول و افراد و حمایت(، تن به ایفای نقش آلت فعل  آوردن نیروهای محرکهکند، برای بدستتخریب می

شود. های محرکه نمیشود وقتی توانا به گدایی نیرودهد. باوجود این، محکوم به انحالل میمی
اند اما این موفقیت را اند و آنها که همان ماهیت را داشتههایی که به تصرف دولت موفق شدهسازمان
ها، گروه قزاقها که ، گروه فرانکیستو حزب فاشیست ، حزب کمونیست روسیهاند )حزب نازینیافته
ها که از تصرف دولت گونه مرامهای قدرت محور با اینو حزب« مالتاریا»را تشکیل دادند،  پهلویرژیم 

 روند.اند و میناتوان شدند(، بدون استثناء، به همین ترتیب از میان رفته
)آزاد( پدید آید، کانون شادی  بینحال اگر، جمعی از اعضای متکی به خود )مستقل( و خود فعال    

شود و این نیروی محرکه عظیم آنها را به تولید گیری و همدلی و... میو امید و شجاعت و شکیبایی و پی
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شوند و ترسها را از الگو/بدیل میکنند: اعضاء، یکایک، و به اجتماع، ضرور توانا می نیروهای محرکه
اندازند و سرانجام، و شهروندان را به یاد امید و شادی و شجاعت و... ذاتی حیات میدارند میان بر می

اند، بدون هایی که با جنبش همگانی روی دادهانگیزند. انقالببرمی جامعه خود را به جنبش همگانی
 (.289) انداستثناء، جمع الگو/بدیل را یافته

ها که زن را است، تقویت اعتماد به نفس و خوداتکایی در مرد است. این خوداتکایی، درجا، از فضل ●
شود. این بینی، بنابراین، سرمایه کردن امید و شادی و شجاعت و شکیبایی و... همراه میبا خودفعال

ه به فرآوردن بین، زوجی هستند کفضل با فضل مرد که تکریم زن بمثابه متکی به خود و خود فعال
است: ، یکی اینشوند. اما از امرهای واقع مستمرو بکاربردن آنها در رشد، توانا می نیروهای محرکه

گیرند و زن یکی از دو نقش را بر عهده های خویش را بکار نمیهایی هستند که دو همسر، فضلخانواده
تر بینی در او. در برابر، مرد نیز تحریک مرد به قدرتمداری و یا تحقیر او و ایجاد عقده خودکمگیرد: می

برد و متکی شود؛ هم اتکای به خود را از یاد میهرگاه بخواهد توقعات زن را برآورد، غرق در فساد می
پذیربینی، . را با خودفعلبینی، بمثابه امیدوار و شاد و شجاع و شکیبا و..شود و هم خودفعالبه قدرت می

کنند. اندازه تخریب شود. دو طرف، یکدیگر را تخریب میبمنزله مأیوس و غم زده و کزکرده و ناشکیبا می
از  شود:، بیشتر می، بنابر موقعیت آنها در سلسله مراتب اجتماعیگونه خانوادهنیروهای محرکه توسط این

 ها هستند. گونه خانوادهگر شدن دوسوم تولید فرآورده و خدمات، یکی اینعوامل ویران
های از نوع اول را تشکیل دهند هرگاه توانند خانوادهو مردان می گویند که زناندو نمونه نوعی باال می    

 ی آن غفلت نکنند؛خویش و کاربردها از استقالل و آزادی
 

 . استقالل اندازه سنج تولید است و آزادی اندازه سنج مصرفِ رهاکننده از جبرها است24

 
و کمبود روزافزون منابع،  تولید و مصرف انبوه ها روبرو است:. جهان، از جمله، با این واقعیت24

بنابراین،  ،تضاد تولید و مصرف انبوه با حقوق ذاتی حیات، پیشخورکردن و از پیش متعین کردن آینده
ها، خاصه تولید و مصرف با استقالل و شدن انسان و طبیعت. تضاد این واقعیت گرفتار پویایی مرگ

 که کند. توضیح اینهم استقالل و آزادی آگاه می، ما را از کاربردهای مآزادی
های های استعدادها و فضلو فعالیت نیازهای واقعی آنها هستند که عمل به حقوق ذاتی حیات. 24.1
ل هایی که بازدارنده انسان از عمها و خدمترو، تولید و مصرف فرآورده. از اینکنندها ایجابشان میانسان

خود غافل  ها هستند، او را از استقالل و آزادیشدن بمثابه مجموعه استعدادها و فضل به حقوق و فعال
قرار، گر هستند و اقتصادی نیستند. بدینکنند؛ بنابراین، ویرانمی و گرفتار مدار بسته تولید و مصرف انبوه

ای نشودکه است که تولید افزون بر اندازهتولید  این استقالل اندازه سنج است چراکه استقالل انسان از جبر
ها ها و خدمتفرآوردهآزادی اندازه سنج است زیرا سازگارکننده مصرف ؛ کنندنیازهای اساسی ایجابشان می

توانیم به یمن این دو اندازه سنج میانسان است.  هایهای خود انگیختهِ استعدادها و فضلبا فعالیت
 ها و خدمات تخریبی، بعمل بیاوریم؛برآورد دقیقی از درصد فرآورده
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آوریم که استقالل مدار باز مادی تر کنیم، بیاد می.  دو تعریف و دو کاربرد باال را که بخواهیم دقیق24.2
مادی، یعنی ایجاد دستگاه  ↔با مدار بسته مادی همانی با هستی است. جانشین کردن آن معنوی؛ این ↔

ها و خدمات، ارضاء شدنی هستند. برای مثال، انسان نیاز فرآورده نیازهایی که با مصرف انبوه تولید انبوه
ند، آنها هستند که نیازهای او را به مواد سازگار باش به غذا دارد. غذاهایی که با حقوق ذاتی حیات

توانند تولید و مصرف شوند. اما وقتی آورند. وقتی مدار باز است، مواد غذائی معینی میمختلف بر می
های غذائی، از خوردنی و نوشیدنی و کشیدنی و تزریق کردنی قابل است، تا بخواهی، فرآوردهمدار بسته

شود. از کنند، افزوده میخدرها که بنوبه خود، فراوان انواع پیدا میشوند. برآنها متولید و مصرف می
گر هایی که مصرف آنها با حقوق ذاتی حیات خوانایی دارند، سازنده و بقیه ویرانهمه، تنها فرآوردهاین

 های واگیرها و مخدرها، بیماریهستند. شماری از عوارض تولید و مصرف انبوه مواد غذائی و آشامیدنی
های غذائی نیستند، تولید انبوه نیازها و القای یکی از آنها است. اما تنها فرآورده 19-هستند که کوید

 ها و خدمات. شمار فرآوردهآنها به انسانها، همراه است با تولید انبوه بی
یابیم که به یمن مدار باز، به یمن برخورداری از شمول که تأمل کنیم، در میدر این امر واقع جهان    

های های عمل به حقوق و فعالیت استعدادها و فضل، نیازهای معنوی که فرآوردهاستقالل و آزادی
سان، شوند. بدینآوردهای معنوی ارضاء میا با دستشوند امها هستند، در جریان رشد، پرشمارتر میانسان

ها تک بعدی شود، انسانگردند. وقتی مدار بسته مینیازهای معنوی، نیروی محرکه رشد انسان می
 شوند. (، غافل از استقالل و آزادی و مصرف کننده می290)

های نای تابعیت نیازها از فعالیتنوی با استقالل بمعمع ↔قرار، استقالل، بمثابه مدار باز مادی بدین    
عنوی به محیاتی و رشد انسان و آبادانی طبیعت و آزادی برآوردن نیازهای مادی بشیوه مادی و نیازهای 

قرار،  پیشخور نکردن و از پیش متعین نکردن آینده استقالل است و انطباق شیوه معنوی است. بدین
 :هالمثاست.  ها با این تعریف از استقالل، آزادی افعالیت

 نیاز، بنابراین، تولید و مصرف انبوه ما را از چون و چرای تولید انبوه مثال تولید و مصرف مواد غذائی ●
فعالیتهای حیاتی دانیم که هرگاه استقالل را تابعیت نیازها از ها آگاه کرد. پس، میها و خدمتفرآورده

ها( و آزادی را برآوردن نیازهای آهنگ استعدادها و فضلو فعالیت هم )= عمل به حقوق ذاتی حیات
آمدهای مادی و معنوی، هریک به شیوه خود، بشناسیم و بگردانیم، انسان و جانداران و طبیعت از پی

و مرگ به طبیعت  های فقرپیش متعین کردن و تحمیل پویاییتولید و مصرف انبوه که پیشخورکردن و از 
همراه با دو اندازه سنجی که استقالل و آزادی  رهند. به یمن این تعریف از استقالل و آزادیهستند، می

های توانیم تولید و مصرف را در حد برآوردن نیازهای واقعی نگاه داریم؛ از تخریب نیروهستند، ما می
 باز ایستیم و آنها را در رشد خود و آبادانی طبیعت بکاراندازیم: محرکه

زیرسلطه، نیازهای فرآورده موقعیت جویی در سلسله مراتب  - گرسلطه ای در بند نظامدر سطح جامعه ●
های در اقتصاد هزینه -انگیزد و نیازها که تبختر  و نیازها که، حفظ نظام، در سودبران بر می اجتماعی
در سطح رابطه شخص با شخص و گروه با  آورد، نیازها که تعادل قوایپدید م –شوند خوانده می تبختر

کنند و نیازهای ناشی از برخودافزایی تولید و مصرف گروه و طبقه با طبقه و جامعه با جامعه ایجابشان می
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هستند و تابعیت نیاز از فعالیتهای حیاتی و رشد انسان  ، به یمن دو اندازه سنجی که استقالل و آزادیانبوه
 شوند.و آبادانی طبیعت و برآوردن نیازهای معنوی و مادی، هریک به شیوه خود، قابل شناسایی می

این نیازها،  خود را از جبر ، شهروندان ایراناینک فرض کنیم با این دو تعریف از استقالل و آزادی    
ها توسط کنند. درجا، تخریب بزرگ که تنظیم رابطهرها  گرهای ویرانبنابراین، تولید و مصرف فرآورده

 سپارد. به دنبال آن هم نیروهای محرکهها با حقوق میپذیرد و جای به تنظیم رابطهقدرت است، پایان می
شوند و یرفتند، آزاد مگر بکار میهای ویرانها و خدمتشدند و یا در تولید فرآوردهکه یا تخریب می

شوند که جامعه دیگری افزوده می المللی و طبیعی و نیروهای محرکههای اجتماعی و بینبرآنها، سرمایه
کند، رابطه یابد. بکارگرفتن کارمایه و منابع موجود در طبیعت، اندازه پیدا میجدید توان تولید آنها را می

کردن آینده، جای به ایجاد نیروهای محرکه متعینکند: پیشخورکردن و از پیش های آینده تغییر میبا نسل
 کند.های از پیش ایجاد شده، رها میسپارند و آنها را از جبر تعینهای آینده میمازاد برای نسل

کردن یکدیگر )سلب استقالل( و و یا یک جمع، هرگاه اعضاء نه براساس متعین در سطح خانواده ●
ز راه پویایی نیازها و تابعیت تولید و مصرف از این پویایی )سلب استقالل( و سلب رابطه با یکدیگر ا

آزادی از یکدیگر )فعالیت خودانگیخته و عمل به حقوق( و برآوردن نیازهای مادی و معنوی بشیوه 
بلکه بروفق این  –ها است ها و جمعکه در حال حاضر مشخصه بسیاری خانواده –مادی )سلب آزادی( 

آوردشان فزونی تولید بر ها بایکدیگر را تنظیم کنند، نخستین دسترابطه ریف از استقالل و آزادیدو تع
یا جمع  ها که پیش از ازدواجخاطر که بر وفق این دو تعریف، بخشی از هزینهشود. بدینمصرف می

( شود )غذا و مسکن و بهداشت و آموزش و پرورشافزوده نمی شدند، با جمع شدن، برآنهاشدن، انجام می
های زوج قرار، هزینهگیرد. بدینکند، انجام نمیها که زندگی فردی ایجابشان میو بخش دیگری از هزینه

از به شیوه از اصل تابعیت نیاز از فعالیتهای حیاتی انسان و رشد او و آبادانی طبیعت و برآوردن هر نی
کند؛ گیرند، تخریب به صفر میل میها بروفق دو اندازه سنج انجام میکند و چون فعالیتخود، پیروی می

کنند و مازاد پیدا می جوید. در واقع، نیروهای محرکهدر نتیجه، تولید زوج یا جمع، بر مصرف فزونی می
کنیم که همه مقروض های امروز مقایسه میها و جامعهالگو را با خانوادهآیند. وقتی این بکار نسل بعد می

دانیم کردن و پویایی مرگند، هم میهای پیشخورکردن و از پیش متعینو گرفتار پیشخورکردن و پویایی
کنیم و هم گ میمر ها بدست خود خویشتن را گرفتار جبردانیم ما انسانکار وجود دارد و هم میکه راه

گاه می  شویم که به تغییرکردن و تغییر دادن توانا هستیم.آ
 

همانی با خودتکافی مطلق است و آزادی گزینش انسان  . استقالل خود تکافویی در این25
 خودتکافو است

 
مایشاء  شماری از اینان خداوند را فعال . در بخش اول کتاب، خداباوران جبرگرا را شناسایی کردیم.25
شوند. انسان نیز فاقد توانایی است و هرکار پندارند که حق و ناحق، هر دو، از او صادر میمعنی میبدین
قائلند، شماری برای انسان  است. اما خداناباوران که به جبر کند، خواه حق و چه ناحق، فعل خدامی

توانند را قائلند و شماری قائل نیستند. اما در این امر که متعین ناتوان است، نمی توانایی رهایی از تعین
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دانند دانند، میرأی نباشند. هم آنها و هم آنها که انسان را مختار، آزاد، خودمختار، مستقل و آزاد میهم
 خواند. نمی که جبر با استقالل و آزادی

است و بکار توانا است نه بمعنای قدرتمداری که زور و فساد و مجاز را نیز خلق کردهاما خداوند     
ضعف است؛ چرا که بکاربرنده ترکیبی که این سه در آن باشد، متعین است و برد. این قدرتمداری می

شود وقتی در اتصال با نیست. انسان خود تکافو می مطلق نیست، خدا متعین استقالل و آزادی
اتصال خودتکافویی انسان (. 291خودتکافویی مطلق است که خداوند است، اگر نه، خودتکافو نیست )

با خودتکافویی مطلق، استقالل است در برآوردن نیازهای ناشی از عمل به حقوق و فعالیت استعدادها. 
ها و برآوردن نیازهایی که نیاز به جمع ندارند، استقالل است. فعالیتقرار، خودتکافویی در انجام بدین
و خوداتکایی و خود تکافویی سه تعریف از استقالل هستند و سه کاربرد دارند  سان، خودانگیختگیبدین

آنها که به استقالل بمعنای خودتکافویی کم نیستند  از جبرباوران خداناباور .کنندکه یکدیگر را ایجاب می
 (. 292قائلند )

رو، جمع مستقل، نه . ازاینهایی نیز دارند که برآوردن آنها در گرو وجود اجتماع استاما انسانها نیاز    
شود خودتکافو در برآوردن نیازهای فردی  و نیازهای جمعی. اعضای جمع، با جمع گدایان که جمعی می

یاری و همکاری اعضای جمع بیشتر، استقاللش هراندازه  هم. شوندگر، خودتکافو تر میهمکاری با یکدی
 .ترکامل
(. برای مثال، 293) آزادی توانایی انتخاب است میان دو ناهمگون برابراند: در تعریف آزادی گفته    

یک فرد که برآوردن نیازهایش در گرو عضویت او در جمع نیست، عضو شدن و عضو نشدن او در جمع 
شود و او آزاد است در انتخاب میان پیوستن و نپیوستن به جمع. ناقدان این تعریف، خاطرنشان برابر می

بلکه ذهنی که بخواهد آن دو را بسازد، باید  کنند،کنند که دو ناهمگون برابر، نه تنها واقعیت پیدا نمیمی
که، در مثال ما، عضویت در بخشی از واقعیت را حذف و ساخته ذهنی خود را جانشین آن کند. چنان

اگر شود. بنابراین، دو ناهمگون برابر نیستند. جمع، خود نیازی است که در نپیوستن به آن برآورده نمی
. است ، نه آزادی که جبرپذیرفت زیرا هر انتخابی از موضع فعلیاهم بودند، انتخاب صفت آزاد نمی

آزادی بمعنای خواند. در عوض، قرار، این تعریف از آزادی با استقالل بمعنای خودتکافویی نمیبدین
اجتماع  خواند. چنین گزینشیگزینشی که بیانگر خودتکافویی است، با این تعریف از استقالل می

کند. زیرا گزینشها، همه، بیانگر  خودتکافویی اعضاء، بنابراین، در محتوی که خودتکافوها را ممکن می
کرانی کنند. جمع بیهای اعضاء را روزافزون میحق است، اشتراک دارند. در تنوعی که دارند، توانایی

 ها:. مثالو جبر بدان راه ندارد  شود که تعینمی
ها ها که فعالیتهای استعدادها و فضلدو همسر، نیازهایی دارند )جنسی و پدر و مادری و همکاری ●

توانند کنند(که بدون همسری برآوردنی نیستند و نیز نیازهایی دارند که هریک به تنهایی میایجابشان می
گیرند. بنابراین، دو انجام نمی ها بر وفق این دو تعریف و کاربرد از استقالل و آزادیبرآورند. اما ازدواج

همسر خود تکافو نیستند و بسا از برآوردن نیازها و انجام کارهایی ناتوانند که باید با همکاری آن دو 
 شوند. ها قدرت محور میخاطر است که خانوادهانجام گیرند. از جمله، بدین
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های آنها ترجمان استعداد و و، یکدیگر را برگزینند و گزینشهرگاه دو زن و مرد مستقل، خود تکاف    
حق دوست داشتن، بنابراین، فرآورده دو موجود خودتکافو باشند، آن دو را به همکاری و همیاری جمعی 

، هریک تشکیل شده باشد، به یمن این دو کاربرد از استقالل و آزادی کنند. و اگر خانوادهنیز توانا می
کردن استعدادها و فضلها، خودتکافویی فردی توانند با عمل به حقوق و فعالبه تنهایی و هر دو باهم، می

 و جمعی را بازیابند و همسران مستقل و آزاد یکدیگر بگردند؛
جسته  ها و آزادها است که اعضای برخوردار از خودتکافویی، با یکدیگر توحیدآن جمع، جمع مستقل ●

شوند و  –به روش باال  –توانند در پی تحصیل خودتکافویی ها که چنین نیستند، اعضاء میباشند. جمع
 اعضای مستقل و آزاد جمع بگردند؛

زیرسلطه، بایکدیگر رابطه دارند. باوجود این، در  - گرم جهانی سلطهها در نظادر سطح جهان، جامعه ●
قدر گردانده ها استقالل را بیهای مسلط نیز، اکثریت بزرگی در موضع زیرسلطه هستند. مسلطجامعه

انایی برآوردن ای باید توها نیز معلوم کرد که هر جامعهبر مسلط 19 –بودند. بیماری واگیر و فراگیر کوید 
های این نظام بسا به زندگی بر روی زمین پایان جا که پویایینیازهای اساسی خود را داشته باشد. از آن

کند: جهانی که، در آن، های کشوری را ایجاب میدهند، بازیافت زندگی، تغییر نظام جهانی و نظاممی
ها ا انجام دهد که نیاز به همکاری جامعههرجامعه، خودتکافو باشد و جامعه جهانی آن بخش از کارها ر

های مستقل و آزاد خواهد شد. های اجتماعی بازِ جامعهدارد، برخوردار از نظام جهانی باز، فرآورده نظام
 را  در تغییرکردن و تغییردادن بکاربرند؛ این کار شدنی است هرگاه انسانها، کاربردهای استقالل و آزادی

 
سنگ شهروندان جامعهِ دارای نظام باز و رشد هم سطح . استقالل رشد پایدار و هم26

های برخوردار از نظام اجتماعی باز و آبادانی کره زمین است و آزادی بمثابه جامعه
آفرینندگی با آزادی بمثابه رشد بر میزان عدل و بازدارندگی از از خود بیگانه شدن رشد 

 کنندو آبادانی طبیعت در ویرانی آن، یکدیگر را ایجاب میقدرت « رشد»انسان در 

 
، هم قشرهای زبر و هم قشرهای زیر گرهای در موضع سلطهکه در جامعه استاین امر واقع مستمر .26

گرها تشبه های در موضع زیرسلطه، صاحب امتیازان به سلطهانگارند. در جامعهگر میخود را سلطه
گرها در وضعیت خود تأمل دانند. اما اگر سلطهجویند و قشرهای میانی و زیرین خود را زیرسلطه میمی

گر نیز  زیرسلطه ، سلطهرسلطه، بلحاظ فقدان استقالل و آزادیزی -گر یابند که در نظام سلطهکنند، در می
بریم و اینک ها بسر میاست که ما در جهان زیرسلطهکند. راستی اینجبرهایی است که قدرت تحمیل می
 ستقل و آزاد. های این نظام و بازیافت زندگی مایم: رهایی از پویاییهمه در برابر یک مسئله قرارگرفته

از جبرها و رهایی زیرسلطه از موضع و موقع زیرسلطه، یک کار و آن،  گرقرار، رهایی سلطهبدین    
پذیری، گری و زیرسلطه از سلطهگر از سلطهبازیافت استقالل است. استقالل یابی، با تعریف رهایی سلطه

