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 بردبه او راه می بنام او که رشد

 
 

 گشایش در بروی حاصل سخن:
 
در باب دموکراسی است . دوازده فصل دربردارد و این کتاب حاصل تحقیق  

 :است. در هر فصلاختصاص یافته هر فصل به یک ویژگی رشد
د. افتزون انتهائی که موضوع فصلهای دیگر هستتند، لحتاش شتدهالف. ویژگی

 براین، 
ویژگتی  17تتا  11 بتهاستت، ختود ب. ویژگی که فصلی بدان اختصاص یافته

کته هریتک محتک  تتدبیر 955ترتیتب، افتزون بتر است. بتدینتوضیح جسته
 گیرد. قرار میهمگان  صحت دیگری است، در اختیار 

 14کتم ها دستتج. هرگاه مجال آن را بیابم که کار را دنبال کنم، شمار فصل
هتای دیگتر هتا و آزمتون هتر فصتل بتا فصتلخواهد شد و لحاش کردن ویژگتی

 تر خواهد شد. کامل
ام. فایده آن بکاربرده روش را پیش از این، در نگارش کتاب عقل آزاداین    

شتود، مربتو  متی انسان و آبادانی طبیعتت است که هم، درآنچه به رشددر این
شتتود و هتتم، تتتدبیرها متتی تتترمبری تتتر و از تنتتاقضنقتت حاصتتل تحقیتتق بتتی

، یکتدیگر را ایجتاب متیدهنتد و، در مجموعتهمجموعه کاملی را تشکیل می
شود که این رشد قابل تبدیل به رشدی که کنند. و هم، این اطمینان حاصل می

شتود. و استت، نمتینتاچیز شتده گرتر شدن قدرتندر بزرگ و متمرکز و ویرا
انتد کته انستان و طبیعتت و خاطر که از دو واقعیتی اخذ شدههم تدبیرها بدین

 ، بکاربردنی هستند.زیندگان هستند، به روش تجربی حیات حقوق ذاتی



 01 

و بکتاربردنی هستتند توستط جامعته  سط هتر شتهروندبکاربردنی هستند تو    
شود که الینحتل متیسان مشکلی حل میو جامعه سیاسی و دولت. بدین مدنی

آنکته گذارنتد بتیکنند و به اجرا متیها تهیه میرا دولت های رشدنمود: برنامه
هتا، چته دستتوری و ابند. حاصل این برنامهمردم در تهیه و اجرای آن نقش بی

توان مطمئن بود که رشد ، وضعیت کنونی جهان است. اینک مینمودیهچه ر
، هم و آزادی ای از تدبیرها باشد که شهروندان، در استقاللتواند مجموعهمی

واننتد بکاربرنتد تتواننتد بکاربرنتد. متیبه صفت فرد و همه به صفت جمع می
 زیرا رشدکننده خود آنها هستند و آبادان شونده طبیعتی است که محیط زیست

 آنها است. 
استت، خاطر که کتاب حاصل تحقیقی است که سته دهته زمتان بتردهبدین     
ام و رجتتوع کتترده نهتتاآبتته  هتتایی کتتهرانتتدارد. کتتتاب« هتتامأختتذها و توضتتیح»

ام نظتر صتاحب ام. کوشتیدهبتردهام، در متتن نتامع نقدکردهنظرهایی که موضو
نظری را از قلم نیاندازم. از رهگذر نقد نظرها، به تصدیق واقعیتی بازرستیدم 

، بترآن واقتف شتده بتودم: که پیش از این، به یمن نقد این و آن بیتان قتدرت
اند، ا پیشنهاد شدهههای راهنمای دینی و غیر دینی که به انساناندیشه

 و آزادی اند، نخست بیان استقاللخودانگیخته بوده اندیشهِ اگر خلقِ
است اند. بسیار شدهاز خود بیگانه شده اند و سپس در بیان قدرتبوده

اسوت. گانوه کوردهکه سازنده نظر خود آن را در بیان قدرت از خوود بی
رو، اند. از ایوناند نیز چنین بودهاظهار شده نظرهایی که در باب رشد

راهنموایی، خوود را بورده قودرت ، هور اندیشوهبا اندیشه راهنما دشمنی
گر نه اندیشه راهنما که قودرت اسوت و قودرت کردن است. زیرا ویران