های نظام باید به انجام آن برخیزند؛ اگر نخواهند پویاییها، گر و هم زیرسلطهکاری است که هم سلطه
زیرسلطه، مرگ را بر طبیعت و زیندگان روی زمین تحمیل کند. این تعریف از استقالل،  -گر سلطه

ایم که ایم و دانستهاستقالل بمعنای بازیافتن موضع نه مسلط و نه زیرسلطه را پیش از این شناسایی کرده
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شود توانا به تضمین رشد پایدار انسان یرسلطه، از نظام اجتماعی بازی برخوردار میجامعه نه مسلط نه ز
. آن تعریف و کاربرد، با این تعریف و کاربرد همزاد و همراه است:  رشد پایدار و و آبادانی مداوم طبیعت

تماعی باز و های برخوردار از نظام اجسطح جامعهسنگ شهروندان هر جامعه دارای نظام باز و رشد همهم
  ، استقالل همین است.آبادانی کره زمین

که (. دقیق سخن این294) شدنی نیست مگر برپایه استقالل و آزادی« رشد پایدار»دانیم که می    
قرار، بدیند. های طبیعت افزوده گردصفت پایدار وقتی بکاربردنی است که انسان رشد کند و برداشته

از موضع آفرینندگی، رشد پایدار را نه عامل برهم افزودن  آزادی بمثابه آفرینندگی با آزادی بمثابه گزینش
گرداند و با  جبرها که روش رهایی از جبرها و حافظ رشد انسان از از خود بیگانه شدن در رشد قدرت می

های برخوردار شهروندان و در سطح جهان، جامعه در سطح هرکشور،شود. آبادانی مداوم طبیعت سازگار می
شوند. بدون این ، بسیار پرشمار میهای رهاکننده از جبراز نظام باز، این گونه راه و روش رشد گزیدن

شوند. از آنجا ها با یکدیگر ناسازگار و خود جبر و جبر بر جبر افزا میتعریف از استقالل و آزادی، گزینه
گزینند های گوناگون رشد پایدار که شهروندان بر میکنند، گزینهیکدیگر را ایجاب می گانهپنج که حقوق

سنگ و با آبادنی دائمی جویند )آزادی( و رشدها همبا رشد جامعه آنها و جامعه جهانی خوانایی می
 هاشوند )استقالل(. مثالطبیعت همزاد می

کند که اعضاء، نسبت و یا یک جمع سیاسی یا غیر آن، استقالل وقتی واقعیت پیدا می در یک خانواده ●
قدرت محور نداشته باشند و نظام  زیرسلطه نباشند، بنابراین، نظام بسته –به یکدیگر، در موضع مسلط 

از دو همسر و یا عضوی از قرار، اگر یکی باز حقوق محور داشته باشند و همه، بردوام، رشد کنند. بدین
دهد. همسر دیگر و یا اعضای دیگر جمع اعضای جمع، از رشد بازایستد، استقالل خود را از دست می

بگردند و استقالل از دست بدهند، باید که به رشد خود ادامه دهند و الگو/بدیل  گراگر نخواهند سلطه
بگردند. هرگاه اعضاء رشد کنند و بمثابه انسانهای خالق،  رشد برای همسر و یا عضو از رشد مانده

خوانی کنند. اگر همخوانی پیدا مییابند؛ اما رشدهای اعضاء، با رشد جمع، همهای گوناگون میگزینه
، های ناهمخوان، با تعریف و کاربرد استقالل و آزادیپیدانکنند، بدان معنی است که گزینه یا گزینه

 توانند باشند. تواند باشد و یا نمیخوانند، رشد نیست و یا نیستند و پایدار نیز نمیخواند و یا نمینمی
تواند، با توجه به این مهم که رشد رهایی از موضع مسلط و یا در سطح جامعه نیز، هر شهروندی می ●

 ها و همسنگی رشد شهرونداندادها و فضلای از استعکردن پایدار خویش بمثابه مجموعهزیرسلطه و فعال
و برخورداری آنان از استقالل است، شیوه رشد مطلوب خود را، همساز با آبادانی پایدار طبیعت، به 

های رشد شهروندان با رشد ترتیبی برگزیند که شهروندان دیگر را گرفتار جبرها نگرداند. گوناگونی شیوه
زدا باشد و،  کنند و رشد آنها پایدار و جبرکند اگر  شهروندان باشند که رشد میی پیدا میخوانجامعه هم

سنگ و همه با آبادانی طبیعت همزاد و همراه و در نظام اجتماعی باز، رشدهای پایدار شهروندان هم
 آید:جبرزدا باشند. این ضابطه به چند کار می

های آن ؛ چراکه هرگاه رشد انسان با آبادانی طبیعت و بیشتر شدن داشته. تشخیص رشد از ضد رشد1
دهد. امر واقعی که استمرار آن سبب تخریب طبیعت همراه نباشد، میزان تخریب را به تدریج افزایش می

 (؛295شود )خاطر است که مخالفت با این رشد دارد همگانی میو محیط زیست شده است. بدین
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، زیرا بزرگ و متمرکز شدن قدرت تضادها در سطح فرد با فرد و گروه با گروه را هیز از ضد رشد. پر2
شود )= جبرها( و سبب ها که هر شهروند بدانها گرفتار میکند و این تضادها همراهند با تناقضایجاد می

 گردد.ها و تضادهامیبرهم افزوده شدن تناقض
کار توانا ه اینبروندان به رشد پایدار انسان و آبادانی پایدار طبیعت روی آورند، وقتی . هرگاه اقلیت شه3
 شوند که جذب نظام نشوند و نقش الگو/بدیل را در جامعه خود برعهده بگیرند.  می
فت استقالل و زیرسلطه همراه با بازیا گرها از موضع سلطهالمللی، رهایی جامعهدر سطح جامعه بین ●

ها، که هرگاه جامعه. توضیح اینشود با آبادانی کره زمینها همراه میسنگ جامعهبمعنای رشد پایدار و هم
های گوناگون رشد پایدار را در پیش گیرند، رشدهاشان ، گزینهبر وفق این کاربرد از استقالل و آزادی

گوید کنند. وضعیت کنونی جهان به ما میخوانی پیدا میالمللی همشوند، با رشد جامعه بینزدا می چون جبر
« رشد»های در موضع زیرسلطه، بسیاربیشتر قدرت گر و نیز در جامعهکه در کشورهای در موضع سلطه

رت با رشد پایدار و قد« رشد»هستند. جانشین کردن « رشد»کند و انسان و طبیعت قربانیان این می
 سنگ انسانها و آبادانی پایدار طبیعت، بازیافت استقالل و آزادی در سطح جهان، همین است؛هم
 

ها، بر میزان عدل، . استقالل برخورداری از تواناییها است و آزادی بکاربردن توانایی27
 یابی به هدفی که حق استبرای دست

 
، با ، دانستیم که امید و شادی که ذاتی حیاتندموازنه عدمی ها و کاربردهای. در شناسایی تعریف27

کند او را از امید و شادی خودانگیخته، می ها خوانایی ندارند. زیرا عقلی که ثنویت را اصل راهنماثنویت
یابد وقتی خود را قدرتمند شادی میکند: قدرتمدار امید و غافل و قدرت را عامل امید و شادی القائی می

دهد، حتی وقتی این تصور ذهن او را به خود مشغول کند که ممکن کند و آن را از دست میتصور می
است موقعیت خود را در سلسله مراتب قدرت از دست بدهد. در حقیقت، چون سوءظن و ... و ترس او 

ای از غم و ترس دارند. در مایهامیدی و شادی او، بنای از نامایهکنند، امید او بنگاه رها نمیرا هیچ
عوض، موازنه عدمی، از جمله، وجدان به امید و شادی ذاتی حیات است. انسانی که موازنه عدمی را 

کند و زندگی خودانگیخته، خوداتکا و خودتکافو دارد، نگران از دست دادن هیچ موقعیتی اصل راهنما می
 ی و شجاعت و شکیبایی و پایداری و... است.  کسی که خودانگیختگینیست. سرشار از امید و شاد

برد، اگر برآن شود خودانگیختگی خویش را بازیابد، خود را خویش را همواره و یا اغلب از یاد می
طور همان -است  گوید: خودانگیختگی که استقالل و آزادییابد. این تجربه به او میامیدوار و شاد نیز می

با استقالل که خود اتکایی به یمن وجدان امید و شادی و شجاعت و همه دیگر حقوقی که   –که دیدیم 
توان حقوق معنویشان خواند، چون شجاعت و مهربانی و بخشندگی و نفس مطمئن و زیبایی و... می
رخورداری از امید و شادی و... همراه و همزاد بینی به یمن ب( است و آزادی بمعنای خودفعال296)

 است.
بینی و وجدان به و وجدان به خوداتکایی و خود فعال قرار، وجدان به خودانگیختگیبدین    

خودتکافویی و و جدان به آزادی بمعنای گزیدن خودتکافویی و خودتکافوها است. این سه وجدان، 
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همانی با هستی هوشمند است، اتصال با هستی که توانایی خودانگیختگی که اینت: وجدان به توانایی اس
افزاید. در حقیقت، هر انسان، محض است نیز هست. به یمن این اتصال است که انسان بر توانایی خود می

 شود: ها، یا برخوردار است و یا برخوردار میاز این توانایی
 . استعدادها و فضلها که دارد؛1
 افزاید؛که عمل به آنها توانایی بر توانایی می حقوق ذاتی حیات .2
رها شدن نیست، پرورش خود و یافتن صفات خداوند نیز هست:  همانی با هستی تنها از بند تعین.این3

افزایند انایی بر توانایی میهوشمندی، زیبایی، دادگری، بخشندگی، مهربانی، وفای به عهد و.... که هم تو
 کنند )استقالل(انسان را روزافزون می )استقالل( و هم کرامت

های اجتماعی و طبیعی و کند که عمده سرمایههای اجتماعی و طبیعی حاصل میها که از محیط. توانایی4
 مهارتها هستند، 

 هستند. و دیگر نیروهای محرکه هاکنند که سرمایهها که خود ایجاد می. توانایی5
یابی به هدفی برای دست های باال و آزادی بکاربردن توانایی است بر میزان عدلاستقالل یافتن توانایی     

شود خالئی پدید نیاید تا آن را  زور و فساد پرکنند، خاطر که بکاربردن توانایی سبب میکه حق است.  بدین
در حقیقت، این امر که آزادی پیشگیری از پیدایش خالء و در صورت وجود، خالء زدایی نیز هست. 

ایستند و داشته خود را جانشین ، از کار باز میانسانها بمحض تحصیل سرمایه و این و آن نیروی محرکه
و  کنند، یک امر واقع مستمرکنند و با یکدیگر رابطه استثمارکننده و استثمارشونده برقرار میخود می
 شوند. مند مید و عقدهکننخویش را گم می شمول است. از این رهگذر، انسانها استقالل و آزادیجهان
سان، دو عقده، یکی عقده خود بزرگ بینی و دیگری عقده خود کوچک بینی، هردو فرآورده بدین    

آزادی  واستقالل وجدان به و برخورداری از توانایی ذاتی حیاتمندی است قدرت محوری و قدرتمداریند. 
 . رتمداری استبکاربردن توانایی و بازدارندگی از استحاله توانایی در قد

آگاه  ها و کاربردهای استقالل و آزادیو یا یک جمع، از تعریف فرض کنیم اعضای یک خانواده ●
دانند که استقالل توانایی است و آزادی بکاربردن توانایی و بازدارندگی از استحاله نیستند. تنها می

ست. کاربرد این تعریف چیست و چگونه باید بکارش برند؟ پاسخ پرسش توانایی در قدرتمداری ا
ها که انسانروند، دلیل بر اینهای مختلف وجود دارند و بکار میها که در زبانالمثلاست: ضرباین
در ناامیدی بسی امید »، «امید به زر نقد نتوان خرید(: »297اند )دانند امید و شادی خودانگیختهمی

، -شود، بنابراین، ناپایدار است خاطر که امید داشته انسان و ناامیدی از بیرون القاء میبدین -« است
شادی امروز را به فردا »، «شادی آن شادی است که از جان رویدت»، «شادمانی زعفران دیرنپاید»

ها، لالمثبنابر این ضرب«. شودشادی زورکی نمی»، «کند چو غم به غایت برسدشادی می»، «مفکن
ها، هم گویای ها داشته انسانند و دومیامید و شادی طبیعی، از امید و شادی دستوری سوا هستند. اولی
سپارند. بنابراین، امید و شادی تر میرفژغفلت از داشته خود و هم بسیار زود جای به ناامیدی و غمی 

ی هر انسان هستند، هرگاه اعضای و شجاعت و... که ذاتی حیاتند و از مجموعه باال بشمارند که توانای
هایی را رویه کنند که با خانواده یا جمع، از امید و شادی و... که در خود دارند غافل نشوند و  فعالیت

 کنند، هرگاه استعدادها و فضلهای خود را نیز فعالامید و شادی و... همزاد و امید و شادی و... افزون می
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ها و همانی با هستی هوشمند، خویشتن را به صفات او متصف بگردانند و سرمایهکنند و به یمن این
کنند را جانشین کنند و نیز آنها که خود تولید میکه از محیط اجتماعی و طبیعی اخذ می نیروهای محرکه

ند، به استقالل و آزادی خویش، خود نکنند، بلکه توانایی خود بشمارند و برای تواناتر شدن بکارشان انداز
 اند.  در این تعریف، کاربرد بخشیده

توانند با امید و شادی و... همزاد باشند، پس هر های قدرت فرموده نمیدر سطح جامعه، چون فعالیت ●
و امید و  ای غافل از استقالل و آزادیکند، جامعهشود و کز میای که گرفتار ناامیدی و غم میجامعه

دهند که به دستور هستند. خالء امید و شادی و شادی و... است و شهروندان آن، کارهایی را انجام می
، بنابراین، سطح دانش و کنند. میزان خودانگیختگیشجاعت و... را ناامیدی و غم و ترس و... پر می

 آید. اندازه خالقیت آن جامعه نیز پایین می
کار کدام است؟ آیا باید منتظر شد تا رأس هرم تغییر کند؟ نه، باید تغییرکرد تا هرم اجتماعی و راه    

به شرح باال  –های داشته خود است: شهروندان تواناییرأس آن از میان برخیزند. کارسازترین روش این
ها را جانشین خود و خود این تواناییهای بدست آوردنی را به دست آورند و را بکارگیرند و توانایی -

های خود را را بیکار نکنند و در تواناتر شدن به یمن رشد، بکاربرند. هرگاه شهروندان کشوری توانایی
آید، بنابراین، هرم اجتماعی جای در رشد بکاربرند، خالئی که زور و فساد و خرافه و... پرکند، پدید نمی

توانند این تعریف از استقالل جوانان که خود نیروی محرکه تغییر هستند، میسپارد. به نظام اجتماعی باز می
 دهند.کنند و تغییر میرا تمرین کنند. خواهند دید که بدین تمرین تغییر می و آزادی

های ، رژیمشود: با وقوع انقالب در ایراندر سطح رابطه کشور با کشور، یک امر واقع را یادآور می ●
کشورها به یاد توانایی خویش افتادند. نوع فعالیتهای شهروندان منطقه ثبات از دست دادند زیرا مردم این

توانست برانگیزنده مردم این کشورها به جنبش بگردد و یا توانایی را از یادشان ببرد و و دولت ایران می
گرفتار آیند. هرگاه شهروندان و دولتی که به خود صفت انقالبی  آنها، دوباره، به عقده خود ناتوان بینی

شمردند، الگو/بدیل مردم کشورها داده بود، فرصت را برای بکارانداختن توانایی و افزودن بر آن مغتنم می
مشاهده  زدایی، سبب شد که بابجای خشونت گریگونه کار، از جمله خشونتشدند. اما وارونه اینمی

بازسازی استبدادی جبارتر و وضعیت مردم ایران تحت اداره دولت جبار، عقده خود ناتوان بینی در مردم 
با تحریم اقتصادی  کشورها عود کند و آنها در ناامیدی و غم و ترس و...، فروروند؛ سبب شد که امریکا

دست زند و رژیمهای وابسته جرأت پیداکنند  به حمله به ایران و منزوی کردن ایران و تحریک رژیم صدام
به برانگیختن رژیم صدام به حمله به ایران. هرگاه، در پی انقالبی که، در آن، گل بر گلوله پیروز شد، 

شد، به سخن تقدیس نمی کردند و خشونترا روش می زداییبکاربردن قواعد خشونت جمهور شهروندان
ای که شدند، ایران و منطقههای آنها بکار گرفته میهای شهروندان و نه ناتواناییتر، اگر تواناییدقیق

 ایران در آن است و  جهان، ایران و منطقه و جهان امروز نبودند. 
ل: مداخله ندادن به قدرت خارجی و محور نگرداندن آن در سیاست داخلی و این تعریف از استقال    

است. اما عمل  ناقض استقالل ایران گیر خاطر نشان شد و یادآور شد که گروگانگیریخارجی، بطور پی
نام گرفت و زور و فساد و شبهه « تر از انقالب اول، بزرگانقالب دوم»ایرانیان  ناقض استقالل و آزادی

ها که ها یافتند، به سخن دیگر، دولت جدید ترجمان نه تواناییعلم و خرافه نقش اول در تنظیم رابطه
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های فردی و جمعی را بسوخت. شهروندان نیز دستیاری ناتوانایی شد و فرصتهای بکاربردن توانایی
، را از یادبردند و گرفتار عقده خودناتوان بینی و ناامیدی و غم و ترس و کردند؛ اعتماد بازیافته

 اعتمادی و... روزافزون شدند.بی
 

همانی . استقالل کرامتمندی است و آزادی عمل به حقوق و مکارم اخالق در مقام این28
 با کرامت مطلق است

 
تعریفی از خواند. خوانند و تعریفی با آن می، نمیانسان با خودانگیختگی هایی از کرامت. تعریف28

است و  های استقالل و آزادیخواند که خود تعریفی از تعریفکرامت با خودانگیختگی انسان می
کرامتمند است: مندی حقوند، بنابراین، تعریف، هر هستی(. بنابر این298کاربردی مهم در زندگی دارد)

عمل به حقوق و رعایت حقوق تمامی حقوندان و عمل به مکارم انسان و جاندار و گیاه کرامتمند هستند. 
 . همانی با کرامت مطلق است، کرامتمند زیستن در جهان کریم و در ایناخالق
مشهور، آزادی را به اخالق و آن را عمل به رهنمودهای اخالقی تعریف  ، دو فیلسوفو کانت اسپینوزا    
ای که کردنی است به یمن عقالنی زیستن در جامعه(. از منظر اسپینوزا، آزادی حاصل299اند. )کرده

ی گرفتن قرار، به فزون، آزادی است. بدیناست که عمل به مکارم اخالقزید. راستی اینعقالنی می
شود و عمل به مکارم اخالق، هم توانایی و هم کرامت آدمی را افزون نیز افزون می توانایی، کرامت

افزاید.  بنابر این، همانی با کرامت مطلق است، بر کرامت انسان میقرار، پرهیزگاری که اینبدینکند. می
همانی ست. آزادی عمل به حقوق و مکارم اخالق، در اینکرامتمندی هم استقالل است و هم  توانایی افزا ا

مندها و عمل به مکارم همانی با کرامت مطلق و کرامت همه هستیزیرا غفلت از این با کرامت مطلق است.
شود. کار نخست قدرت غافل کردن آدمی از کرامت خویش اخالق، جز با پادرمیانی قدرت، ممکن نمی

 مندها است. و تجاوز به کرامت همه هستی
دارند، اما خودانگیخته انجام  کارهایی هستند که گرچه ربط با حقوق ذاتی حیات مکارم اخالق  

کنند: راست گفتن و پرهیز از دروغ، کنش بودن و واکنش نشدن، گیرند و پرهیزگاری را ایجاب مینمی
داری و پرهیز از غیظ، عفوکردن و پرهیز از شکیبایی رویه کردن و از ناشکیبایی پرهیزکردن، خویشتن
ستیاری و مددکاری و همکاری و پرهیز از انتقام، وفای به عهدی که حق است و عهد نشکستن، د

گر و خودداری روی، نجات حیاتمند و پرهیز از حیات ستاندن، اظهار حق در برابر ستمکردن و تکدرمانده
آموختن و پرهیز از نادانی و عقالنی جستن و دانشدادگری، دانشاز تصدیق او، دادگری و پرهیز از بی

داری و خودداری از خیانت در امانت، حیا و عفت دهان و امانتکردن و پرهیز از هوس بازی، عمل
عفتی، فداکاری در مقام دفاع از حق و خودداری از تن زدن از دفاع از حق، چشم و گوش و پرهیز از بی

یری و... پذگری و سلطهدیگری را استقالل و آزادی خود شناختن و پرهیز از سلطه استقالل و آزادی
 کامل است )استقالل( برخورداری از مکارم اخالق، هم توانایی است )استقالل( و هم کرامت

، ما را عمل به آنها و پرهیز از اینها، آزادی استها، که و پرهیز کردنی تأمل در موارد مکارم اخالق    
گاه می کنیم، ایجادشان ها وقتی به مکارم اخالق عمل نمیندارند و ما انسانها وجود کند که پرهیزکردنیآ
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پوشانیم؛ دروغ خواهیم راست بگوییم، حقیقت را میکه دروغ وجود ندارد؛ وقتی نمیکنیم. چنانمی
یابیم و دروغ را پوشانیم؟ زیرا خود را در رابطه قوایی میاست. اما چرا ما حقیقت را میحقیقت پوشیده

خویش غافل  سان، با قرارگرفتن در رابطه قوا، از استقالل و آزادیسازیم. بدینظیم آن رابطه میبرای تن
خواند و آزادی راست گفتن است و بادروغ شویم. چرا که قرارگرفتن در رابطه قوا با استقالل نمیمی
 ها: خواند. مثالنمی
در هر جمع دیگری، اندازه تکریم یکدیگر گویای اندازه غافل نبودن اعضاء از استقالل و  در خانواده ●

خویش است. برای مثال، در پی سلطه بر یکدیگر نشدن، راست گفتن به یکدیگر، وفای به عهد  و آزادی
که، به دهند: کار اول اینام میبا یکدیگر، همکاری با یکدیگر، امین یکدیگر بودن و... دو کار مهم انج

، استقالل و جای محدودکردن یکدیگر و فشارواردکردن به یکدیگر، جمع را گستره خودانگیختگی
شوند، بلکه به که نه تنها همه از خودانگیختگی خویش غافل نمیکنند؛ کار دوم اینآزادی )توانایی(، می
 مانند )کرامتمندی(؛میکمال از آن برخوردار 

، هرگاه به مکارم های بسیار و بسیار گویا وجود دارند: در پی سقوط رژیم سلطنتدر سطح کشور، مثال ●
و حقوق  ، استقالل و آزادیشد و اصول راهنمای انقالب ایران، از جمله وفای به عهد عمل میاخالق
در اداره امور کشور و وارد نشدن روحانیان به  و مشارکت جمهور شهروندان و والیت جمهور مردم انسان

بودند. اقتضای آمدند، ایران امروز و جهان امروز، ایران و جهان دیگری میامور دولت و... به عمل در می
والیت جمهور مردم، بنابراین، برخورداری همگان از استقالل و آزادی، تکریم شهروندان از یکدیگر و 

انقالب بود. آن اصول راهنما و تکریم شهروندان ایران، جای به والیت « رهبران»تکریم مردم توسط 
مدعی والیت بر جمهور مردم  نیز هست  مطلقه فقیه سپرد که تحقیر مطلق جمهور مردم و ناقض کرامت

. 
دیگر، ها یکدیگر را کرامتمند بدانند و یکدیگر را تکریم کنند، به سخندر سطح جهان، هرگاه جامعه ●

عمل کنند، برای مثال، در پی سلطه بر یکدیگر نباشند و به یکدیگر دروغ  اگر به حقوق و مکارم اخالق
ای که هر زینده و و تهیه اسلحه های عظیم نظامیداد و ستدها را برابرکنند و... نیاز به هزینهنگویند و 

ها یکدیگر را تکریم کنند، نیاز به تولید و ماند؛ اگر انساندارند، برجا نمیگیاهی را از روی زمین بر می
 ماند؛نیز برجا نمی گرهای ویرانمصرف فرآورده

 
 همانی با زیبایی مطلق است و آزادی زیبایی بر زیبایی افزودن است. استقالل این29

 
زیبایی با قدرت شود: زییم که، در آن، زیبایی با حق رابطه ندارد و به حق نیز تعریف نمی. در جهانی می29

آورد و قدرت مالک زیبایی است که زیبایی قدرت میگمان بر این شود.رابطه دارد و به قدرت تعریف می
کند. این زیبایی برخودافزا ها را برقرار میشود؛ زیبایی، بسان جبار، رابطهشود و خود نیز زیبا دیده میمی

راند. با استقالل انسان سازگار نیست زیرا نیست، کم دوام است: زیبای تازه زیبای کهنه را از صحنه می
 ، کاربرد ندارد. خواند زیرا جز در روابط قواجبار است و با آزادی او نمی
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شود، حق است؛ هوهویه شدن با زیبایی مطلق قرار، آن زیبا که پایدار و زمان به زمان زیباتر میبدین    
کند، بنابراین، زیبایی ق با حق کاربرد پیدا میکاربرد ندارد، در رابطه ح است. این زیبایی در روابط قوا

همانی با اینهای دارنده آن نیز هست: استقالل و زیباشدن و کردن آزادی است؛ زیبایی در شمار توانایی
 هامثالجویند . زیبایی مطلق، استقالل و زیباشدن و زیباکردن و زیبایی بر زیبایی افزودن، آزادی تعریف می

شوند. اند که زیبایی و زشتی افراد، با آنها، سنجیده میها و معیارهایی پدید آمدهدر هر جامعه، اندازه ●
را اندازه سنج بگردانیم، به  گانهزدایی کنیم و حقوق پنجها و معیارها، قدرتحال اگر از این اندازه

و با یکدیگر رابطه برقرار کنیم، اندازه و معیار دیگر دیگر، از منظر حقوق در یکدیگر بنگریم سخن
ها همسری دو حقوند بگردند و، عوامل مؤثر در از خود بیگانه کردن شود. برای مثال، هرگاه ازدواجمی

دو همسر  در نظام اجتماعی قدرت محور، خنثی بگردند، در رابطه قوا و نگاهدارنده خانواده ازدواج
اند. حال اگر همراه یابند. چراکه دو حقوند، بنابراین، دو زیبا، بایکدیگر همسر شدهیکدیگر را زیبا می

افزایند. چون به حقوق عمل نیز عمل کنند، زیبایی بر زیبایی می با عمل به حقوق، به مکارم اخالق
 آیند.مانند و فرزندان نیز زیبا به دنیا میگذارند، خنثی میمی گرکنند، عواملی که بر نطفه، اثر ویرانمی
ها و معیارهای موجود در جامعه، یکی از دو همسر زیبا ای را مثال بیاوریم، بنابر اندازهاینک خانواده     

یبایی را وسیله سلطه بر است که زیبا، ز، یکی ایناست و دیگری زیبا نیست. از امرهای واقع مستمر
خویش و محکوم کردن  شود که زیبایی را وسیله غفلت از استقالل و آزادیکند و غافل میدیگری می

گرداند؛ دیگری ، بنابراین، محروم کردن خود از دوست داشتن و دوست داشته شدن میهمسر به جبر
که کند. غافل از این، در بیرون از روابط زناشویی، می«کامجویی»خود را وسیله  است که زیبا، زیباییاین

 کند: جبر در خانه و جبر در بیرون از خانه. جبر حاکم بر خود را مضاعف می
های آنان در کنند و چشمکار پایدار نیست، زیرا به یکدیگر عادت میتعادل دو همسر در زیبایی راه    

زدایی از آنها و همسری را همسری ها و معیارها بمعنای قدرتشوند، تغییر اندازهازه میجستجوی زیباهای ت
، بنابراین، همانی با حق مطلقدو همسر حقوند، بنابراین، مستقل و آزاد گرداندن، راه کار است. تمرین این

است غافل نشدن و بر زیبایی صورت و زیبایی معنوی خویش را روزافزون کردن و از تندرستی که زیبایی 
ها، مستقل و کردن استعدادها و فضلاندام افزودن، از زشتکاری پرهیزکردن و زیبایی آفریدن به یمن فعال

(. 300« )که زیبایی خلق کند، باید آزاد باشدهنرمند برای این»، آزاد زیستن همین است. به قول کانت
که زیبایی خلق کند، باید خودانگیخته، تر کنیم، گوییم: هنرمند برای اینرا کاملهرگاه بخواهیم سخن او 

است. اال « زیبایی دختر آزادی»اند: . گفتههمانی با زیبایی مطلق، باشدمستقل و آزاد و زیبا، به یمن این
یی مطلق اند. برای خلق زیبایی، باید زیبا زیبایی و استقالل و آزادی مطلق زیبا اینکه، استقالل و آزادی

همانی با زیبایی مطلق، بود و خلقی که زیباباشد، باید حق باشد: آفریننده حق، برای مثال، عشق، در این
 آفرینند زیبا نیستند؟آفریند. همسرانی که عشق میعشق را می

قدرت با حق بمثابه معیار زیبایی، کردن در سطح هر جامعه و در سطح جامعه جهانی، تنها با جانشین ●
روند: بکارگرفتن زیبایی و جاذبه جنسی ساز، از میان می های اجتماعیها و آسیبنابرابری یک رشته جبر

و  الگو، همه دیگر زنانآورند و بمثابه آمیز ببار میکه رقابتهای بس خشونت در روابط قوا« جوانی»و 
کنند که، در آن، زشتی و زیبایی بمثابه سالح بکار ای میمردان، از نوجوان تا پیر، را گرفتار مدار بسته
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کنند؛ زشتی است، خلق نمی روند. در مدار بسته، زیبارویان زیبایی که عشق است، که خودانگیختگیمی
گرها: حسادت، بخل، چشم و هم چشمی، است. در انسانها، ویران پذیرو سلطه گرسلطهسازند که می

کنند و از عوامل فراگیرکردن کیش ... را القاء میگریخناسی، دشمنی، نفرت، کینه، خشم و خشونت
گرداند کند و جهان را جهنمی میو کردن را توجیه می گردند. این کیش است که قربانی شدنقدرت می

 کنند.می« زندگی»سراسر زشتی که همه در آن، 
که وقتی بمثابه سالح  –قرار، نقش زیبایی در بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بدین    

است: کار، کاری عاجل ، رهایی از این نوع جبرها است و این -شود ساز میرود زشتی و زشتیبکار می
است  اگر آفریدن  زیبایی اندازه و معیار زیبایی بگردد، هیچ انسانی از زیبایی خویش که استقالل و آزادی

همانی با خالق و زیبای مطلق نیاز دارد؛ چراکه لحظه خلق، داند خلق زیبایی به اینشود و میغافل نمی
  لحظه آزادی است.

همانی جامعی باید باشد تا که انسان استقالل و همانی با هستی هوشمند و... ایندانیم که ایناینک می    
 :ها بیابد و همه کاربردهاشان را بکاربردرا در همه تعریف آزادی

 
وق راهبر گانه است و آزادی عمل منطبق با حقهمانی جامع با حقوق پنج. استقالل این30

 هستی است

 
که استقالل و آزادی، بمثابه حق،  گویای این مهم هستند ها و کاربردهای استقالل و آزادی. تعریف30

افزایند. یادآور هایش بر خود میبرخودافزا هستند. به یمن بدیل دائمی خود گشتنِ انسان است که توانایی
اند و هستند که انسان توانایی رهایی از بند ضرورت براین باور بوده شود که فیلسوفانی چون اسپینوزامی

شود. دیدگاه اسپینوزا و فیلسوفان هم فکر او، شود، آزادتر میمیزانی که از ضرورت رها میرا دارد و به 
، از ضرورت، از هستند. چراکه تعریف او از خدا و بخصوص سارتر برگسون همان نیست که دو دیدگاه

تواند خود را از آنها ها میکه انسان با شناسایی چند و چون ضرورتانسان و رابطه انسان با خدا و این
 (. 301ها حل ناکردنی در بردارد )رها کند، تناقض

ناپذیر از ای تجزیه، وجدان به خویشتن بمثابه مجموعهدر حقیقت، وجدان به استقالل و آزادی    
های دائم در رشد است. این وجدان، چون راهبر عمل شود، انسان خودانگیخته بدیل خویش در توانایی

همانی جامع با استقالل گردد. اما این وجدان به استقالل و آزادی، وجدان به اینراست راه حقوندی می
 بر و الگو است. به مثابه راه و آزادی مطلق است. بنابراین، وجدان به حق مطلق

خویش را به  که جبر« قوانین طبیعت»مطلق، باوجود  همانی جامع با استقالل و آزادیاما آیا این    
است که تواند راهبر عمل مستقل و آزاد انسان بگردد؟ پاسخ اینکنند، ممکن است و میانسان تحمیل می

قوانینی که جهان از آنها پیروی دارد. ما دیگر در دوران فیزیک مکانیک نیستیم؛ طبیعت قوانین جبار ن
، سازگارند. اگر انسان خود از آنها غفلت نکند کند، با استقالل و آزادی و دیگر حقوق ذاتی حیاتمی
هستند و با غفلت از آنها، بدتر از  افزایند . این قوانین در واقع حقوق طبیعت( برتوانایی او نیز می302)

شود و ویرانی بر گر میهر عملی ویران -چون قدرت با آن حقوق سازگار نیست  -این، با تجاوز به آنها، 
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قرار، این انسان است که با غفلت از استقالل و آزادی خویش، حقوق (. بدین303) افزایدویرانی می
یابیم سان، همان تعریف را باز میگرداند. بدینرا نقض و این هستی را جبار خویش میراهبر هستی آفریده 

و  گانههمانی  با حقوق پنجکند این، ایجاب میهمانی جامع با حق مطلقاستقالل اینکنیم: و کامل می
ناپذیر، به جویند و انسان بمثابه مجموعه تجزیهعریف میآزادی عملِ منطبق با حقوق راهبر هستی آفریده، ت

را در حد مطلوب  ها و دیگر نیروهای محرکهتواند رها از جبر بزید و سرمایههمانی جامع با حق، مییمن این
 . تولید کند و با بکارانداختن آنها در رشد، خود بدیل دائمی خویش بگردد

دیگر را  هایی را شناسایی کنیم که هرگاه تولید نشوند، نیروهای محرکهانیم مجموع سرمایهتواینک می    
 توان در حد مطلوب تولید کرد و در رشد انسان و آبادانی طبیعت بکاربرد: نمی
 (؛. سرمایه انسانی و معنوی )به شرح تعریف بیست و هفتم از استقالل و آزادی1
ها با و تنظیم رابطه ها و نابرابریها و بسا روابط قوا. سرمایه اجتماعی، به یمن از میان برخاستن تبعیض2

 حقوق؛
شدن جامعه مدنی و برخوردارشدن شهروندان از حقوق شهروندی و  . سرمایه سیاسی، به یمن فعال3

 ها؛ احقوق ملی و تصدی بخش عمده امور توسط جامعه مدنی توسط شوری
 ها، فرهنگ استقالل و آزادیهایی از استعدادها و فضل. سرمایه فرهنگی: شهروندان، بمثابه مجموعه4

های دیگر شود و نقش تعیین کننده در بکار افتادن سرمایهمایه فرهنگی خوانده میکنند که سررا خلق می
 در رشد انسان و آبادانی طبیعت دارد؛

را در  . سرمایه اقتصادی که چهار سرمایه نخستین امکان تولید آن را در حد مطلوب و بکارافتادنش5
 گردانند؛رشد انسان و آبادانی طبیعت ممکن می

شود و در بهره عی که، به یمن سالمت محیط زیست و آبادانی روزافزون آن، ایجاد می. سرمایه طبی6
ای برداری از آب و زمین و هوا در تولید، نقش تعیین کننده دارد. این سرمایه غیر از نیروهای محرکه

 باد و...(. و و مواد کانی و گیاهی و آب و گذارد )نفت و گازاست که طبیعت در اختیار می
ها با ملتهای دیگر بر وفق حقوق ملی و حقوق هرکشور المللی که، به یمن تنظیم رابطه. سرمایه بین7

آیند، شود. نسلهایی که از پس هم می، ایجاد میو حقوق طبیعت بمثابه عضو جامعه جهانی و حقوق انسان
ای که دوره برخورداری از این سرمایه و دوره -، از جمله تاریخ معاصر آن را اندرس تجربه تاریخ ایر
، باید همواره آویزه گوش کنند: این سرمایه، اگر -است و جای ایران در جهان این سرمایه منفی شده

خاطر است که استقالل ماند. بدینهای دیگر معطل میترین سرمایه نباشد، بدون آن، پدیدآوردن سرمایهمهم
ها و کاربردهایش، زندگی در حقوندی است و غفلت از این دو حق، گرفتار شدن به ، در تعریفو آزادی
ها استقالل و بکاربردن آنها در رشد سان، این سرمایهزیرسلطه است. بدین – گرهای نظام سلطهپویایی

 انسان و آبادانی طبیعت، آزادی است. 
ها ها فرآورده تجربههستند؛ این ویژگی های زندگی فردی و جمعی در وطنای که مجموعه ویژگی. سرمایه8

یابد و شهروندان، به یمن رشد، ت حیات جمعی ادامه میها اسدر طول چند هزار سال هستند. بدین ویژگی
 . جویند: ایرانیت در مورد ایرانهویت می
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 گرها( بگردد، نظام اجتماعی، نظام سلطهدر حقیقت، هرگاه اکثریت بزرگ تابع اقلیت کوچک )نخبه    
رو، ایرانیت برخورداری همگان است از گردند. از اینقدرت می شود و همگان گرفتار جبرزیرسلطه می –

، بمثابه مکانی که، درآن، شهروندان مشترکات پایداری را پیدا و حق بر داشتن وطن استقالل و آزادی
شوند و به فتار جبرها نمیکنند و شهروندان حقوند گرکنند که زیست مداوم در حقوندی را ممکن میمی

خانه، کشور قرار، شوند. بدینو بکاربردن آنها در رشد، توانا می ها و دیگر نیروهای محرکهتولید سرمایه
کننده یکدیگر و گشاینده فراخناهایی و جهان، سه وطنی هستند که نه متعین کننده یکدیگر که ایجاب

 )استقالل( و فعال همانی جامع با حق مطلقمحل و اینهای جبار بی«ضرورت»شوند که، در آنها، می
خاطر است که اگر خانه . بدینگردند )آزادی(همانی جامع با حق، ممکن میشدن شهروندان، به یمن این

شوند و در آنها، انسانها گرفتار فراوان تو در تو می و وطن و جهان، سه سرای قدرت بگردند، سه زندان
 هاگردند. مثالجبرها می

صل، طبیعت سازگار با زندگی خودانگیخته است هرگاه زیندگان حقوق آن را به جا آورند: چهار ف ●
اک ها درکار دارد، آب و خحرارت در حال باال و پایین رفتن دارد، آفتاب و ماه و ستاره بنابراین، درجه

 و باد و باران دارد، زلزله و سیل و طوفان دارد و... 
و آب موجود  ، تأمل کنیم. برای مثال، زمین تهراناینک در تراکم بشر در نقاط مختلف کره زمین    

، حقوق طبیعت رو، تناسب ندارد. باوجود این، با تجاوز بهدرآن، با تراکم کنونی جمعیت در آن، به هیچ
است. این جمعیت، با تجاوز به حقوق طبیعت، محیط زیستی را جمعیت کنونی به طبیعت تحمیل شده

های دیگر به طرف این شهر که علت کند. آب متعلق به زمیناست که خود در آن زندگی میآلوده کرده
. جمعیتی که در شهر متراکم شده، نقاطی را نظامی است، برگردانده است –اداری  –وجودی آن سیاسی 

که، هم در تهران اند. نتیجه ایناست و آن نقاط به حال خود رها و گرفتار هجوم بیابان شدهکه ترک گفته
و هم در شهرهای بزرگ دیگر و هم در بقیه کشور، انسان به دست خود، طبیعت سازگار با استقالل و 

ویش را به جبار تحمیل کننده بیماری و مرگ و زندگی در نظام استبدادی وابسته و در بند خ آزادی
 است. های این نظام، بدل کردهپویایی

است که باید بنا گردد، اگرنه، با زندگی  زید، نخست با رعایت حقوق طبیعتدر آن می خانه که خانواده ●
شود چه رسد به زندگی جامع. هرگاه فصول سال و آفتان و جهت باد و میزان باران و زلزله و سازگار نمی

های مجاور و سیل و طوفان رعایت شوند و سطح زیربنا، متناسب با شمار ساکنان و رعایت حقوق خانه
واقعیت پیدا «  چهار دیواری، اختیاری»المثل، د، برابر ضربهای محل و... در نظر گرفته شوامکان
های طبیعی گردد. اما اگر حقوق طبیعت رعایت نشود و پدیدهکند: خانه محل زیست مستقل و آزاد میمی

شود که زندانیان نادیده گرفته شوند و توجهی به امکانات محل و حقوق ساکنان آن نشود، خانه زندانی می
گر خویش آنکه بدانند چه وقت ضربه مرگبار و ویرانشوند بیهای طبیعت میپدیده در آن، هم، گرفتار جبر

 کردن گرما و سرما با باال بردن مصرف نیرو، بنابراین نفت و گازآورد و، هم، ناگزیر از خنثیرا فرود می
کنند. به قول هاوکینگ: هرگاه میزان که محیط زیست آنها را آلوده و زمین را گرم میشوند و ذغال می

 (. 304شود )سطح زمین گداخته می 2600افزایش تولید و مصرف نیرو در همین حد بماند، در سال 
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خود اما خانه درون و بیرون نیز دارد. هرگاه، در درون، ساکنان به حقوق عمل کنند و متکی به خود و     
شوند. نیازهای ها نیز، هریک با دیگری، در رابطه نه مسلط و نه زیر سلطه میتکافو  باشند، همسایه

ها در درون را حقوق تنظیم نکنند، نظام ها با بیرون و رابطهآورند. اگر رابطهمشترک را با همکاری بر می
خود را از دست  شود و، در این نظام، اعضاء استقالل و آزادیطه میزیر سل – گرنظام سلطه خانواده

های المثلشوند. در ضربشود، که در آن، اعضای خانواده روزانه شکنجه میدهند و خانه زندانی میمی
اند. یک چند از این شناختهاین دو نوع خانه را می بینیم، ایرانیان، به تجربه،که تأمل کنیم، می فارسی
 ها:المثلضرب

خانه خالی »، «خانه پر شیشه را سنگی بس است»، «ای را که دو کدبانوست، خاک تا زانو استخانه»
ای حرف مردم را چرا خانه خودت نشسته»، دخالت کردن و دخالت دادن: «به که پر از شیر و گرگ

خانه دوستان بروب و در دشمنان »، «کس باور نکردو آتش گرفت، هیچخانه دروغگ»، «میزنی؟
زاران در خانه کم آ»، «خانه شیر عرین را کدخدا زیبد عرین»، «خانه را یار و راه را یاران»، «مکوب

 و...؛« دارشود چون طفل گردد خانهخانه ویران می»، «خانه نپاید اگر نپاید بنیاد»، «کوی مردمیست
 گانهای است که هرگاه ساکنان آن، مستقل و آزاد زندگی کنند، خودانگیخته به حقوق پنجنیز خانه وطن ●

، دوران جمشید شود که بنابر توصیف فردوسی، ایرانعمل خواهند کرد و سرزمین آن، همان بهشتی می
همانی با حق جامع بود: بیگانه شدن و دعوی خدایی کردن او، بود. در آن بهشت، اینپیش از خود 

زیستند، پیری و بیماری و مرگ نبودند، غم و ناامیدی، ایرانیان همه جوان بودند و خودانگیخته می
، نظام نبودند، شادی و امید بودند، گرسنگی و بیماری نبودند و... پای بیگانه بمیان آمد و نظام اجتماعی

 (. 305بر ایران سلطه جست ) زیرسلطه شد و ضحاک – گرسلطه
، تاریخ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران و تاریخ که تأمل کنیم، تاریخ طبیعت ایران در نمونه ایران    

(. ایران هم موضع 306زیرسلطه ) – گرکنند سیر انحطاط را در نظام سلطه، گزارش میفرهنگ ایران
رویه ایرانیان هم در معنای به درون راه  کرده است. موازنه عدمیگر و هم موضع زیر سلطه را تجربهسلطه

های بزرگ به ایران، از جمله، است. هجومطه، بودهندادن بیگانه و هم در معنای نه مسلط، نه زیرسل
 اند.آورد ندیدن، روی دادهگویای غفلت از کاربردهای این اصل، بخاطر در موضع مسلط بودن و هم

ها جنگ ، بر اثرکه امروز درحال بیابان شدن است، در چهار سو، سبز بود. جمعیت ایران طبیعت ایران    
 11تا  9ها، کوچک شد و در عصر قاجار، ها و بیماریهای مسری و قحطیو زمین سوخته ایجاد کردن

شد. موضع امروز ایران، موضع زیرسلطه، با اقتصادی مصرف و رانت محور است و، در میلیون برآورد می
 نیز بسیار ضعیف است. شود، وجدان به حقوق عمل نمی گانهآن، به حقوق پنج

، یعنی به حقوق ذاتی باید به حقوق طبیعتهرگاه ایرانیان بخواهند مستقل و آزاد بزیند، نخست می    
آنها است. سپس، باید به حقوق شهروندی و  خود و حقوق طبیعت سرزمینی عمل کنند که وطن حیات

حقوق ملی عمل کنند که ذاتی حیات شهروندی و حیات ملی هستند. و سرانجام بمثابه عضو جامعه 
 جهانی، باید به حقوقی عمل کنند که هر عضو این جامعه دارد و جهانیان را به این حقوق بخوانند. 