کنود و سوپس ندیشه راهنما را در بیان قدرت از خود بیگانه مینخست ا
کاری که رشدِ رشدآور اسوت، ایونبرد. راهرا در توجیه خود بکار میآن

است: عریان کردن قدرت و نقد بیان قدرتی که در توجیه قدرت بکوار 
رت توجیوه توا کوه قود رود، بقصود بازیوافتن بیوان اسوتقالل و آزادیمی

قدرت زدائی از پنودار و گتتوار و  ،همزمان .ناپذیر بگردد و منحل شود
 کردار
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بتا ختود  کته اینتک صتاحب نظرانتی را بته دشتمنی بمثابه ایتدئولویی رشد    
استت، عامتل وضتعیت کنتونی جهتان نیستت. عامتل ایتن وضتعیت برانگیخته

، در فراگتترد بتزرگ و متمرکتتز شتدن، ایتتن ایتتدئولویی را در قتدرتی استتت کته
و بتا از  است و همچنان، با دادن این و آن صفت بته آنتوجیه خود بکار برده

جتائی نبتردهرو، ضدیت با رشد راه بهبرد. از این، بکار میکردنشخود بیگانه
و ستاالریهای  الریستا ، سترمایهاست هم ببرد. زیرا قدرتتوانستهاست و نمی

کتتردن، بتتزرگ و همتتزاد و همتتراهش، برجااستتت و همچنتتان، از راه ویتتران
شود، در عتو،، رشتد استت کته شود. این قدرت نیست که نقد میمتمرکز می
شود. درکتاب اول رشد و در این کتاب، که کتاب دوم رشد است، این نفی می

از آن و  راه و روش رهتائی انستان و طبیعتتشتود و قدرت است که عریان می
شتود. و ایتن نظرهتای ارائته شتده دربتاره رشتد هتایش پیشتنهاد متیویرانگری

را بازیابند و طبیعت  عمران وراه رشد  هاشوند تامگر انسانهستند که نقد می
 محل بگردانند. در زندگی خود، قدرت را بی

 
 ،دو همستر مهربتان و کوشتا ،دیرپا و ثابتت قتدمدو همکار  از  مسپاسگزار    

 ،هاهمته ایتن ستالدر  ،کته ،خانم نسرین زاهتد نیتا و آقتای جهتانگیر گلیتان 
 همکاری گرانقدرشان انتشار این مجموعه را ممکن کرد. 

           
 صدر ابوالحسن بنی

 1544یوئیه  41برابر  4931تیر  14
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 کند؟پیدا می واقعیت . چه وقت رشد4

 
 

و  فسادگستری»و دیگری « ضد رشد»در دو بحث، یکی زیر عنوان      
هستند  کند. انسان و طبیعتام که رشد را موجود زنده می، توضیح داده«رشد

کند. کند و طبیعت عمران پیدا میو بنابراین، انسان رشد می که فعال هستند
کند، مدار فعالیت او باز است. به سخن وقتی این انسان است که رشد می

کند. در آن دو بحث، توضیح دیگر، انسان وقتی مستقل و  آزاد است رشد می
آید که به کار آن می شود. اسطوره رشدمی ام چه وقت و چرا رشد اسطورهداده

کند، مدار جانشین انسان شود. وقتی به جای انسان، قدرت رشد می قدرت
 که بدانیم چه وقت مدار بسته و چه هنگام مدار بازشود. برای اینمی بسته

 نند بکار ببرند:توااست، معیاری وجود دارد که همگان می
شود و با افزوده ، هر فعالیتی، با تخریب شروع میدر مدار بسته     

، هر فعالیتی پذیرد. در مدار بازشدن تخریب بر تخریب نیز پایان می
ها، پایان میشود و با افزودن ساخته بر ساختهبا ساختن شروع می

 پذیرد.
کرده تواند بگوید رشدن معیار تنها معیار نیست: وقتی انسان میاما ای    

 است که 
داشته باشد. برای مثال، کسی که با تقلب، مدرک  . افزوده او واقعیت4

او مجازی است. علمی در سر ندارد. اگر درس می گیرد، رشدتحصیلی می
که نیرو کرد. اما بنابر اینرشد او واقعیت پیدا میگرفت، خواند و مدرک می