زیرسلطه هستند. نظام  – گرهای سلطهدون استثناء، نظامکنند که، بهایی زندگی میجهانیان در جامعه ●
های روی زمین به حقوق گویند، انسانهای این نظام میزیرسلطه است. پویایی –گر جهانی نیز نظام سلطه
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و عمل و حقوق شهروندی و حقوق ملی خویش وجدان ندارند  خود بمثابه انسان و حقوق طبیعت
ها بمثابه عضو جامعه جهانی، وجدان نیز ندارند. بنابراین، این نه طبیعت است کنند؛ بر حقوق جامعهنمی
ها، ها هستند که قدرت را تنظیم کننده رابطهکند، بلکه این انسانها را متعین میخود انسان« قوانین»که با 

آنها را  ن جبار، طبیعت سازگار با استقالل و آزادیاند که ایاند و ندانستهاز جمله، رابطه با طبیعت کرده
 گرداند. ناسازگار با حیات آنها می

های خود را تغییر ها، باید نظامحال اگر جهانیان بخواهند از جباری که قدرت است برهند، جامعه     
، ند. از سی تعریف و کاربرد استقالل و آزادیدهند و نظام جهانی را، بر اصل نه مسلط و نه زیرسلطه، بنانه

هر انسان، وطن  ام را، بکار برند، خانه، کشور، جهان، سه وطنتنها اگر یکی را، برای مثال تعریف سی
 دند. گرمی اجتماعی استقالل وآزادی و رشد بر میزان عدالت

 
گویند گیرند و میگانه تمامی ابعاد زندگی هر انسان را در بر میها و کاربردهای سیقرار، تعریفبدین    

خود  کار را با غفلت از استقالل و آزادیها هستیم و اینسازنده جبارها و تن دهنده به جبرها، ما انسان
های توانند آفریدهکنیم. فرهنگ استقالل و آزادی، اخالق استقالل و آزادی، زبان استقالل و آزادی، میمی

 ها بگردند، اگر از غفلت بدرآییم.ما انسان
 

دیبهشت ار 26ها و کاربردهای استقالل و آزادی، امروز، جمعه، ، تا پایان تعریفکتاب استقالل و آزادی
، پایان یافت. امیدوارم بتوانم فرهنگ و اخالق و زبان  2020مه  15و  1341رمضان  21برابر  1399

 تر کنم و بدانها، این کتاب نیز کاملتر بگردد.اند را کاملام و انتشار یافتهاستقالل و آزادی که نوشته
 صدرابوالحسن بنی
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 هامأخذها و توضیح

 
 
 2013ژوئیه  4مورخ  science مجله . 1
، كسی بود كه از سوی بزرگان ماد و اقوام متحدی که با نخستين منتخب مادها Déiokèsدئیوکس . 2

را بنا گذاشتند، برگزيده شد. ایرانی که بدین سان  برخاستن به جنبش برای استقالل از سلطه آشور،  ایران
شد. از زمانی که اقوام تحت اداره یک دولت مرکزی اداره می« کدخدا منشی»ه پدید آمد، نخست به شیو

 گردد:، پادشاهی رویه می«هوخشتره»در آمدند، از زمان 
 Editions desتشره از سوی من  Herodote, Histoireجلد اول   127تا  124صفحه های  -

belles lettres ،Paris 1930  
تألیفات دیگر در باره  تاریخ ماد انتشار یافته اند، از جمله تاریخ ماد، نوشته ایگور میخائیلوف   -

. این کتاب را نخوانده ام. در چند مقاله، 1345 ترجمه کریم کشاورز نشر امیر کبیر، تهران دیاکونوف،
 م.یافته های او را خوانده ا

قول هردوت در این باره، به تفصیل بررسی   205و  204، صفحات .  در کتاب بیان استقالل و آزادی3
 تن، در تاریخ هرودوت  7شده است. سخنان در اجتماع 

 Herodote, Histoire texte etabli et traduit به زبان فرانسه  80و  79کتاب سوم صفحات   -
par Ph.E . Legrand   انتشاراتLes Belles Lettres  1967، پاریس  

، نوشته همایون صنعتی زاده. کتاب را نخوانده ام. اما چکیده آن را در ایران قرن دموکراسی 5.کتاب 4
 است. 2010فوریه  28ام. تاریخ انتشار در سایت مجله بخارا، خوانده

پیش از میالد،  173مارس  1باستان نوشته پردیس کیانی. بنا بر این نوشته، در  در ایران . دموکراسی5
مقرر  دو اندیشمند ایرانی، آرشیت و بانو ورتا، قانون اساسی اشکانی در اجرای اندیشه مهرداد یکم، شاه

 را تشکیل داد. کرد  و مجلس مهستان
مجموعه ایست از -1، روش شناخت هر آفریده اند: هر پدیده .  اصول راهنمای ترجمان موازنه عدمی6

دارد رهبری و نیروی محرکه  – 3این مجموعه ساختمند و حیاتمند و خود انگیخته است و  – 2عناصرو 
های دیگر رها با پدیده زندگی او جهت دارد و مسیر پدیده خط مستقیم است هرگاه از روابط قوا – 4و 

هدف دارد و این و یا آن فرجام را می یابد. بدین قرار، هرگاه پای نیرو به میان  – 5باشد. بنا بر این، 
گردند پنج گانه ترجمان موازنه عدمی می شوند و عبارت میبیگانه نشود، اصول  دباشد و نیرو در زور از خو

 اصل است. اما  5تبیین این  . بخش بزرگ قرآنو معاد و عدالت و امامت و بعثت از توحید
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دارد. در دایره کمال که نویسنده  را اصول راهنما 5نیز این  بنا بر تحقیق جلیل دوستخواه، دین زرتشت -
ترتیب داده است، عشق نیز آمده است. اما استعداد انس و دوست داشتن ذاتی حیات هر موجود و نیز 
ال ذاتی اصول پنج گانه و نیز حقی از مجموعه حقوق ذاتی انسان است. نگاه کنید به دیباچه و به دایره کم

ترین سرودهای ایرانیان نوشته جلیل دوستخواه، کهن در صفحه چهل پیشگفتار جلد اول کتاب اوستا
 .، انتشارات مروارید، تهران1381چاپ ششم 

ترجمه به فارسی از دکتر سید جعفر سجادی، استاد  الدین سهروردی. حکمةاالشراق از شیخ شهاب7
 ، چاپ دوم  دانشگاه، از انتشارات دانشگاه تهران

الدین آشتیانی، ناشر زرتشت، مزدیسنا و حکومت، نوشته مهندس جالل 155تا  148های . صفحه8
 و 1381 شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، تهران

Henry Corbin, L'Homme de lumière dans le soufisme iranien, Editions 
Présence, Paris 1971 

گرداست. آشتیانی گیرحامی کشتگران و نافی مهاجمان بیابانبرجاست نیز بطور پی . آنچه از اوستا9
کند: سان نقل میفرانسوی را این Meilletکتاب زرتشت، مزدیسنا و حکومت( قول میلت  78)صفحه 

و نیروهایی  ای دموکراسیکشاورز به اشرافیت که با او فاصله دارد، دلبسته نیست، بلکه خواهان گونه»
 «.است که بتوانند به او خدمت کنند

باستان نوشته حسن  ، از جمله نگاه کنید به تاریخ ایرانگیر دوران ساسانیسخت . در باره نظام طبقاتی10
)مشیرالدوله( و از جمله، کتاب ساسانیان و طبقات اجتماعی، نوشته پریسا گنجی، انتشارات  پیرنیا

 1398 فرزانگان دانشگاه، تهران
 زرتشت، مزدیسنا و حکومت 168تا  162های . صفحه11
 در کتاب توتالیتاریسم از جامعه برابر مسیحیان به والیت مطلقه پاپ . نگاه کنید به سیر تحول کلیسا12

 صدرنوشته ابوالحسن بنی
گر مرامها نیز در جریان از خود بیگانه شدن، توجیهها، . این امر جهان شمول است چراکه افزون بر دین13

و نقش روشنفکران   لنین« چه باید کرد؟»شوند. از جمله نگاه کنید به فراگیر می قدرت، از جمله استبداد
 کتاب  و نیز ترجمه به فرانسه و حزب پیش آهنگ طبقه کارگر

Staline de Oleg Khlevniuk, Editions Originale, Paris 2015. 
کوب، چاپ ، تألیف دکتر عبدالحسین زرینکتاب جستجو در تصوف ایران 29تا  1های . صفحه14

  1363 دوم، انتشارات امیرکبیر، تهران
  82. صفحه 15

Henry Corbin, La philosophie iranienne islamique aux 17 et 18eme siècles, 
Editions Buchet/Chatel, Paris 1981 

حکمةاالشراق، ترجمه فارسی  و  نیز، به نقل از نور در فلسفه سهروردي، نوشته  15. صفحه 16
 1/66نصرالله حکمت و محبوبه حاجي زاده، منتشره در پژوهشنامه علوم انسانی، شماره 

 ام:کرده هعاالشراق ترجمه فارسی و  دو کار هانری کوربن مراج. در باره نظر سهروردی، به حکمة17
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- La philosophie iranienne islamique 
- Henry Corbin, L'Homme de lumière dans le soufisme iranien, Editions 

Présence, Paris 1971  
سیاسی سهروردی، نوشته حسن قاسم پور، استادیار گروه فلسفه . تأثیر فلسفه نور و اشراق بر تأمالت 18

م، فرمانروایی از کتاب پیام زرتشت، تألیف هو نیز  نگاه کنید به گفتار هجد دانشگاه عالمه طباطبائی
در  خاطر، شیخ اشراقو نیز، بدین 1361 اکبر جعفری، چاپ سوم، سازمان انتشارات فروهر، تهرانعلی

کند. صریح ابراز می« ریاست به چیره شدن»، نیز، مخالفت خود را با21کتاب حکمةاالشراق، صفحه 
 نامد.ت خسروانی میماست، حکو او حکمت پیشینیان را که یافته

 و La philosophie iranienne islamique 136. صفحه 19
Henry Corbin, L'Homme de lumière dans le soufisme iranien, Editions 
Présence, Paris 1971 

 حکمةاالشراق، ترجمه فارسی 26. صفحه 20
 و اختیار از نظر شیعه در  . نگاه کنید به نوشته دکتر پورین نبیان زیر عنوان تحریری نو بر مفهوم جبر21
  1388، تابستان 26ه شناسی، سال هفتم، شماره پژوهشی شیع –نامه علمی فصل
 از شیرین گل ارجمند  . رابطه فاعلیت مطلق خداوند با اختیار انسان در دیدگاه سهروردی و مالصدرا22
 سهروردی بر کتاب حکمةاالشراق ه. مقدم23
 La 148خواند؛ صفحه می« و با معشوق یکی شدن اللهیفنای ف». هانری کربن این مرحله را 24

philosophie iranienne islamique  25خواند؛ صفحه می« اتحاد انسان با خدا»و زرین کوب 
 نور در فلسفه سهروردي. 23گوید، صفحه جستجو در تصرف و سهروردی خود تشبه به خداوند می

  217و اختیار از نظر شیعه، صفحه  جبر. حدیث به نقل تحریری نو بر مفهوم 25
الدین اعلم، انتشارات تحلیل نوین از آزادی، نوشته موریس کرنستون، ترجمه جالل 135. صفحه 26

  1359 امیر کبیر، چاپ دوم، تهران
 حکمةاالشراق، ترجمه فارسی، 17. صفحه 27
، هر دو به نقل از پايان نامه 136-148االشراق، حکمهو  3/416سهروردی، مجموعه مصنفات،  .28

مقطع كارشناسي ارشد رشته فلسفه و کالم اسالمی، رابطهِ فاعلیت مطلق خداوند با اختیار انسان در دیدگاه 
 تبریز. 1393از شیرین گل ارجمند بهمن  سهروردی و مالصدرا

از واحد حقیقی، از آن جهت که واحد است، بیش از  ترجمه فارسی حکمةاالشراق :  224. صفحه 29
ای ترجمه 277و  در صفحه  شود.شود؛ پس هم نور و هم ظلمت از او صادر نمییک معلول صادر نمی

هرآنچه از وسائط حاصل » است کهبر این است، سهروردیکه دکتر سید جعفر سجادی بعمل آورده
، انتشارات دانشگاه، چاپ «شودت فعل به غیر او، تسامح میشود، فعل او بود... گاه باشد که در نسبمی

 1398 سیزدهم، تهران
 ترجمه فارسی حکمةاالشراق 367. صفحه 30
 ترجمه فارسی حکمةاالشراق 280. صفحه 31
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 ترجمه فارسی حکمةاالشراق 246و  17های . صفحه32
 ترجمه فارسی حکمةاالشراق 377. صفحه 33
 ترجمه فارسی حکمةاالشراق 21. صفحه 34
 ترجمه مؤبد فیروز آذرگشسپ.  10و  9، بندهای 31، هات ، گاتها. اوستا35
، صفحه 51و  هات  177 ، گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه، صفحهاوستا 20، بند 19.  هات 36
 جلد دوم  330

Le Zend – Avesta, traduction par James Darmesteter, Paris 1960 
37 .Lommel H; Die Religion Zoroastrian به نقل زرتشت مزدیسنا و حکومت 
 ، گزارش و پژوهش جلیل دوستخواهاوستا 490صفحه  33چهارم، بند  گرده.38
جلد  659صفحه  1و فرگرد  Avesta, traduction par James Darmesteter 5. صفحه 39

 ، گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه.دوم  اوستا
 و 310تا  302های های هشتم تا هجدهم، صفحه. گرده40

Henry Corbin, L'Homme de lumière dans le soufisme iranien, Editions 
Présence, Paris 1971 

 در آن سکنی گزید.« ایده»انگارد که را سرزمینی می که اروپا قابل مقایسه است با نظر هگل
، گزارش و پژوهش جلیل جلد اول اوستا 307تا  302های های هفتم تا چهاردهم، صفحه. گرده41

 دوستخواه
 دوستخواه، جلد اول، گزارش و پژوهش جلیل اوستا 157صفحه  9، بند 12. هات 42
 اکبر جعفریبه نقل پیام زرتشت نوشته علی 2، بند 30، هات ها. گات43
  168به نقل از زرتشت مزدیسنا و حکومت صفحه  3و  2، بندهای 30، هات . گاتها44
فحه . گات ها سرودهای اشوزرتشت از موبد فیروز آذرگشسپ به نقل زرتشت مزدیسنا و حکومت ص45
157  
  66و  19های گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه، صفحه . اوستا46
است. او خبره در رشد شخصی است. مقاله  Christophe Peiffer. تعریف از کریستف پیفر  47
 انتشار یافته است. 2013آوریل  12در 
، به «و عقاید و سیر تاریخی مکتب اعتزال ءبررسی آرا»رضا مهریزی  که زیر عنوان  . نوشته از 48

 است.درج شده مجله فلسفی زیزفوندر  1398شهریور   12تاریخ 
، ص 3. طباطبائى، محمد حسین، اصول فلسفه و روش رئالیسم، پاورقى، مطهرى، مرتضى، ج 49
 ه  محمد حسین زادهنوشت« اراده آزاد از ديدگاه صدرالمتألهين» به نقل از مقاله  161
 جبر»، به نقل از مقاله رساله طلب و اراده از سید روح الله موسوی خمینی 47و  45. صفحه های 50

 .«و اختیار از دیدگاه صدرالمتألهین
، ترجمه و تحشیه فارابیهای اهل مدینه فاضله، تصنیف ابونصر محمد اندیشه 23و  22. فصلهای 51

  1361 از دکتر جعفر سجادی، ناشر کتابخانه طهوری، چاپ دوم، تهران
 های اهل مدینه فاضلهاندیشه 329و  328های . صفحه52

https://www.leblogdesrapportshumains.fr/author/mutsuyakumo/
http://nasour.net/philosophy
http://nasour.net/philosophy
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 های اهل مدینه فاضلهاندیشه 331و  330های . صفحه53
به نقل  1379ه ، طبع منقحه، قم: دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميسیناالتعليقات ابن 55. صفحه 54

نوشته دكتر زهره « مقايسة ديدگاه ابن سينا و اسپينوزا در نسبت عقل، اراده و اختيار به خدا»از مقاله 
یز ، پائ 68 – 47، صفحات 24توازياني، منتشره در فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز، پیاپی 

1386 
الدین تحلیل نوین از آزادی، نوشته موریس کرنستون، ترجمه جالل 135تا  133های . صفحه55

 1359 اعظم، چاپ دوم، انتشارات امیر کبیر، تهران
، 1398بهمن  27ویستا، ، نوشته لیلی خیدانی، مندرج در و اختیار از دیدگاه صدرالمتألهین . جبر56

شوند بسا ممکن است، است. نقل میها هستند که نویسنده به آنها رجوع کردههمان 23تا  10مأخذ 
 خوانندگانی را بکارآیند.

 العرشیه و القضاء و القدر از صدرالمتألهیناالعمال، الحکمهرساله حشر، خلق 139صفحه . 57
  ، االسفار نوشته صدرالمتألهین۶جلد  37۴. صفحه 58
 االعمالخلق 279. صفحه 59
 رساله الشواهد الربوبیه، مجموعه رسائل فلسفی، نوشته صدر المتألهین  327. صفحه  60
محمد حسن قدردان قرا ملکی، سازمان انشارات و اثر  و اختیار، ، نگاه سوم به جبر151. صفحه 61

 138۴اسالمی. چاپ اول.   پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
 االسفار   2از جلد  203و 1از جلد  86های . صفحه62
 االسفار  2، جلد  377. صفحه 63
 االسفار 2جلد  126و  125های . صفحه64
 االعمالخلق 279. صفحه 65
 االسفار 6جلد  378و   377صفحه . 66
 االعمال  خلق 139. صفحه 67
 الشیرازیالشواهد الربوبیّه اثر صدر الدین 491. صفحه 68
 االعمال خلق 141. صفحه 69
 93، سوره  نحل آیه . قرآن70
 3، سوره نساء، آیه . قرآن71
  15، سوره اسراء، آیه . قرآن72
عبدالله نصری، عضو علمی دانشگاه « و اختیار از دیدگاه عالمه طباطبائی جبر». نویسنده مقاله 73

، 36، شماره 9، در فصل نامه حکمت و فلسفه، دوره 1392عالمه طباطبایی است. مقاله به تاریخ 
نویسنده در این قسمت از مقاله خود رجوع ، 44تا  28انتشار یافته است. به مأخذها از شماره 

 است:کرده
 طباطبائی: بنیاد علمی فکری عالمهجلد سوم، حاشیة الکفایة، تهران 140و  139های  .  صفحه74
 حاشیةالکفایه 162تا  157های . صفحه75
 اصول فلسفه و روش رئالیسم تألیف محمد حسین طباطبائی 1، جلد 77. صفحه 76
، بیروت: داراالحیاء 6الحکمه المتعالیه فی االسفار العقلیه، ج   6جلد  315. صفحه 77

  1981العربی، التراث



216 
 

شرح و تعلیقه بر الهیات شفا، تصحیح، تحقیق و مقدمه نجفقلی حبیبی،  2، جلد 172.  صفحه  78
  1382 بنیاد حکمت صدرا، تهران

 اصول فلسفه و روش رئالیسم 78. صفحه 79
 ، االسفار 6جلد  308. صفحه  80
 1362، تاریخ انتشار الحکمه اثر طباطبائینهایة 122. صفحه 81
 نهایةالحکمه 91و  90های . صفحه82
 جلد سوم  حکمةالمتعالیه 13. صفحه 83
، ترجمه سید محمدباقر موسوی، اشارات از محمد حسین طباطبائی تفسیر المیزان 20.  جلد 84

 محمدی، تهران
 المیزان 20جلد  36.  صفحه 85
 حکمة المتعالیه 2جله   372. صفحه  86
ی، قم: مؤسسه اجود التقریرات اثر محمد حسن نائینی، تقریر ابوالقاسم خوی  1جلد  90. صفحه  87

 االمصاحب
  ،  المیزان4جلد  126. صفحه 88
 ، حکمة المتعالیه6،  ج 372و  318های . صفحه89
 10، تاریخ انتشار 2صدر، انتشارات مدرس نوشته ابوالحسن بنی و نقش مدرس . موقعیت ایران90
  1356آذر 
سید  ها و مکتوبات و یادداشتهایی پیرامون زندگی مجاهد شهیدنطق 265تا  253های . صفحه91

 1355خرداد  4، انتشارات ابوذر، حسن مدرس
 و 198، ص 1302 رسمی کشور، مذاکرات مجلس چهارم، استیضاح مستوفی، خرداد  ِ. روزنامه92

  223و  210و  92و  90و  89و  83های ، صفحهزندگی نامه مدرس
 توسط رحیم زاده صفوی به نقل تاریخ بیست ساله، نوشته حسین مکی و به احمد شاه . پیام مدرس93
، به کوشش بهمن دهگان، رحیم زاده صفوی، اسرار سقوط احمد شاه 90تا  88و  21های صفحه -

   1362، تهرانفردوسی، 
 1393آذر  4،)رحمةالله علیه(، توسط محمد زوارئیاندر مدرس . خاطرات و حاضر جوابی شهید94
و علی مدرسی، مرد روزگاران، جلد اول، چاپ  211قهرمان آزادی، صفحه  . حسین مکی، مدرس95

  405دوم، صفحه 
 94آذر ماه  25چهارشنبه  - 26327شماره  -روزنامه اطالعات . 96
در تبعید(، به کوشش   سید حسن مدرس . گنجینه خواف )درس ها و یادداشت های روزانه شهید97

 1397 نصرالله صالحی، ناشر: کتابخانه طهوری، تهران
و کتاب نهضت ملی و دشمنانش به روایت اسناد به قلم  نطقهای مصدق. مقدمه جلد اول دفتر اول 98

، فصل مربوط به مصدق صدر و جمال صفری است و مردان سیاسی آسیا به زبان فرانسهابوالحسن بنی
 صدر و پل ویی است:به قلم بنی

Homme d'Etat d'Asie et leur politique, Publications de la Faculté de Droit de 
l'Université René descartes (Paris v), 1980 

 1354آذر ماه  10،  10، تالش برای تشکیل جبهه ملی سوم، انتشارات مصدق . مکاتبات مصدق99
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،  75. سیاست موازنه منفی در مجلس چهاردهم، نگارش حسین کی استوان، جلد دوم، ص 100
  1356آذر  1،  13 سط انتشارات مصدقتجدید چاپ تو

 75. سیاست موازنه منفی در مجلس چهاردهم، جلد دوم، ص 101
 2، شماره انتشارات مصدق  33. صفحه 102
گاه شده بود که انگلیسمی . در خاطرات و تألمات از دکتر محمد مصدق103 ها و خوانیم که او آ

اند تا مگر مصدق توسط مجلس عزل شود. بوده ها در کار خریدن نمایندگان مجلسآمریکایی
بیند. چهار دهه بعد، می به استناد رأی مردم ایران و انحالل مجلس خاطر او چاره را در همه پرسیبدین

سانسور شده نیز یافت شدند( از قید  میصدر ترجمه و اسا)توسط ابوالحسن بنی گزارش محرمانه سیا
است که کار خرید نمایندگان در پیشرفت و نزدیک به نتیجه محرمانه خارج شد. در این گزارش، آمده

 کرد، توسط مجلس خریداری شده توسط سیا و انتلیجنت سرویساست. اگر مصدق همه پرسی نمیبوده
 شد.عزل می
و نیز فصل  در کتاب موقعیت ایران و نقش مدرس به فصل سیر تحول اقتصاد ایران . نگاه کنید104

 صدراول کتاب نفت و سلطه نوشته ابوالحسن بنی
و دشمنانش به  درج است( نهضت ملی ایران 433در صفحه  ، )سند455تا  432های . صفحه105

 صدر و جمال صفریروایت اسناد، نوشته ابوالحسن بنی
 نوشته اسماعیل رائین. در جلد سوم کتاب فراموشخانه و فرماسونری در ایران .  فصل لژ پهلوی106
 1331اسفند  9در جلسه خصوصی مجلس در  . نطق مصدق107
 2020انویه ژ 23فارسی، در تاریخ  . یورونیوز108
 صدرنوشته ابوالحسن بنی . نگاه کنید به جلدهای اول و دوم و سوم کتاب رشد109
 صدرجلد اول نوشته ابوالحسن بنی . امرهای واقع مستمر110
111 .Yvon Quiniou, pour une actualisation du concept d'aliénation dans 

actuel Marx (n° 39), pqges 71 à 88, 2006.1  
صدر.جلد سوم نوشته ابوالحسن بنی . نگاه کنید به کتاب رشد112                                    

113.                                             La montée de l'instabilité professionnelle 
et ses  causes نوشته Givord Pauline et Éric Maurin    منتشره در 
                                 Revue économique 2003/3 (Vol. 54), pages 617 à 626 
   83تا  80های . صفحه114

Jean-Claude Kaufmann, La fin de la démocratie, apogé et déclin d'une 
civilisation, Editions Les Liens qui Libèrent, Paris 2019 

 La fin de la démocratie. فصل دوم 115
 ,Christophe Gulluy.  کتاب از آغاز  تا پایان تشریح انحالل طبقه میانه در غرب است   116

La Fin  de la classe moyenne occidentale, Editions Flammarion, Paris 2018 
117 . 

Organisation mondiale de la santé, Comment les quatre grandes flambées 
du XXIe siècle ont fait voler en éclats 

plusieurs idées fausses tenaces                                                                         
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 صدرنوشته ابوالحسن بنی . کتاب کیش شخصیت118
بخش اول، هر دو نوشته  و مبارزه با سانسور و کتاب ارکان دموکراسی . کتاب تعمیم امامت119

 صدرابوالحسن بنی
معاصر  ، نهضت ملی و رویدادهای تاریخمصدق» گفتار جلد پانزدهم کتاب . نگاه کنید به پیش120
  1398اسفند  29، تألیف جمال صفری، تاریخ انتشار ایران
121 .Dualisme  که با عنوان زیر در دسترس است: 2013و  2012موضوع بحث در سالهای 

       Projet Labex Resmed, Centre Lenain de Tillemont / Centre Léon 
Robin 

   Paris IV Sorbonne   
122 .Hart, W.D. (1996) "Dualism", in Samuel Guttenplan (org) A 

Companion to the Philosophy of Mind, Blackwell, Oxford, 265-
7                                           

123 .Platon, Apologie de Socrate [détail des éditions] [lire en ligne], Criton, 
Phédon, trad. M.-J. Moreau, Éd. Gallimard, Folio Essais, 1985                        

 ، ترجمه دکتر رضا کاویانی و دکتر محمد حسن لطفی. نگاه کنید به کتاب جمهوری افالطون124
 . کتابهای ششم و هفتم جمهوری افالطون125
 ها را در بردارد.صدر انواع دیالکتیکنوشته ابوالحسن بنی . تضاد و توحید126
، ترجمه  اصغر در کتاب جامعه باز و دشمنانش، تألیف کارل پوپر . فصل اول درباره افالطون127

 1364 مهاجر،   انتشارات شرکت انتشار، تهران
128 .Aristote (milieu IVe siècle av. J.-C.) La Métaphysique trad. Annick 

Jaulin, PUF, 1999 
129 .Aristote, mil. IVe siècle av. J.-C., "De l’Âme", trad. A. Jannone, ed 

Gallimard, TEL, 1994 
یونانیان و بربرها نوشته امیرمهدی بدیع، ترجمه احمد آرام، نشر پرواز،  292تا  290های . صفحه130
 و نیز نگاه کنید به مقدمه مترجم کتاب حکمةاالشراق.1341 انتهر

 صدرارسطوئی نوشته ابوالحسن بنی . نقد منطق صوری131
ترجمه حمید عنایت نشر شرکت سهامی کتابهای جیبی چاپ  . کتاب اول سیاست نوشته ارسطو132

   1349 دوم، تهران
 . والیت قانون گذار اول، کتاب هفتم سیاست ارسطو133
 . کتابهای چهارم و پنجم سیاست ارسطو134
 ارسطو . در کتابهای هفتم و هشتم سیاست135
                                  Thomas d’Aquin et la théologique 133تا  103های . صفحه136

Collections microcoms Maitres sprituels, Paris 1959    
 صدر، کتاب اول از مجموعه کتابها در باره دموکراسینوشته ابوالحسن بنی . توتالیتاریسم137
 ,Francois Decret, Mani et la tradition manichéenne. چکیده بسیارکوتاه 138

Editions du Seuil, Paris 1974  
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139 .Descartes, R. (1641) Méditations métaphysiques, trad. Florence 
Khodoss, PUF, 2004 

 زیر عنوان  Stéphane Haber. از جمله نگاه کنید به مقاله 140
Hegel : la liberté individuelle Principes de la philosophie du droit, § 4-29  

  15، شماره 2012، تاریخ انتشار 24 -11های ، صفحهPhilosofiqueمنتشره در مجله 
 زیر عنوانYvon Quiniou    . نگاه کنید به نوشته ایون کینیو141

 Quelle liberté pour l’homme selon 
Marx                                                                                                              

 او نویسنده این کتاب نیز هست:
L’homme selon Marx. Pour une anthropologie matérialiste. Kimé, 

2011                                  
ها از آزادی و نقد آنها و نیز جلد سوم، فصل اول در جلد دوم، تعریف . نگاه کنید به کتاب رشد142

 صدر، هر دو کتاب نوشته ابوالحسن بنیباره حق و تعریف آن و نیز از خود بیگانه شدن لیبرالیسم
نشاند، نیست. نگاه کند: هستی هست و نیستی که هگل با هستی برابر میرا نقد می هگل سارتر. 143

افزون  Sartre, L'Être et le Néant, Editions Gallimard, Paris 1943کنید به فصل اول 
است و این جبر  براین، او از این مهم نیز غافل است که عبور هستی در نیستی و نیستی در هستی، جبر

است، نفی آزادی هستی است. هرگاه فرض کنیم، هستی از آزادی خویش غافل و یا از آن نا آگاه بوده
ایم که او از ازل متعین بوده است. شود، حکم کردهشود و نامتعین غافل نمیبنابراین که متعین غافل می
است، این از راه خلق است یم هستی آزاد بالقوه بودهاست. و اگر فرض کنبنابراین، با نیستی برابر نبوده

کند و گرنه با تن دادن به جبر و متعین شدن، آزادی بالقوه آزادی بالفعل که آزادی خویش را بالفعل می
 خالی است، نه از هستی. شود. افزون براین، هستی محض از تعیننمی
 صدر، جلد دوم، نوشته ابوالحسن بنی. امرهای واقع مستمر144
 آیه در نفی فرعونیت 70آیه در باره شرک و مشرک هست و افزون بر  170، افزون بر . در قرآن145

و دیگر اصول راهنمای دین نیز در  پرستی. توحید هایی در باره بت. و آیههست و دو آیه در باره تثلیث
صدر . باوجود این، موازنه اند. نگاه کنید به اصول راهنمای اسالم، نوشته ابوالحسن بنیقرآن تبیین شده

از خود بیگانه و اصل راهنمای مذاهبی شد که پیروان آنها خود را مسلمان  در ثنویت تک محوری عدمی
 خوانند.می

 ?Alain Touraine, Qu'est – ce que la démocratie  189تا  186های .  صفحه146
Editions Fayard, Paris 1994                                                                              

 ، سوره های تکاثر و والعصر . قرآن147
 71، سوره مؤمنون، آیه . قرآن148
باستان، تألیف میترا  گر ایرانخاندانهای حکومت 95تا  89و 16و  11و  10های  . صفحه149

 1372، تابستان مهرآبادی، انتشارات فتحی، تهران
 مشکینی که رئیس مجلس خبرگان بود، دولت والیت مطلقه فقیه را دولت سلسله روحانیت. 150
 خواند.
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 Au royaume d'Egypte : le temps des rois dieux, Editions. از جمله نگاه کنید به 151
Flammarion, Paris 1997  نوشتهClaire Lalouette 

، دست نویس، و نیز فصلهای اول و دوم صدر در باره سیر تحول کلیسابنین حس. تحقیق ابوال152
 صدر، نوشته ابوالحسن بنیکتاب توتالیتاریسم

  971تا  953های و صفحه . نگاه کنید به چه باید کرد اثر لنین153
Lénine et le marxisme-léninisme نوشته Philippe Nemo در       
Histoire des idées politiques aux Temps modernes et contemporains, 2013  

 . کتاب نبرد من، نوشته آدولف هیتلر ترجمه فرشته اکبرپور، چاپ سوم، نشر نگاه 154
انی هستند که بحق گرویده ؛ طرف خطاب کس17و نیز آل عمران، آیه  42، سوره بقره، آیه . قرآن155

 «.نیروها را هر چه بیشتر جلب کنند»آمیزند تا اند اما آن را با باطل می
  137و نیز آیه  82، سوره انعام، آیه . قرآن156
؛ تمنی را مفسران خواندن آیات الهی تفسیر کرده اند. شناسایی انواع  52سوره حج، آیه  . قرآن157
ناظر بهمین نوع موازنه باشد. فساد محیط گاه تمایل  دهد که بدانیم  القاء شیطان، امکان میهاموازنه

 ن است.انگیزد و تمنی همیبه دخل و تصرف در پیام را بر می
، ص 6، فصل 1. زندگانی محمد، تألیف دکتر محمد حسین هیکل، ترجمه ابوالقاسم پاینده، ج 158
226 
  73، سوره اسراء، آیه . قرآن159
 ایجاد کرد، تا دیکتاتوری پرولتاریا و از نازیسم شهربرای بنای آرمان . از نظام سیاسی که افالطون160

برای  تا استبداد هاو از این دیکتاتوری« های رشددیکتاتوری»ایسم و از آن تا و فاشیسم و... تا پهلوی
است. عیار قدرت، هر زمان به یکی از آنها درآمده که بتهستند ها ، انواع شکل«جامعه دینی»بنای 
که بخش عمده ان مجاز است نگاه کنید به کتاب رهبری، جلد اول، فصل اول، نوشته ابوالحسن  –قدرت 

 ها هستند.و قدرتمداری، امرهای مستمر در همه جامعه –صدر بنی
داند، دانش نیز به تصدیق هستی نامتعین ین مینیست که انسان را باز بروی نامتع . تنها سارتر161
 ، فطرتصدر و قرآن، جلد دوم، فصل علم، نوشته ابوالحسن بنیاست. نگاه کنید به کتاب رشدرسیده
 داند: قرآن، سوره روم، آیه ای که انسان است را فطرت آفریدگاه میآفریده
  6، سوره حج، آیه . قرآن162
شود چنان وانمود کند که او راضی . در کتاب شهریار، نوشته ماکیاول، به شهریار رهنمود داده می163

 آید.نیست دیگران خالف قول و قرار او با مردم عمل کند اما از عهده آنها بر نمی
 .نور سهروردی و بخصوص مالصدرا ، فلسفه و عرفان 35، سوره نور، آیه . قرآن164
 Guillaume Guindey, Le drame de la pensée  150تا  146های . صفحه165

dialectique قول کلتی نیز ذکر شده است. 120. ذیل مأخذ 
 صدرو عقل آزاد نوشته ابوالحسن بنی های کیش شخصیت. کتاب166
دانان و فیزیک شناسان برای این پرسش که زندگی چگونه پدید شناسان و شیمی. هنوز زیست167
که حیات اند، جز اینهای آزمایشگاهی نیز به نتیجه نرسیدهاند. تحقیقاست، پاسخی نه جستهآمده

زندگی فرآورده توحید و . به سخن دیگر، عناصر در محیطی مناسب برای پیدایش است توحیدنیازمند 
 نه ثنویت، است. از جمله نگاه کنید به



221 
 

- ?Comment la vie est-elle apparue  نوشتهAnne Lefèvre-Balleydier  منتشره در
  2011اوت  11به تاریخ  Science et Vieمجله 

- Les origines de la vie  نوشتهAlain Boudet   فیزیکدان، منتشره در مجلهSpritualité, 
Science et Développement  2012اوت  28به تاریخ  

اند. به گمان و... شرح شده و دیالکتیک مارکس هگل و تضاد دیالکتیک . در کتاب توحید168
است. بلحاظ سیاسی، یعنی مبارزه طبقاتی  ، قائل نشدن به تضاد ذاتی و درونی، قائل شدن به خداانگلس

 نیز به تضاد درونی نیاز است. نگاه کنید به 
Maurice Merleau – Ponty, les avantures de la dialectique, Paris 1967 

های کند. نگاه کنید به صفحهبه قول گیوم گندی او غافل بود که این دیالکتیک عقل را گرفتار انقیاد می
 Guillaume Guindey, Le drame de la pensée dialectique  150تا  146
و  فیلسوف کمونیست ایتالیایی به این نتیجه رسید که تضاد درونی در طبیعت نیست مقدمه و  - 

  30و  16صفحه 
Lucio Colletti, Politique et Philosophie, Editions Gallilée, Paris 

1975                             
دیالکتیک را کشت وقتی مدعی شد که  گوید انگلسدر جلد اول دیالکتیک، می . سارتر169

 مرگ او، به استناد یادداشتهایش منتشر شد. جلد دوم بعد ازدیالکتیک طبیعت را کشف کرده است. 
 و مبحث سوم تضاد و و توحید -
  Critique de la raison dialectque  , Jean Paul Sartreجلد اول  670صفحه  -
- Dialectique et Sociologie selon  J.-P. Sartre  نوشتهGeorges Gurvitch  منتشره
 در 

Cahiers Internationaux de Sociologie, Nouvelle Série, Vol.31, pp 113- 128, 
juillet – septembre 1961 

 صدر. فصل اول جلد سوم رشد نوشته ابوالحسن بنی170
  15و اسراء، آیه  108های یونس، آیه ، سوره. قرآن171
 71، سوره توبه، آیه . قرآن172
است سوره انسان: خداوند فرماید: راه هدایت را پیش پای شاکر و کفور قرار داده 3، در آیه . قرآن173

آید: رود و خدا به سوی او میمی و آن کس راست راه عمل به حق را درپیش گیرد، او به سوی خدا
 و کنز العمال  160و انعام، آیه  12و لیل، آیه  69های عنکبوت، آیه قرآن، سوره

 صدردر جلد سوم رشد نوشته ابوالحسن بنی . سیر تحول لیبرالیسم174
 59، سوره نساء، آیه . قرآن175
«: هوالحق»و حقوق معنوی تنظیم کننده رابطه با  ، اطاعت با حقوق ذاتی حیات. در قرآن176
است. اطاعت از قدرت همانی جستن به او و یا پذیرفتن قضاوت به حق در مقام نزاع، بکار رفتهاین

است. اطاعت از حق، خودانگیخته ممکن ( ممنوع گشته... و شیطان )طاغوت و مستکبر و فرعون
 به آلت شدن میسر است. ،گراست و اطاعت از سلطه



222 
 

ره، اطاعت از ، اطاعت به کُمایه کلمه، اختیار و توانایی به انطباق عمل با حق است. در قرآن. بن177
خداوند نیست، اطاعت از طاغوت است. در فقه نیز، اطاعت انطباق عمل با حکم واقعی شرع معنی 

 دهد. می
و قلم،  52و فرقان، آیه  116و کهف، آیه  67و  48و 1های حزاب، آیههای ا، سوره. قرآن178
 و... 10و  8های آیه

 صدرنوشته ابوالحسن بنی . نگاه کنید به بخش اول جلد اول ارکان دموکراسی179
خواند، دو اقتصاد رقیب، یکی می« اتحاد جماهیر شوروی»خود را  روسیه . زمانی که امپراطوری180
، بردیگری مدعی بودند در رسیدن به دوران وفور داری دولتیو دیگری سرمایه داری خصوصیسرمایه

 صدر  سبقت خواهند گرفت. نگاه کنید به اقتصاد توحیدی نوشته ابوالحسن بنی
 صدر، جلد دوم، فصل اول، نوشته ابوالحسن بنی. امرهای واقع مستمر181
و  صدر و فراخوان پیکتینوشته ابوالحسن بنی 300تا  296ها . نگاه کنید به وضعیت سنجی182

 هایی از این نمونه:شماری از اقتصاددانان برای تغییر نظام اقتصادی و از مقاله
Ce que le confinement nous apprend de l’économie, 11avril 2020 par 
Romaric   Godin                                                                                         

183 .Sara Amsler, Radical Democracy, Editeur : Routledge (22 avril 2015)     
184       .Dignity in the 21st Century                                                   

Authors: Doris Schroeder and Abol-Hassan Banisadr, with translation by 
Mahmood Delkhasteh and Sarah Amsler; Editions Springer Open, 2017     