کار دانش استعدادهای خویش را بیماند، صاحبِ مدرکِ بیکار نمیبی
است. است. اگر در رشد بکار نیانداخته، در تخریب بکار انداختهنگذاشته

های و نیرو پس،هر بار که رشد واقعیت ندارد، بکار افتادن استعدادها
 کند.در تخریب واقعیت پیدا می محرکه
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پیدا  واقعیت تنها در انسان و طبیعت کند که رشداین پرسش جا پیدا می    
کند؟ به این پرسش، کند و یا در بیرون انسان نیز رشد واقعیت پیدا میمی

، بیرون از انسان و دیگر موجودهای ام که در این کره زمیناین پاسخ را داده
زنده و طبیعت، هیچ واقعیتی وجود ندارد. بیرون از انسان را انسان خود، با 

آورد. بنابراین، اگر رشد در انسان و طبیعت واقعیت ، بوجود میایجاد قدرت
سان و طبیعت برای ایجاد قدرت و های انها تخریبپیدا نکند، فعالیت
شوند. به وضعیت کنونی جهان که بنگری، برابر برآوردها، بزرگ کردن آن می

طبیعت و انسان را  ها از این نوع هستند و حیاتحدود دو سوم فعالیت
 کنند.تهدید می

سان را با ان رسیم به پرسش اساسی: چگونه بتوان رشدسان، میبدین    
ی، بشر دو روش را آزمودهگرهمراه کرد؟ در بیراهه ویران عمران طبیعت

است: یکی تسلیم طبیعت شدن و دیگری مسلط بر طبیعت گشتن. روش دوم 
است. شده تجربه کرده و حاصل آن، ویران سازی طبیعت« انسان غربی»را 

روش سومی بر است. روش اول تخریب انسان و نیز طبیعت را نتیجه داده
ای آن را به آموزد اما هنوز جامعهمی میسر است و قرآن موازنه عدمی
است: طبیعت مسخر انسان و عمران آن، حقی از حقوق اجرا نگذاشته

زیر  -و طبیعت است. رابطه انسان با طبیعت رابطه مسلط انسان
و بنابراین، رابطه با زندگی است.  نیست، رابطه با محیط زیست سلطه

های و فضل انسان برخوردار از حقوق خویش و فعال در استعدادها
داند. بیرون از خود، جدا از خود، بیگانه با خود، نمیخود، طبیعت را 

کند و طبیعت مسخر او و عمران آن انسان در طبیعت زندگی می
برعهده او است. یعنی طبیعت با رشد انسان دمساز است وقتی انسان 

کند توجه پیدا می کوشد. انسانیت دارد به این توحیددر عمران آن می
این توحید اما معیار شفاف و سرراست دیگری کند؟ ا روش میراما آیا آن

شود، که با تخریب طبیعت همراه می« رشدی»هر نهد: در اختیار می
 و به زبان انسان است.  رشد نیست، تخریبی به سود قدرت
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یم، را از غیر آن تمیز ده قرار، اگر بخواهیم، در هر فعالیت، رشد. بدین1
 در آن را، عالمت واقعیت و تضاد فقدان ناسازگاری و به طریق اولی، تناقض

گوییم، فعالیت ما، رشد آور است. یادآور شماریم و میداشتن آن فعالیت می
، توان ساخت. تناقض موجود در دروغبدون تناقض نمی شوم که دروغمی

توسط واقعیت است. برای مثال، اگر کسی در روز  همواره، تکذیب مجاز
روشن گفت اکنون شب است، واقعیت که روز روشن باشد، مجاز را که 

 تولید»کند. در جهان امروز، زیر عنوان رشد تکذیب می« شب است»
ناب، به خورد مردم  بزرگ را، همچون حقیقتهای ، دروغ«ناخال  ملی

سازند و میو کشورهای دیگر همین دروغ را می که در ایراندهند. چنانمی
های ویرانگر و ویرانگریفرآورده« تولید ناخال  داخلی»گویند. اما اگر از 

به حساب گذاشته  حسابداری ملی و انسان را کسر کنیم که در ها در طبیعت
که رشد  -در واقع تخریب -شوند، رشدی که واقعیت دارد از مجازینمی

های ملی و جهانی گردد. این آن کار است که وجدانشود، جدا میخوانده می
قرار، بدینگیرد. کند که به نام رشد، انجام میرا از اندازه تخریبی آگاه می

وقتی واقعیت دارد که خالی از مجاز، به سخن دیگر، خالی از  رشد
 ناسازگاری و تناقض و تضاد باشد.