185 .La notion de dignité humaine en philosophie contemporaine   نوشته
Chantal Delsol  منتشره توسطInstitut Libertés  2014انویه ژ 21به تاریخ  

را  هافرماید همه آفریدهها، خداوند میاست. و در این آیه آیه، سخن از کرامت 47، در . قرآن186
 10و لقمان آیه  7و شعرا  آیه  70کریم آفریده است: سوره های اسراء آیه 

 .صدر در باره کرامتو نیز نگاه کنید به تحقیق ابوالحسن بنی   
که در تاریخ « زيبايي شناسي و هنر در افالطون»زیر عنوان . نگاه کنید به نوشته ابوالحسن غفاری 187

 است.منتشر شده 1394دیماه  1
مجموعه آثار فلوطین، ترجمه محمدحسن لطفی، انتشارات خوارزمی، . نگاه کنید به رساله ششم در 188

 ، دو جلد1366چ اول، 
189 .Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs 
 L'origine de l'inégalité des races : Étude de trente-sept contesقاله و م

africains   نوشتهVeronika Gôrôg  منتشره درCahiers d'Études africaines Année 
1968 30 pp. 290-309 

نوشته  Noirs et Blancs dans l'œuvre d'Aimé Césaire. نگاه کنید به نوشته 190
Mineke Schipper de Leeuw                                     منتشره درPrésence Africaine  

Nouvelle série, No. 72 (4e TRIMESTRE 1969), pp. 124-147                         
 Jean-François Dortierنوشته    La tyrannie de la beauté.  نگاه کنید به مقاله  191

  2008وئیه ژدر تاریخ  Sciences Humainesمنتشره در مجله 
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، نوشته حسین شناسی در فلسفه صدرالمتألهینمقاله زیبایی 162تا  137های . نگاه کنید صفحه192
، 2شماره  ،39دوره ، و سید جواد نعمتی، منتشره در مجله فلسفه متعلق به دانشگاه تهران هاشم نژاد

 .1390پاییز و زمستان 
193       . Philippe Vallat, Farabi et l'école d'Alexandrie ; des prémices de la 

connaissance à la philosophie politique                                                              
تعالیه فی االسفار العقلیة االربعة،بیروت: (، الحکمة الم 1410شیرازی، صدرالدین محمّد) -

 9و8و7و6و5و4و3و2و1داراالحیاء التراث العربی، ج
 های اهل مدینه فاضلهاندیشه 107و  صفحه  42المدنیه، صفحه ، السیاسته. فارابی194
انتشارات دانشگاه تهران و : (،النجاة من الغرق فی بحر الضالالت، تهران1379. ابن سینا )195

 العشق، فصل پنجم.رساله فی
و سید جواد نعتمی، استادیار  ، نوشته حسین هاشم نژادشناسی در فلسفه صدرالمتألهین. زیبایی196

 دانشگاه
 االسفار العقلیهالحکمة المتعالیه فی 239. جلد دوم صفحه 197
 7، سوره سجده، آیه . قرآن198
 قم: انتشارات بیدار تفسیر القرآن الکریم، نوشته مالصدرا 53. صفحه 199
ها در بنا بر شاهنامه فردوسی و تمامی جنبشهای موفق ایرانی و نیز تاریخ انقالب . جنبش کاوه200

یا مردمی که « پایین»هستند که بدون مشارکت  کشورهای مختلف جهان گویای این امر واقع مستمر
شود. اما این مشارکت نیازمند دهند، هیچ جنبشی همگانی و موفق نمیرا تشکیل می قاعده هرم اجتماعی

بعد از انقالب را به خود  های انقالبی، استبدادتغییرکردن است. و کشورهایی که، در آنها، جنبش
 است.دهخاطر است که جریان انقالب همان جریان تغییرکردن و تغییردادن بواند، بدینندیده
، سوره قصص، آیه شوند و  در قرآنها میها اولیدهد که آخری( وعده می19. 3)م تیو . انجیل201

این است: مستضعفان امامان روی زمین خواهند شد. نظرپردازانی که  خوانیم که اراده خداوند، می5
و مارکسیستها و...( نیز تغییر نهایی را آن تغییر  اند )لیبرالها و مارکسها شدهنظریه آنها راهنمای جنبش

 ت کهاسدانند که هرم اجتماعی از میان برود و هر انسان جامعیت خویش را بیابد. دلیل اینمی
 و عامل به حقوق خود، نگردد، پویایی مرگ بدیل خویش و امام، بمعنای عارف« پایین».  تا 202

 صدرشود. از جمله نگاه کنید به کتاب انقالب نوشته ابوالحسن بنیبا پویایی زندگی جانشین نمی
 صدر. کتاب عقل آزاد نوشته ابوالحسن بنی203
 صدرنوشته ابوالحسن بنی گانهحقوق پنج .204
دکتر فیروزه خانمها صدر و که در تدوین آن ابوالحسن بنی گانهبر پایه حقوق پنج . قانون اساسی205
محمد رضا راعی  و جهانگیر آقایان عقیله جعفری ماربینی و  فریبا ساعدی و ژاله وفا و صدر و بنی

 شرکت داشتند. دکتر نصرالله نجات بخشدکتر صدارت وگلیان و دکتر مهران مصطفوی و 
آور گشتن: قدرت مرگ . این واقعیت را که خالء ناشی از حق را بغی )بریدن از حق و برادر شیطان206

کند. خاطر نشان انسان می 202جای جای، از جمله، سوره اعراف، آیه ، کند، قرآنگر( پر میو ویران
است. جهان امروز، نیازمند اشتراک از خود بیگانه شده باوجود این، اسالم در فراوان بیانهای قدرت
دهد در ک به آنها امکان میهستند. این اشترا« هوالحق»دارندگان این و آن دین و این و آن مرام در 

 نقد آزاد تعریف حق شرکت کنند و به اشتراک در تعریف رسند.
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 52، سوره مؤمنون، آیه . قرآن207
سوره مؤمنون  53های سیاسی و دینی و مرامی آن، مصداق آیه ، بخصوص گروه. جامعه امروز ایران208
 هستند.
  64، سوره آل عمران، آیه . قرآن209
یابید. اصل اول در کتاب انقالب، اصول راهنمای انقالب را می 261تا  254های . در صفحه210

 است.شرح شده 254صفحه 
  4، سوره ممتحنه، آیه . قرآن211
 188و  187های صفحه در کتاب تضاد و توحید بنابر استالین . قوانین دیالکتیک212
  گانهبرپایه حقوق پنج . فصل جامعه مدنی در قانون اساسی213
 .گانهبرپایه حقوق پنج . دولت و رابطه آن با نهادهای جامعه در قانون اساسی214
 صدرنوشته ابوالحسن بنی . بخش اول جلد اول ارکان دموکراسی215
 صدر. نگاه کنید به کتاب اول و سوم رشد نوشته ابوالحسن بنی216
خواهد و سوسیالیسم جامعه را شود و جامعه را تابع فرد میبرای فرد اصالت قائل می . لیبرالیسم217

 داند. بر اصل ثنویت، ممکن نیست از بند تقدم و تأخر رها شد.بر فرد مقدم می
                 La Fin de l'histoire et le Dernier Homme ، با عنوان. ترجمه به فرانسه218

     Livre de Francis Fukuyama 
، هایدگر در کتاب مدرنیته، طرح نیمه تمام و نیز هایدگر و جان فولر اند ادگار مورن. از آن جمله219

در کتاب دفاع از مدرنیته  کند و آلن تورنبست، نظریه عقل ارتباطی را پیشنهاد میکه در مقام گشودن بن
 بست بگشایند.اند راهی به بیرون از بنکوشیده –نقل و نقد شده است  ،جلد سوم ،کتاب رشد در –

، فصل چهارم. اصول راهنمای اقتصاد در خدمت . نگاه کنید به جلد دوم امرهای واقع مستمر220
 اند.، آمدهانسان که در قرآن

در غرب، ظهور و سقوط، نوشته آنتونی آربالستر، ترجمه عباس  لیبرالیسم 39و  38های . صفحه221
 1377 مخبر، چاپ سوم، نشر مرکز، تهران

 12و سوره جاثیه، آیه  89تا  84های ، سوره مؤمنون، آیه. قرآن222
نگاه کنید به اقتصاد توحیدی و اصول راهنمای اسالم هردو نوشته  . در باره قاعده تخلیف223

 صدرابوالحسن بنی
، امر واقع است. چرا که «پرولتاریا». مالکیت دولت بر ابزار تولید و زمین و منابع، بنمایندگی از 224

 شود،کردند. اما در آنچه به مالکیت اجتماعی مربوط میرژیمهای کمونیست این مالکیت را از آن خود 
ها و حقوقی که یک معنی آن، برخورداری کارگران از حقوق است )حق کار، حق بازنشستگی، بیمه -

کنند و خدمات که همه شهروندان باید از آن برخوردار باشند(. در رابطه کارگر و کارفرما را تنظیم می
روبرت با  2010، فصل اول سال 173شماره  Raison presenteاین باره بخوانید مصاحبه مجله 

 ، جامعه شناس، زیر عنوان   Robert Castelکاستل 
Qu'est-ce que la propriété sociale ?                                                                  

و  کتابی در باره مالکیت خصوصی Claudine Harocheو او به اتفاق کلودین هاروش   -
 اند با این عنوان:ت اجتماعی و مالکیت بر خود نوشتهمالکی
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 Propriété privée, propriété sociale, propriété de soi, Edi Fayard, Paris 
2005 

اند. بنابرآن، مالکیت بر ابزار تولید و زمین و ها نیز مالکیت اجتماعی را پیشنهاد کردهو سوسیالیست -
 شود:منابع از آن جامعه می

La « propriété sociale » : un concept clé pour élaborer une théorie de l’ESS    
 مجله 2015انویه ژ 15شماره  152تا  135های منتشره در  صفحه Benjamin Chapasنوشته 

                                                               Revue Française de Socio-Économie  
، هر دو نوشته ابوالحسن در ایران شناسی خانواده. دوکار، یکی زن در شاهنامه و دیگر جامعه225
های روابط شخصی قدرت، در ایران، هستند. وجود ، یعنی شبکهصدر در باره این امر واقع مستمربنی

 کنند.دیگر را نیز خاطر نشان میهای ها در جامعهاین شبکه
شود و سخن او، صدر گفت: آزادی هر جامعه با آزادی زن شروع می، بنی. در جریان انقالب ایران226

 بازتابی جهانی یافت. 
  گانهبرپایه حقوق پنج ضمیمه دوم قانون اساسی های به زیان زنان. تبعیض227
 و  سوره عنکبوت و... 113و  توبه، آیه  124های بقره، آیه ، سوره. قرآن228
ای و شبکه و شبکه هاشمی رفسنجانی و شبکه خامنه حاکم، شبکه خمینی های تارعنکبوتی. شبکه229

 اند. مطالعه و توسط انقالب اسالمی منتشر شده های مافیاییمهدوی کنی و...و شبکه
 256، سوره بقره، آیه . قرآن230
 رجوع کنید به بخش اول از جلد اول کتاب ارکان دموکراسی زدایی. برای اطالع از قواعد خشونت231
( که، درآن، او به والیت فقیه صفت 1366دی ماه  16) ای توسط خمینی. پاسخ نامه خامنه232

مطلقه داد و آن را مقدم و حاکم بر احکام شرع شمرد. بعدها، منتظری والیت مطلقه را از مصادیق 
 شرک دانست.

و فرعونیان و از میان رفتن اقوامی را خاطرنشان  های بسیار، از هالکت فرعون، در آیه. قرآن233
کند که به رأی فرمانروا و یا فرمانروایان شدند. امر واقعی را خاطر نشان می کند که گرفتار استبدادمی

و هیتلر پیدا کردند و  و استالین مستمر و جهان شمول است: سرنوشتی که استبدادهای فراگیر کلیسا
کند هرگاه انسانها وجدان به زیرسلطه پیدا می – گرهای نظام سلطهسرنوشتی که جهان گرفتار پویایی

ها را با حقوق تنظیم کنند. درخور یادآوری است که از اصول حقوق خویش نجویند و بر آن نشوند رابطه
راهنمای انقالب یکی این بود که به شهروندی از شهروندان دین تحمیل نشود و استبدادی که بازسازی 

قرآن، سوره مؤمنون،  را فساد فراگرفت: شد و ایران اد و حق تابع هویشد، بساط تفتیش عقاید را گستر
 .71آیه 

بعد از انقالب و افریقای بعد از رهایی از استعمار و نیز امریکای التین و کشورهای  . ایران234
و جدا پنداری این دو از یکدیگرند. در  عرب، همه قربانیان نداشتن درک صحیح از استقالل و آزادی

سیاسی در سه قاره، نوشته  این باره، از جمله کتابهای خیانت به امید و توانایی و ناتوانایی و سیر اندیشه
، کمک توانند به خواننده در سردرآوردن از چونی و چرایی بازسازی استبدادصدر، میابوالحسن بنی

 کنند.
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گران در باوراندن این نیز از آغاز تا پایان، توضیح روش سلطه  Radical Democracyکتاب   -
زیرسلطه، خالء است. کتاب منابع بسیاری در این باره، در  – گردروغ است که بیرون از نظام سلطه

 دهد.اختیار خواننده قرار می
با آن تا جایی که پای خداوند به میان نیاید، موافق است.  از آزادی که آلن تورن . تعریف سارتر235

 اند.و نظر آلن تورن در جلد سوم کتاب رشد، نقل و نقد شده نظر سارتر در جلد دوم کتاب رشد
. روشن است که خلیفه خداوند که حق است، باید 39، آیه و سوره فاطر 30، سوره بقره آیه . قرآن236

 شود که ناحق است.پوشاند و بنده قدرتی میشود یعنی حق را میمی حق باشد. اگرنه، کافر
نیز ناگزیر، باید جامعه آرمانی تصور  کند، مارکسمعنی می، مبارزه را بی. چون ماندن در جبر237
ها، در فراگرد تاریخ، آزادی خویش را بمثابه توانایی مهار واقعیت، عمل کرد تا که در آن، انسانمی

فهم او از آزادی البته موضوع بحث و «. اند را بیابندکردن بر آن، یعنی آزاد شدن از آنچه بدانها وابسته
  د بهنقد شده است. از جمله نگاه کنی

-  ?Quelle liberté pour l’homme selon Marx  نوشتهYvon Quiniou   30منتشره در 
 است.  نویسنده فیلسوف است و صاحب کتابی در باره مارکس  2011نوامبر 
238 .Marx, Question Juive  و 

La liberté au fondement de la philosophie marxienne -   نوشتهYoann Colin  در
  2018وئن ژ 19تاریخ 
 Force et fragilité de l’idée de liberté chez Marxمقاله  144 – 125های . صفحه239
 1986بسال    Dans Droit et liberté selon Marxمنتشره  در Jean-Yves Calvezنوشته 
 صدردر کتاب سوم رشد نوشته ابوالحسن بنی . نگاه کنید به فصل حق و مصلحت240
دهد و مصداق آیه برند که ماکیاول در کتاب شهریار توضیحش می. اینان همان روش را بکار می241
 سوره انفال هستند. 56

صدر. به بنی، نوشته ابوالحسن در ایران . نگاه کنید به بخش اولِ جلد اول کتاب سیاست امریکا242
استناد اسناد سفارت امریکا، تمامی سندها در باره ارتباط ناقض استقالل، در این بخش، گردآوری و 

 اند. در رابطه با یکدیگر قرارگرفتن و گویا شده
سال صبوری و شکوری، نوشته دکتر ابراهیم  60های   جلد سوم کتاب . نگاه کنید به صفحه243

 جعفری یزدی و نیز دو نوشته محمد 
صدر بصورت کتاب منتشر شد و هم اکنون در سایت ابوالحسن . برنامه عمل تحقیق ابوالحسن بنی244
 صدر وجود دارد.بنی

پیشنهاد کردم، اما او موکول به سقوط رژیم و  . طرح سازماندهی شورایی را نیز به آقای خمینی245
شد که اگر توان پرسید: اگر مستقیم به مردم در جنبش پیشنهاد و یادآور میکرد. می بازگشت به ایران

، سازماندهی و دیگر اصول راهنمای انقالب عمل نشود و در سطح جمهور مردم امروز به حقوق انسان
شود، چه وضعیتی بازسازی می تبدادسازگار با آن حقوق و اصول و برنامه عمل، پدید نیاید، اس

 توانست پدیدآید؟می
، ترجمه محمد علی موحد، شرکت انتشارات . چهار مقاله در باره آزادی، نوشته آیزایا برلین246

منفی را قلمرویی صاحب کتاب، در مقدمه کتاب، آزادی  1368، بهمن خوارزمی، چاپ اول، تهران
معنی واقعی آزادی عبارت است از آزادی از بند و »نویسد: داند که باید در اختیار انسان باشد؛ میمی
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)صفحه « ، آزادی از بردگی غیر؛ باقی هرچه هست توسع در این معنی یا معنی مجازی استزندان
( و آزادی مثبت 304تا  232های پردازد )صفحهمی(و مقاله سوم به تشریح آزادی منفی و مثبت 71

 کند.را خود خویشتن رهبری کردن در آن قلمرو تعریف می
 چهار مقاله در باره آزادی 71. صفحه 247
 چهار مقاله در باره آزادی 329و  328های . صفحه248
قدرتمدار  عقل 144روش عقل آزادی و  44صدر، . در کتاب عقل آزاد، نوشته ابوالحسن بنی249

 اند.شناسایی شده
است. در درس اختصاص داده های سوم تا پنجم را به آزادی اراده نزد مسیحیت. مؤلف درس250

 استباره  ضرورت رهبری انسانها توسط کلیسا، نقل و نقد کردهدررا  سوم، توجیه اصحاب کلیسا
Henri Daudin, La liberté de la volonté; signification des doctrines classiques;  
Edi: PUF  Paris 1950 

سیاسی در سه قاره، این پیشنهاد را جامعه شناس فرانسوی، پل ویی نیز  . نگاه کنید به سیر اندیشه251
 است. مطرح کرده

شناسی صدر، جلد اول، فصل اول، روشنوشته ابوالحسن بنی ،. نگاه کنید به امرهای واقع مستمر252
 دورکیم و نقد آن

اختصاص دارد. او قانون علیت  به شرح نظر کانت La liberté de la volonté. درس هفدم 253
 خواند. می« آزادی استعالئی»پردازند و آن را مطلق می کند و به تبیین خودانگیختگیرا نقد می

254 .Victor Delbos; Sur la théorié kantienne de la liberté; Bulletin de la 
Sociéte française de Philosophie, Séance du 27 octobre 1904 

در ایران و زن در شاهنامه، هردو  خانوادهشناسی ، از جمله نگاه کنید به جامعه. در مورد ایران255
 Paul Vielle, Etat et Féodalité en Iran    صدر ونوشته ابوالحسن بنی

 La liberté de la volonté 241و  240های . صفحه256
بر پایه حقوق  زدایی را در اصل یک صد و شصت هشتم قانون اساسی . خواننده قواعد خشونت257
 تواند بیابد.، نیز، میگانهپنج

همین است: به انسان  – 8سوره شمس، آیه  – ها در قرآنفجورها و تقوا فالهمها. معنای دقیق 258
خود، بخصوص استقالل و  داند غفلت از حقوق ذاتی حیاتاست؛ پس او میقوه تشخیص داده شده

کند به غافل نشدن از حقوق و کند. پرهیزکاری واقعیت پیدا میخویش، او را زشتکار می آزادی
 همانی با او که حق است. این

دستور اعدام یکی از  است که در جنگی اسیر گرفتند و شاه، در گلستان، حکایت کرده.  سعدی259
اسیرها را صادرکرد. او که از حفظ جان ناامید شده بود، به شاه ناسزا گفت. شاه از وزیر خود پرسید: 

سوره آل  134گوید. وزیر خوش طینت گفت: و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس )آیه اسیر چه می
را بخشید. وزیر بد طینت سعایت کرد که وزیر به شاه عمران(. این سخن شاه را خوش آمد و شاه اسیر 

آمیز وزیر گویای  گفت. شاه بر او خشم گرفت و گفت: دروغ مصلحتدروغ گفت. اسیر به شما ناسزا می
 طینت خوب او بود و راست تو گویای طینت بد تو است.  

 و... 61و نور آیه  3های مائده، آیه ، سوره. اصل بر معافیت مضطر است. نگاه کنید به قرآن260
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او را شکست داد و قلعه  ،با یوسف بارزام، فرمانده قلعه بارزام ، در جنگ. آلب ارسالن سلجوقی261
به دست اسیر خود کشته شد. پیش از مرگ گفت: دیروز بر تپه، سوار بر اسب، به خود  . امارا گرفت

و امروز، اسیری  ؟چه کسی را یارای رویارویی با من است .زدرلگفتم: زمین زیر پای لشگر من میمی
 مرا از پا درآورد.

صدر، از جمله رشد برپایه استقالل و بنی، جلد اول، نوشته ابوالحسن . نگاه کنید به کتاب رشد262
 :آزادی

Stéphane Madaule, Plaidoyer pour une nouvelle modernité, Editions l' 
Harmattan, Paris 2014 

در  و قضاوت و حقوق انسان اجتماعی های عدالتها به قدرت نگاه کنید به کتاب. برای تعریف263
 صدر و جامعه باز و دشمنانش نوشته پوپر، نوشته ابوالحسن بنیقرآن
دهد که او به . پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک از زرتشت است. این سه نیک گواهی می264

تر کنیم، پندار خالی از تناقض، گفتار است. این سه نیک را که شفافخوانده شده آزادی حق، پیامبر
مکرر انسان را به  پندار راست و  شود. قرآنخالی از تناقض و کردار خالی از تناقض و سه راست می

شناساند: زمان کاران و مؤمنان را میخواند و  در سوره عصر، زیانگفتار راست و کردار راست می
دهد( انسانها در خسرانند. مگر آنها که ایمان : زمان نیز شهادت میدهد )امر واقع مستمرشهادت می

 خوانند.ایستند و میکنند و بر حق و شکیبایی مییاند و عمل نیک مآورده
، ترجمه پروین گنابادی و در باره خلدونرجوع کنید به مقدمه ابن . در باره نظریه عصبیت265

 صدرنوشته ابوالحسن بنی نگاه کنید به جلد اول ارکان دموکراسی فسادپذیری دموکراسی
است.  رود، حب ریاستسر مؤمن بدر می از )ص( است این سخن: آخرین چیزی که . از پیامبر266

 رود، حب جاه است.و یا آخرین چیزی که از قلب صادقان بدر می
سوره توبه، ولی یکدیگرند، رها از دو عقده خود رئیس  71مؤمنی که، بنابر آیه  . آن مردان و زنان267

خوانند که حقوق هستند و از منکرها بینی، بنابراین، مستقل و آزاد هستند. به معروف میو خود مرئوس
 ها هستند.کنند که ناحقنهی می
ج.م. آلبرتینی، ترجمه ابوالحسن های از رشد ماندگی، نوشته . از جمله نگاه کنید به مکانیسم268
 صدربنی

 La liberté de la volonté 248. صفحه 269
دهد. هم او پندار را آمیخته از در جمهوریت، نسبت به نادانی رهبران جامعه هشدار می . افالطون270

سرمایه « هاتوده»ادانی کند. در این باره که نداند و حساب آن را از حساب علم جدا میعلم و جهل می
پندارند حکومت بر آنها دارند زیرا میبزرگ رهبران است و رهبران نادان مردم را در نادانی نگاه می

 آسان است، کتاب بسیار است. از جمله،
 گران بر مردم نگاه کنید به جلد اولدر باره نقش سطح دانش عمومی با حکومت حکومت -

Michel  Foucaul, Histoire de la sexualite,  ed, Gallimart 
 در باره سوء استفاده از علم آمیخته با ظن و گمان نگاه کنید به -

Gerald Messadie, 500 ans d'impostures, sornettes, absurdités et autres 
erreurs scientifiques   

 در باره هفت دانش ضرور، رجوع کنید به -
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Morin, Edgar, Les Sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur, Edi, 
Seuil, Paris 1999       

داند و بر آن است قدرت را ترکیبی از علم و زور و ثروت می ،در کتاب موج سوم ،. آلوین تافلر271
کرده شود. کتاب را دکتر شهیندخت خوارزمی ترجمه که با رشد علم، در ترکیب از سهم زور کاسته می

 توسط انتشارات نشر نو، چاپ شده است.  1363و در سال 
درصد و بنابر آمارگیری  44بیشتر از  ، جمعیت در سن کار در ایران1395. بنابر آمارگیری سال 272
 درصد است.  48، این جمعیت، حدود 2017در سال  فرانسه
 صدرنوشته ابوالحسن بنی . نگاه کنید به بخش دوم جلد اول ارکان دموکراسی273
، و ارسطو آرای افالطونگذار اول و حزب طراز نو، . مرجع والیت پاپ و فقیه و فیلسوف و قانون274

که اگر خداوند قدرتمداری و فقیه،  والیت مطلقه پاپبنابر که، ینابخصوص ارسطو هستند. اال 
و حزب طراز نو، حق دخل و تصرف در ایدئولوژی انقالبی و  است امرولی از آن نبود، داشت خدامی

 دهد.حق رهبری را به خود می
ها در معرض مداخله از بیرون ها، خانوادهاست که، در همه جامعهیکی این . از امرهای واقع مستمر275

 ها، ازدواجدر شماری از ارتش –و قدرتمداران « دوستان و نزدیکان»های دوطرف و هستند )خانواده
رو، . از اینها هستندها از اسباب پاشیدن خانوادهو...(. این مداخله –ارتشیان باید به تصویب باشد 

است. در این باره نگاه طرح و برای آن راحل ارائه شده هااین مداخله ،34، سوره نساء، آیه در قرآن
 صدرو نیز زن در شاهنامه، هر دو نوشته ابوالحسن بنی در ایران شناسی خانوادهکنید به جامعه

 صدر، جلد سوم، نوشته ابوالحسن بنیدر کتاب رشد سیر تحول لیبرالیسم. نگاه کنید به 276
جهانی دوم، حدود  . در اقتصادهای در موضع مسلط، سهم کار که در سالهای اول بعد از جنگ277
های در ست. در اقتصادادرصد کاهش یافته 30تا  33درصد ارزش حاصل کار بود، اینک به  50

 رسد.درصد می 10موضع زیرسلطه، این سهم، به زحمت به 
 در باره کشورهای در موضع مسلط نگاه کنید به گزارش سازمان همکاری و رشد اقتصادی: -

Perspectives de l'emploi de l'OCDE 2012 
Le partage global de la valeur ajoutée entre salaires et profit, 2019 

 نیز همچنان از سهم کار کاسته شده است.  2019تا  2012بنابر این دو گزارش، در فاصله 
گزارش »، نگاه کنید به گزارش تفصیل مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی زیر عنوان  در مورد ایران -

(، بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی )عدالت کارشناسی عادالنه کردن سهم نیروی کار
بنابر این گزارش، تنها در دوران مرجع انقالب، دو سال اول، است که . 1395مرداد  28تاریخ انتشار 

 .سهم کار از ارزش افزوده افزایش یافته است
خود انسان است.  در کتاب دفاع از مدرنیته، براین نظر است که واضع حقوق انسان . آلن تورن278

 است:نظر او در جلد سوم رشد نقل و نقد شده
  Alain Touraine, Défence de la Modernité, Editions Seuil, Paris 2018   

279.Familles en crise - Approche systémique des relations humaines,       
Françoise Rougeul, 

Thérapies contextuelle et narratives des familles en crise, Paris 
2008                              
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Friedrich Engels, L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'Etat                          
-  

ای که جلد دوم آن کتاب است هم در کتاب زن و زناشویی و هم در نوشته های جنسی. به امتناع280
 است.صدر است، پرداخته شدهو هر دو نوشته ابوالحسن بنی

و مبری « عمل کننده به تکلیف»خود را « امرولی»که اطاعت کنندگان از دستور . این امر 282و  281
دانند حتی اگر دستور ضد حقوق باشد و این امر که والیت مطلقه فقیه بر دوگانگی از مسئولیت می

شود، دو امری هستند مستمر در تکلیف و حق مبتنی است و تکلیف نیز در عمل به دستور ناچیز می
کند. ها را تنظیم میهایی که قدرت رابطهو نیز مستمر هستند در جامعهطول رژیم والیت مطلقه فقیه 

 این دو امر واقع توجیه نظری نیز جسته است:
های گوناگون در باره تکلیف مداری او انتشار بود و توجیه عمل به تکلیف تکیه کالم خمینی -

 اند.یافته
کرد و براین بود که تکلیف اجبار را در بردارد. اال اب حق جدا میحساب تکلیف را از حس کانت -
 است به آن عمل کند:که انسان آزادانه پذیرفتهاین

Jean-François Kervégan (dir.)  et Caroline Guibet Lafaye, Raison pratique 
et normativité chez Kant, Droit, politique et cosmopolitique, OpenEdition 
Books : 19 octobre 2016 

 در باره عمل به تکلیف و آزادی، نگاه کنید به در باره نظر هگل -
Droit et liberté selon Hegel, Sous la direction de Guy Planty-Bonjour, 
Edi,PUF, Paris1986 

دانند، بر آنند که او، در فلسفه حقوق، اطاعت از دولت فراگیر می را نظریه پرداز استبداد آنها که هگل   
 داند. را آزادی می

 گوید:. فردوسی قول قدرتمدارها را در این شعر روشن باز می283
 زور گور است و بس!جهان تا جهان جای زور است و بس    مکافات بی

بر حق تا دفع افسد به فاسد و از آن تا بایسته بودن و یا نبودن هر دستوری کاری نیست  از تقدم مصلحت
که همگان از آن سردرآورند و تا سیاست بغرنج است و کاری است که غیر متخصص نباید بدان بپردازد 

ستور سنجند و مردم باید انجامشان دهند و از مسئولیت دو از آن، تا مصلحت و تکلیف را متصدیان می
با دستوردهنده است و نه مجری دستور تا قدرت حالل مشکالت است و از آن تا پیشرفت امور در گرو 

 اطاعت کورکورانه مادون از مافوق است و...
پردازد. این در قیامت است که مستضعفان ، در چند آیه به رابطه مستکبران و مستضعفان می. قرآن284
کنند از جمله نگاه کنید به اند. ظالمان به یکدیگر رجوع میله ستم بر خویش شدهیابند خود وسیدر می

 48و  47های و غافر آیه 33تا  31های و سبا، آیه 21سوره ابراهیم، آیه 
اند. در دوران ما، چند از طرحها نیز به اجرا گذاشته شدههای آرمانی طراحی و یک. جامعه285
یافتند، در شمار طرحهایی هستند که به شکست انجامیدند. در باره ی که صفت کمونیست یهاجامعه

های آرمانی، نگاه و در باره جامعه جامعه با نظام شورایی نگاه کنید به قسمت اول کتاب ارکان دموکراسی
 صدرکنید به کتاب انقالب؛ هر دو نوشته ابوالحسن بنی
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آید، دیگر هویتی غیر از هویتی که سازمان به توتالیتر، فردی که به عضویت در میهای . در سازمان286
دهد ندارد. زندگی او نیز متعلق به سازمان است. مجازات خارج شدن از سازمان نیز مرگ است. از او می

، جلد اول، هردو نوشته ابوالحسن و رهبری در دموکراسی های توتالیتاریسمجمله نگاه کنید به کتاب
 صدربنی

قبالً و نئولیبرالیسم فعالً در انگلستان است  . آزادی بمعنای رهایی از دولت، بخاطر قوت لیبرالیسم287
ها است که چپ برای دولت که قائل به محدودکردن دولت است. اما آزادی از طریق دولت، بخاطر نقش

قائل است. در باره دو برداشت از آزادی، نگاه کنید به مقاله سوم در باره مفهوم دوگانه آزادی در چهار 
از جان استوارت « در آزادی»، همچنین نگاه کنید به  ره آزادی از دولتمقاله در باره آزادی. و در با

 های دوم و پنجم.میل، ترجمه دکتر محمود صناعی، بخصوص فصل
 است: شناس لیبرال فرانسه. این تعریف از سیاست از ریمون آرون، فیلسوف و جامعه288

Raymond Aron, Démocratie et totalitarisme, Éditeur : Gallimard, Paris 1987  
اند، جمع الگو/بدیل را بمثابه عاملی از عوامل ها انجام گرفتهها که در باره انقالب. تمامی مطالعه289

 تعیین کننده، شناسایی 
نوشته هانا آرنت، صدر، انقالب اند. از جمله نگاه کنید به این کتابها: انقالب نوشته ابوالحسن بنکرده

و کالبد شناسی چهار انقالب،  1381 ترجمه عزت الله فوالدوند، انتشارات خوارزمی، چاپ سوم، تهران
، . در باره انقالب فرانسه1397نوشته کرین برینتون، ترجمه محسن ثالثی، انتشارات تمدن علمی، تهران 

اند. در این کتابها، نقش بدیل/الگو ها دانستهکتاب را بهترین 20از آنها است. فراوان کتاب نوشته شده
 تشریح شده است.

هشدار داده شد. نام  تولید و مصرف انبوه . بسیار زود، نسبت به تک بعدی شدن انسان گرفتار جبر290
 فیلسوف و نام کتابی که بیشتر از همه معروف شد، عبارتند از:

Herbert Marcuse, L’Homme unidimensionnel, Traduit par Monique Wittig, 
Editions Minuit 

شمارد را بر میها های بعد ضعفاست. در آیه: انسان ضعیف آفریده شده28، سوره نساء، آیه . قرآن291
که شهوات و جرائم هستند: انسان ضعیف است وقتی از خداوند غافل و به توانایی او متصل نیست، 

(، وگرنه، بنابر قرآن، انسان خلیفه خداوند و زمین و دهد )ازدواجوقتی بروفق حقوق، جمع تشکیل نمی
و مستقل و آزاد و حقوند و کرامتمند است. در باره حقوق  آسمانها مسخر او است و او آفریده زیبای خدا

 صدردر قرآن، نگاه کنید به کتاب قضاوت و حقوق انسان در قرآن، نوشته ابوالحسن بنی انسان
 La liberté de la volonté. چهار درس  شانزدهم و هفدهم و هجدهم، بخصوص درس نوزدهم  292

 ای با این عنوان:و نگاه کنید به مقاله 
Peut-on affirmer à la fois que l'homme est libre et qu'il est soumis à des lois 
? 

 گرایی و آزادی نگاه کنید بهدر باره رابطه تعین -
Charles T. Wolfe, dans  Diderot et l'approche déterministe de l'esprit : un 

autre déterminisme? par 
        Dix-huitième siècle 2014/1 (n° 46), pages 501 à 516 

 نگاه کنید به و در باره وابستگی و استقالل و آزادی -
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Dépendances, indépendance, liberté  par Alain Gérard Dans Dépendances 
(2005), pages 193 à 203  

 La liberté de la volonté. نگاه کنید به درس نهم 293
 .در جلد اول کتاب رشد . نگاه کنید به فصل رشد بر پایه استقالل و آزادی294
است. آوردهپنداشت، وضعیت کنونی جهان را ببار. راه رشدی که غرب یگانه و از آن خود می295

 را این رشد ی شناسان و فیلسوفان و زیست شناسان و محیط زیست شناسان بسیاراقتصاددانان و جامعه
داند که دهند. کسانی چون هابرماس مدرنیته را طرحی میدانند و بطور مستمر هشدار میغیر قابل ادامه می

نویسد. کند، کتاب میبا تعریفی که خود از آن می ، در دفاع از مدرنیته،نباید در نیمه رها کرد؛ آلن تورن
نویسند و زیست شناسانی نسبت به می« رشد صفر درصد»و « ضد رشد»اقتصادشناسانی کتاب در باره 
دهند و محیط زیست شناسان، بطور مرتب، های جانوری و گیاهی هشدار میازبین رفتن روزافزون نمونه

و ارکان  دهند. در مأخذ کتابها در باره توتالیتاریسمگیرند و انذار میرا اندازه میآلودگی محیط زیست 
 خواننده خواهد یافت.ا را ههبارو رشد، کتابها در این اجتماعی و عدالت و رهبری در دموکراسی دموکراسی

، هر سه نوشته در قرآن و اصول راهنمای اسالم و قضاوت و حقوق انسان . در کیش شخصیت296
تری از حقوق معنوی و فضائل اخالقی را خواهد یافت که آدمی صدر، خواننده فهرست کاملابوالحسن بنی
 افزاید.خویش می آنها بر کرامت به یمن عمل به

  1361 ، جلدهای اول و دوم، چاپ پنجم، تهراناکبر دهخدا. نقل از امثال و حکم گردآوری علی297
یابد. این کتاب را مرتضی عبداللهی به فارسی را می ها از کرامت. در کتاب زیر، خواننده تعریف298

 ترجمه کرده است. 
Doris Schroeder and Abol-Hassan  Banisadr, with translation by Mahmood 
Delkhasteh and Sarah Amsler, Dignity in the 21st century, Middel east and 
westm Editions: Springer Open 2017 

و  11های نگاه کنید به فصل اسپینوزا« اخالق»امکان آزادی انسانی و رستگاری او در »باره . در 299
 La liberté de laکتاب  17و  16های در باره آزادی نگاه کنید به فصل و در باره نظر کانت 12

volonté  و 
Elisabeth Clément, La liberté, janvier 2019 

 93و نیز کتاب تحلیلی نوین از آزادی، صفحه      
300      .La beauté, fille de la liberté par Olivier Meuwly, 6 octobre 2014    و
 مقاله 

Kant et la liberté esthétique par Danielle Lorie-  
-Évelyne Buissière,  La beauté comme liberté dans le phénomène : vers une 
définition objective du beau, avril 2006 

 .  از جمله نگاه کنید به301
F. Caeymaex, « Introduction à Bergson », séminaire de philosophie tenu à 

l’invitation de                       
la Ligue de l’Enseignement et de l’Education Permanente du Hainaut 

Occidental                                    
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Tournai, janvier-février 2003   
ام. او که چند رشته دانش را پی گرفته و کتاب او حاصل ان استون را در جلد سوم رشد آوردهژ. نظر 302

گرایی و جبرگرایی ماده که ایدهد چسان دانش از محدودکنندهبیست سال تحقیق او است، توضیح می
 کتاب 17و  16های است. بخصوص رجوع کنید به بخشاست، رها شده

Jean Staune, Notre existence a-t-elle un sens?, Editions Presses de la 
Renssance, Paris 2007 

و بی اعتباری قانون علیت را اعالن کرد و  déterminismeگرایی و نحله کوپنهاک پایان تعین 
 کنند. از جمله نگاه کنید: بهاعتبارتر میآوردهای فیزیک کوانتیک نیز جبری گری را بیدست

  Déterminisme et physique quantique se sont d’abord opposés, 9 octobre 
2015, par- 

Robert Paris 
 زیرا عنوان  1994 – 1995در سالهای  فرانسه Ecole normal superieurنار در میو نتایج س

Séminaire Philosophie et Science, Où en est -on du Déterminisme? 
امروز، هیچ دلیلی » گوید: دان و فیزیک دان می، ریاضی John von Neumannو جون ون نیومن

بدیهی است که «. عت قانون علیت وجود داردوجود ندارد که به استناد آن بتوان گفت که در طبی
 کنند. گرایان همچنان وجود دارند و از آن دفاع میتعین
انسان و ناسازگار  های تغییر ناپذیر را مساعد استقالل و آزادیتنها کتاب دینی است که سنت قرآن. 303

ها جبار داند. اندازه از خودبیگانگی دین را ببین که آن سنتبا غفلت از  خداوند و بنده طاغوت شدن می
ها سازگار با بازبودن کند، به سخن دیگر، سنتانسان گشته اند: در حقیقت، آفریده را خداوند هدایت می

که  20و لقمان، آیه  78وشعراء، آیه  50و طه، آیه  17های اسراء، آیه رهاست:  قرآن، سو هامدار آفریده
 که بنابرآن، انسان خلیفه خدا 30فرماید: آنچه در زمین و آسمانها است مسخر انسان است و بقره، آیه می

قوانین حاکم بر طبیعت »تواند در بند جبرهای در روی زمین است و خلیفه استقالل و آزادی مطلق نمی
اسالم  یاین قوانین مساعد استقالل و آزادی او هستند و ... و نیز نگاه کنید به کتاب اصول راهنما« باشد

 صدرنوشته ابوالحسن بنی
ته استیون هاوکینگ، ترجمه محمد رضا محجوب، . نگاه کنید به کتاب جهان در پوست گردو نوش304

از توافق پاریس در باره سالم گرداندن محیط زیست خارج  و نیز وقتی ترامپ 1389 چاپ هشتم، تهران
 شد، هاوکینگ هشدار داد که زمین به سرنوشت ستاره زهره گرفتار خواهد شد.

های ها، یکی نظریه فردوسی در شاهنامه است. او زوج شدن عاملجامعهها در باره تحول . از نظریه305
بینند و یا بینند و عامل بیرونی را نمیها که عامل درونی را میداند. نظریهرا ضرور می درونی و بیرونی

 خوانند.ها در عصر ما نمیبعکس، با تاریخ و با تحول جامعه
، تحقیق ابوالحسن و نیز تاریخ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ایران . تاریخ طبیعت ایران306
 اند:انتشار یافته های مختلف، به فارسی و فرانسهصدر، در کتاببنی
 Quelleو نفت و سلطه و  کتاب سیر تحول سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ایران  -

revolution pour L'Iran  
 صدرنوشته ابوالحسن بنی و نقش مدرس و موقعیت ایران
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164, 167, 169, 172, 173, 176, 179, 

182, 184, 185, 188, 190, 191, 194, 

196, 198, 199, 201, 204, 205, 209, 

225, 227, 229 

 83  یااختهیها تک خانواده

 74  انهیخاورم

 ,31 ,30 ,29 ,27 ,25 ,24 ,23 ,21  خدا

34, 36, 37, 38, 40, 41, 48, 57, 108, 

109, 111, 113, 118, 121, 122, 123, 

125, 127, 129, 141, 147, 160, 197, 

206, 213, 215, 221, 222, 229, 231, 

233 

 146 ,125  خداباور

 197 ,125  خداناباور

 123  احد و واحد یخدا

 20  زمان یخدا

 95  قدرت ییخدا

 29  خرد مقدس

 ,90 ,89 ,75 ,74 ,73 ,68 ,19  خشونت

145, 152, 172, 175, 203, 227 

 ,202 ,175 ,130 ,80 ,75  یگرخشونت

206 

 10  انسان تیخالق

 120  نیراشد یخلفا

 ,215 ,180 ,156 ,120 ,119 ,30  ینیخم

225, 227, 230 

 ,41 ,35 ,33 ,30 ,18 ,12  یختگیخودانگ

46, 75, 76, 77, 79, 82, 111, 128, 

132, 134, 137, 139, 140, 147, 164, 

167, 168, 169, 172, 173, 174, 193, 

197, 201, 202, 203, 204, 206, 227 

 56 ,18 ,17 ,16 ,15  یخودمختار

 123 ,122 ,121  قیداستان غران

 66  سرانهدرآمد ناخالص 

 51  نفت یدرآمدها

 109  یدرخت نوران

 172 ,171 ,152 ,130  زیآمدروغ مصلحت

 10  غرب یآوردهادست

 189 ,51  سالم یدستگاه ادار

 152  آورهامرگ دیدستگاه تول

 120  انقالبها یسیدگرد

 ,51 ,49 ,47 ,46 ,26 ,20 ,19  یدموکراس

52, 53, 68, 70, 71, 89, 94, 95, 107, 

112, 141, 142, 143, 175, 178, 184, 

192, 211, 212, 219, 228, 231, 232 

 232 ,19  دهخدا

 53  دهقان

 118 ,104  دهقانان

 22 ,21  ییدو خدا

 209  دیدوران جمش

 212 ,21 ,20  یدوران ساسان

 20  هایدوران سلوک
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 118 ,20 ,19  یدوران هخامنش

 222 ,135 ,84  دوران وفور

 20  و شر ریخ یدوگانگ

 121  یجهان دولت

 118 ,94  ینیدولت د

 118  ستیالیدولت سوس

 118  یدولت صفو

 94 ,74 ,54 ,20  یاستبداد یدولتها

 20  اسالم نید

 121  یالتقاط نید

 212 ,20  زرتشت نید

 20  زردشت نید

 93  ساالرنید

 128 ,108  شناساننید

 23  ذات اقدس

 44  ذكاءالملك

 13  رابرت سولومون

 53  تیرع –رابطه ارباب 

 21  ریپذجو و سلطهرابطه سلطه

 96 ,80 ,63  یراست افراط

 71  اقتدارگرا یهاراست

 36 ,35  راسخان در علم

 194  یپهلو میرژ

 203 ,153  صدام میرژ

 91 ,71  یساالرهیرشد سرما

 ,163 ,130 ,59 ,51 ,48  رشد شهروندان

200 

 71  یرشد منف

 17  یآدم ییرشد و شکوفا

 49  یرضاخان

 45  رُم

 28  نیرهبر دروغ

 28  نیرهبر راست

 123  محمد یرهبر

 50  ینهضت مل یرهبر

 ,72 ,71 ,62 ,57 ,49 ,46 ,11  روابط قوا

77, 78, 87, 93, 96, 98, 114, 124, 

125, 130, 135, 137, 146, 163, 176, 

187, 205, 206, 207, 212 

 109  روح خردمند

 109  روح خوب

 108  القدسروح

 183  روسو

 ,156 ,142 ,119 ,118 ,63 ,59 ,50  هیروس

158, 194, 222 

 118  واژروشنفکران طبقه بور

 178  یانگار سیرئ

 50  رانیا یحکومت مل سیرئ

 148 ,100 ,92  یزبان آزاد

 118  زحمتکشان

 65  یمسکون یهانیزم

 ,147 ,144 ,107 ,104 ,74 ,68 ,19  زنان

194, 206, 225, 228 

 227 ,208 ,153 ,24 ,22  زندان

 22  رونیزندان ب

 22  زندان درون

 52  یساختار اعتبارات بانک

 54  یساختار نظام ادار

 ,220 ,219 ,206 ,129 ,125 ,77  سارتر

221, 226 

 88  یسازمان بهداشت جهان

 81  یزیسازمان گر

 ,94 ,82 ,81 ,75 ,53  یاسیس یسازمانها

120, 179, 186, 188, 192 

 92 ,90  یسازندگ

 29 ,28  نویسپنته م

 65  یجهان یدارهیسرما

 222  یخصوص یدارهیسرما

 222  یدولت یدارهیسرما

 72 ,65  ساالرانهیسرما

 41 ,32  سعادت

 228 ,171  یسعد

 106 ,104  سقراط

 220 ,118  تیروحانسلسله 
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 ,87 ,80 ,79 ,76  یسلسله مراتب اجتماع

93, 104, 194, 196 

 178  یسلطنت یهاسلسله

 204 ,184 ,180 ,121 ,46 ,19  سلطنت

 206 ,157 ,33  ریپذسلطه

 ,54 ,49 ,33 ,16 ,14 ,13 ,11 ,10  گرسلطه

55, 57, 60, 62, 63, 64, 75, 78, 82, 

94, 95, 98, 99, 100, 101, 115, 122, 

124, 127, 128, 129, 131, 134, 135, 

136, 138, 140, 142, 143, 145, 146, 

147, 151, 154, 159, 165, 166, 167, 

168, 169, 174, 177, 178, 179, 180, 

183, 184, 185, 187, 191, 193, 196, 

198, 199, 200, 206, 208, 209, 210, 

222, 225, 226 

 51  یگران خارجسلطه

 15  سن بلوغ

 108  سن توماس داکن

 31  یخداوند یهاسنت

 51  کایمحرمانه امر یسندها

 68 ,67  هیسهم سرما

 217 ,50  ایس

 50  دولت یو پول یمال استیس

 13  در غرب شهیاند ریس

 ,107 ,53 ,51 ,50 ,47 ,42 ,20 ,19  شاه

109, 171, 212, 216, 228 

 74  دیتول یشبکه جهان

 225 ,144 ,82  یتارعنکبوت یهاشبکه

 225  ییایماف یهاشبکه

 154 ,29 ,25 ,22  شر

 45 ,41  شقاوت

 82 ,81  مصرف محور یهاشهر

 26  خودکامه اریشهر

 27  رانیا کین ارانیشهر

 217 ,216 ,25  دیشه

 161  یجهان یشورا

 39  شوق مؤکد

 213 ,23 ,22 ,21  اشراق خیش

 212 ,21  یوردسهر نیالدشهاب خیش

 224 ,222 ,220 ,122 ,121  طانیش

 37  یشئون اله

 58  یائیآس دیتول وهیش

 223 ,215 ,138 ,37  نیصدرالمتأله

 120  انیصفو

 27  یطلبصلح

 113  تحول یجدال ریص

 209 ,26  ضحاک

 232 ,200 ,91 ,71  ضد رشد

 145 ,96 ,95 ,94 ,81  ضد فرهنگ

 16  یضد وابستگ

 64  ریضدفرهنگ قدرت فراگ

 127  نیضد

 209  یفارس یهاالمثلضرب

 216 ,213 ,41 ,40 ,39 ,38  یطباطبائ

 234 ,210 ,209 ,65 ,54  رانیا عتیطب

 109  یکیتار عتیطب

 109  نور عتیطب

 156  طرح محرمانه

 72  سمیبرالیل طرفداران

 24  مراحل سلوک یط

 223 ,147 ,141 ,130 ,127 ,122  عارف

 22  ریعالم صغ

 22  ریعالم کب

 120  انیعباس

 ,68 ,49 ,46 ,33 ,20 ,14 ,11 ,10  عدالت

78, 83, 92, 93, 100, 101, 104, 105, 

112, 113, 115, 116, 141, 160, 161, 

162, 165, 174, 192, 193, 210, 212, 

228, 229, 232 

 ,100 ,93 ,68 ,49 ,10  یعدالت اجتماع

101, 141, 160, 192, 210, 228, 229, 

232 

 201 ,34 ,33 ,29 ,12  عدل

 45  نینشعرب

 221 ,21 ,20  عرفان

 14 ,10  عصر وجدان
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 31  عقل مفارق

 32 ,31  یوالنیعقل ه

 29  گراعقل

 110  یعمل جنس

 183 ,107 ,106 ,90 ,53  عوام

 108  یسیع

 34  یزدگغرب

 ,138 ,129 ,46 ,34 ,33 ,32 ,31  یفاراب

215, 223 

 188 ,97 ,63  فحشاء

 Phédon  104 فدون

 98 ,93 ,91 ,71  فراتجدد

 ,211 ,192 ,180 ,118 ,85 ,11  فرانسه

212, 217, 224, 229, 231, 233, 234 

 118  سمیفرانک

 87  یفکر یهافرآورده

 167 ,93 ,73 ,67 ,62  مشتق یهافرآورده

 205 ,196 ,134 ,67  گررانیو یهافرآورده

 45  یزدی یفرخ

 17  یافراط ییفردگرا

 63  خاک شیفرسا

 74  یکشاورز ینهایزم شیفرسا

 225 ,222 ,118  فرعون

 219 ,57  تیفرعون

 104  ینظام یفرمانده

 50  مسلح یروهاین یفرمانده

 179  فرودستان

 46  یفروغ

 145 ,53  فساد مطلق

 118  یاتیح یفضا

 182  یفضل مادر

 220 ,150 ,109 ,40 ,38 ,35  فطرت

 ,31 ,30 ,29 ,25 ,24 ,23 ,18 ,11  فعال

32, 33, 35, 46, 52, 57, 58, 61, 62, 

67, 73, 77, 78, 81, 86, 88, 92, 93, 

99, 103, 104, 105, 107, 108, 111, 

113, 124, 134, 146, 147, 150, 157, 

158, 161, 164, 165, 166, 167, 168, 

169, 170, 176, 180, 181, 182, 185, 

187, 191, 192, 193, 195, 197, 202, 

207, 208 

 ,104 ,103 ,60 ,57 ,34 ,29 ,23  ریپذفعل

105, 106, 107, 108, 111, 113, 134, 

142, 146, 167, 182, 191, 197 

 73  کردن یزندگ رانهیپذفعل

 ,82 ,81 ,78 ,68 ,66 ,65 ,64 ,50  فقر

88, 136, 181, 188, 196 

 90 ,76  جبار یجمع یفکرها

 99 ,90 ,89 ,87  راهنما یفکرها

 40  یاسالم فالسفه

 34  فلسفه ارسطو و افالطون

 21  فلسفه اشراق

 21  یرانیفلسفه ا

 34  .فلسفه قدرت

 213 ,24 ,22  اللهیف یفنا

 21  ثاغورثیف

 40 ,38 ,37 ,25 ,23  ضیف

 189  یآلمان لسوفیف

 77  مکتب فرانکفورت لسوفانیف

 11  باستان ونانی لسوفانیف

 63  قاچاق مواد مخدر

 19  انیقاض

 224 ,144  فیقاعده تخل

 ,80 ,72 ,68 ,65 ,54  یقاعده هرم اجتماع

82, 96, 144, 223 

 ,141 ,99 ,97 ,68 ,20 ,14  یقانون اساس

144, 157, 189, 212, 224, 225, 227 

 51 ,50  قانون انتخابات

 50  یقانون محاکمات مطبوعات

 50  کردن صنعت نفت یقانون مل

 136 ,78  یقحط

 192 ,136  یقدرت باور

 72  قدرت زحمتکشان

 72  یدارهیقدرت سرما

 108 ,53  قدرت مطلق

 36  مذهب یقدر
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 ,122 ,121 ,120 ,84 ,38 ,31 ,30  قرآن

134, 141, 142, 144, 171, 212, 215, 

216, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 

225, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 

233 

 85 ,70 ,54  قرضه

 134  نهیقرنط

 123 ,122 ,121  شیقر

 85  یشدن زندگ یقسط

 40  یاله یقضا

 74  قدرت یهاقطب

 ,167 ,145 ,100 ,89  ییزداخشونتقواعد 

168, 169, 203, 225 

 31  یحاکم برهست نیقوان

 224  کیالکتید نیقوان

 37  پنجگانه نفس یقوا

 63 ,50  مسلح یقوا

 74  تیقوم

 32  قوه ناطقه

 21  كتاب حکمة االشراق

 45  نیكردنش

 44  كرمانشاه

 13  نزیگیه نیکاتل

 93 ,73  کارگر ماهر

 136 ,134  یساالرهیکارگزاران سرما

 226 ,38 ,30 ,29 ,22  کافر

 ,230 ,227 ,206 ,203 ,189 ,164  کانت

232 

 69 ,53 ,48  کانون تمرکز قدرت

 27  کاووس

 19  ایکبر

 110  کیزیکتاب تأمالت متاف

 220 ,212 ,13  سمیتاریکتاب توتال

 ,217 ,128 ,98 ,96 ,93 ,89  کتاب رشد

219, 220, 224, 226, 228, 229, 232 

 13  کتاب کرامت

 102  هاکتاب موازنه

 211  یکدخدا منش

 ,136 ,128 ,127 ,98 ,94 ,88 ,33  کرامت

137, 138, 167, 193, 201, 203, 204, 

222, 232 

 94  انسان یکرامتمند

 ,117 ,115 ,98 ,87 ,73 ,71  نیکره زم

199, 200, 208 

 135  روسیکروناو

 85  کسر بودجه

 20  کشاورزان

 27  ییکشورگشا

 ,117 ,114 ,110 ,108 ,106 ,104  سایکل

118, 160, 212, 220, 225, 227 

 108  کیکاتول یسایکل

 18  و دمنه لهیکل

 19  هیکمبوج

 65  یالمللنیب یهاکنفرانس

 180 ,54  1360خرداد  یکودتا

 49  60خرداد  یکودتا

 45  کورش

 27  خسرویک

 98  نجریسیک

 232 ,221 ,218 ,127 ,96  تیشخص شیک

 214 ,29 ,26  گاتها

 90  گذر از بد به بدتر

 89  گراهام فولر

 53 ,21  ینید یهاشیگرا

 203 ,184 ,154  یریگگروگان

 63  هایماوراء مل تیگستره فعال

 112  گورستان قدرت

 Guillaume Guindey  127 یندیگ ومیگ

 134  نیالدیالاکراه ف

 21  یالشئ

 106  تزیپنیال

 50  و گس انیگلشائ حهیال

 45  نیلرنش

 217 ,52  یلژ پهلو

 220 ,212 ,118  نیلن
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 25  معلوالت هیلوازم ضرور

 ,157 ,146 ,144 ,115 ,111 ,98  سمیبرالیل

219, 222, 224, 229, 231 

 98  یوحش سمیبرالیل

 19  مادها

 ,146 ,129 ,111 ,105 ,103 ,77  مارکس

221, 223, 226 

 98  مالتوس

 ,144 ,133 ,104 ,78  یخصوص تیمالک

146, 161, 185, 225 

 185 ,161 ,144 ,133  یشخص تیمالک

 43  اتیمال

 22  انیمانو

 113 ,110 ,109 ,108  یمان

 71 ,68 ,63 ,62  هایماوراءمل

 193  انحصارگر یهایماوراءمل

 50  شانزدهممجلس 

 50  یمل یشورا مجلس

 50  مجلس مؤسسان

 21  مجوس

 22  مجوسان

 35  مختار بالفعل

 35  مختار بالقوه

 30  االطالقیمختار عل

 161 ,153  بسته اکراه یمدارها

 ,217 ,216 ,46 ,45 ,43 ,42 ,34  مدرس

234 

 188 ,183 ,161  ییشورا تیریمد

 68  یو قوم یمذهب

 118  سمیمرام کمون

 93  ساالرمرام

 160 ,157  تریتوتال یهامرام

 29  مرجئه

 20  مردم زحمتکش

 42 ,19  یساالرمردم

 81 ,80  ینژاد یمرزها

 80  یدئولوژیمرگ ا

 178  یمرئوس انگار

 27  یمزداپرست

 29  ییسنایمزد

 87  یاتیمسائل ح

 ,171 ,125 ,79 ,51 ,45 ,29 ,19  مستبد

172 

 53  هالیکردن امسلح

 227 ,160 ,110 ,109 ,108 ,21  تیحیمس

 97 ,67  یمشروبات الکل

 36 ,29 ,23  تیمش

 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,42  مصدق

53, 54, 55, 180, 217, 218 

 118 ,117 ,89  مصر

 ,85 ,83 ,82 ,76 ,73 ,66  مصرف انبوه

86, 87, 118, 134, 135, 161, 165, 

172, 194, 195, 196, 231 

 195  یغذائ مصرف مواد

 ,170 ,160 ,154 ,130 ,92 ,55  مصلحت

171, 172, 189, 190, 226, 228, 230 

 212 ,108 ,48  معاد

 29 ,28  معتزله

 32 ,31  معقوالت

 21  مغان

 146  یفةاللهیمقام خل

 ,175 ,174 ,138 ,100 ,23  مکارم اخالق

176, 203, 204, 205 

 41  ینیمکتب نائ

 194  ایمالتار

 ,138 ,41 ,40 ,39 ,38 ,36 ,35  مالصدرا

139, 213, 214, 221, 223 

 74 ,42  تیمل

 51  کردن بودجهیمل

 47 ,10  صنعت نفت کردنیمل

 25  السلبممتنع

 35  من خارج

 35  من ذاته

 65  رانیمنابع موجود در ا

 63  افتهیرشد » مناطق
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 63  مناطق بحال خود رها شده

 83 ,80  یمنزلت اجتماع

 106  ییارسطومنطق 

 23  یمنطق ارسطوئ

 219 ,150 ,107 ,106  یمنطق صور

 81 ,62  مهاجران

 82 ,70 ,66 ,64 ,63  مهاجرت

 212 ,20  مهستان

 97 ,94 ,76 ,74 ,67  مواد مخدر

 ,22 ,20 ,19 ,18 ,14 ,12 ,10  یموازنه عدم

25, 29, 31, 32, 34, 35, 38, 42, 43, 

45, 46, 55, 57, 86, 91, 101, 102, 

114, 115, 116, 117, 122, 123, 124, 

125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 

132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 

139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 

146, 147, 149, 154, 156, 158, 159, 

161, 163, 164, 168, 169, 170, 173, 

174, 180, 183, 188, 190, 193, 200, 

209, 212, 220 

 ,165 ,129 ,119 ,113 ,102 ,12  هاموازنه

170, 190, 193, 220 

 20  مؤبد مؤبدان

 33  یعیموجودات طب

 96 ,34 ,14 ,10  رسلطهیموضع مسلط و ز

 46  یابوالقاسم فراهان رزایم

 46  یموس رزایم

 104  حیمس الدیم

 Meillet  212 لتیم

 28 ,26  ینویم

 68  ینید ینابرابر

 68  یسن ینابرابر

 110  نانیناپاک د

 137 ,121 ,118  نادر

 220 ,118 ,117  سمیناز

 29  ناصر خسرو

 178 ,177 ,133 ,53 ,52  نخبه

 53  مردمم رینخست وز

 51 ,50  یرینخست وز

 223 ,175 ,133 ,118 ,74 ,66  نژاد

 52  ینظام بانک

 63  یجهان ینظام پول

 133 ,132  ینظام شورائ

 212 ,111 ,20  ینظام طبقات

 37  تینظام عل

 118  انتخاب اصلح هینظر

 228 ,178  تیعصب هینظر

 50  نفت شمال

 ,167 ,85 ,74 ,67 ,65 ,64  نفت و گاز

207, 209 

 39 ,36  نفس انسان

 50  یجبهه مل ندگانینما

 217 ,50  مجلس ندگانینما

 156  یو نه غرب ینه شرق

 179 ,160 ,141 ,117 ,94 ,48  ینینهاد د

 ,94 ,93 ,92 ,75 ,74  یاجتماع ینهادها

100, 179 

 94 ,93 ,75  یاقتصاد ینهادها

 93  آموزش وپرورش ینهادها

 75  یآموزش ینهادها

 75  یمذهب ینهادها

 94 ,75  یهنر ینهادها

 27 ,24 ,23 ,22 ,20 ,12  نوراالنوار

 73  همه انسانها یاساس یازهاین

 84 ,83 ,82 ,66  یالقائ یازهاین

 84 ,83 ,82 ,78 ,69  هیاول یازهاین

 15  یاتم یروهاین

 ,54 ,52 ,51 ,49 ,46 ,18  محرکه یروهاین

55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 

65, 67, 68, 69, 72, 73, 77, 85, 93, 

95, 98, 99, 100, 108, 114, 115, 117, 

130, 135, 136, 137, 140, 144, 145, 

147, 153, 154, 157, 159, 160, 161, 

162, 163, 166, 167, 168, 169, 173, 

176, 179, 182, 187, 188, 191, 193, 

194, 196, 201, 202, 207, 208 

 229 ,181 ,93 ,77  کار یروین
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 28 ,27 ,21  یو بد یکین

 19  هرودت

 196 ,85  تبختر یهانهیهز

 205  ینظام میعظ یهانهیهز

 45  قدرت یاهنهیهز

 77  یهسته عقالن

 ,129 ,113 ,111 ,105 ,103 ,83  هگل

131, 214, 219, 221, 230 

 81  یمل یهمبستگ

 95  یو همدرد یهمبستگ

 87  ینیهمسرگز

 217 ,76 ,50  یهمه پرس

 89 ,74 ,63  هند

 20  انیهند

 224 ,222 ,141 ,139 ,10  هوالحق

 78 ,77  یمصنوع یهوشها

 78  یهولوگراف

   24ایولیه

 51  بودجه دولت به نفت یوابستگ

 37 ,35  الوجودواجب

 95  یواردات ضد فرهنگ

 144  والز

 72  وجدان انسان

 96  وجدان جستن به حقوق

 63  یوجدان جهان

 37  وجود ممکن

 122  یوح

 50  وزارت دفاع

 210 ,209 ,208 ,44 ,43 ,15  وطن

 43  یداروطن

 54  مسلح یروین فهیوظ

 229 ,212 ,183 ,34  مطلقه پاپ تیوال

 34  اول لسوفیمطلقه ف تیوال

 20  مؤبدان تیوال

 230 ,229 ,105 ,69  امریول

 ,97 ,92 ,90 ,74 ,73 ,67 ,47  یگررانیو

98, 114, 117, 126, 152, 153, 159, 

162, 175, 181, 182, 193 

 83  گالسر امیلیو

 104  یجامعه اشتراک کی

 21 ,20  خداوند یگانگی

 103 ,29 ,21 ,11  ونانی

 
 
 
 