 
« دولت قدرت»شود که ندانیم، فعالیتی میانگیخته را خود . وقتی رشد9

را  ، ایرانفت: ولو به زورگسابق می کند. شاهآدمیان را به انجام آن مجبور می
قرنی بود که، در آن، قدرت را  رسانم. قرن بیستممی به دروازه تمدن بزرگ

رو، در شناختند. از اینرشد می -هایی تنها عاملو در جامعه -عامل اصلی
اند. در کشور ما، انواع استبدادها توجیه شده، «به نام رشد»طول آن قرن، 
به تازگی، «. به نام اسالم» بود و استبداد مالتاریا« به نام ترقی»استبداد شاه 
که  ایساله 15)ع(، هر جوان  گفته است: در دوره امام زمان آقای خزعلی
ام، زنند! اما همانطور که توضیح دادهرا بخواند، گردنش را می نتواند قرآن

 تخریب و انباشت آید و مدار قدرت، مدار بستهِقدرت از تخریب پدید می
کند. پس اگر انسانزور را جانشین نیرو می زبان فریبتخریب است. 

انگیخته همراه غافل نشوند که نیرو با فعالیت خود این واقعیتها از 
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ای ممکن نیست مگر با از خود انگیختهاست و هیچ حرکت غیر خود
آیند و در مدار بیگانه کردن نیرو در زور، از مدار بستهِ قدرت بدر می

قرار، کنند. بدینیابند و رشد میخویش را باز می و آزادی ، استقاللباز
هر والیتی به معنای اعمال قدرت، حاکمیت زور است. به سخن 
دیگر، اگر در فعالیتی تنها زور شرکت داشته باشد، آن فعالیت به 

   و به عنوان تخریب واقعیت است. جازعنوان رشد، مَ
 
توان دانست که وقتی فعالیت انسان خودباال می. با بکاربردن معیارهای 1

کند. او بر فعالیت عمران پیدا می کند و طبیعتمی است، او رشد انگیخته
ای میان او و فعالیتش هیچ واسطهخود، آگاهی خالی از ابهامی دارد. 

برقرار نیست و نیز، فعالیت او رابطه مستقیمی با محیط کار و زیست 
جوید. اما وقتی کند و آدمی با محیط کار و زیست یگانگی میمی

مستقیم و با کار  انگیخته نیست، رابطه آدمی با قدرتفعالیت خود
شود. میان او و محیط کار و می -از طریق قدرت -خویش غیر مستقیم

ه داری، برای مثال، در یک کارفرمایی سرمای آید.زیست دوگانگی پدید می
کند کند. یعنی کاری را میکارگر با کار خود از طریق کارفرما رابطه پیدا می

خواهد. بنابراین، با محیط کار دوگانگی دارد. در مدرسه، رابطه که او می
انگیختهِ ، نخست رابطه او با معلم است. دانشجوئیِ خودشاگرد با علم

سپارد. در های معلم میحفظ کردن گفته استعداد آموختن او، جای خود را به
داری خانواده نیز، همین رابطه، میان فرزند با پدر و مادر برقرار است. دین

تقلید از بنیاد دینی است. در اداره جامعه خود نیز، او تحت والیت مطلقه 
بنیاد سیاسی است. کار بنیاد هنر نیز ستایش این یا آن شکل از قدرت و 

ها، قدرت مدار بنیادها است. به سخن دیگر، در جامعهارزش کردن قدرت 
پندارند و آسان ها این دوگانگی را، عادی و بلکه طبیعی میاست و انسانشده
قرار، هر کس کاری را بدینپذیرند که تخریب آغاز هر فعالیتی است. می
کند که بر آن آگاهی شتاف ندارد و با کار و محیط کار و زیست می

و به منزله تخریب،  م ندارد، کار او به مثابه رشد مجازرابطه مستقی
 یابد.می واقعیت
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ای با آقای فاضل ( مصاحبهبتازگی، خبرگزاری دانشجویان )ایسنا     
است که صادر کرده« فتاوی» است. او در باب صیغهبه عمل آورده لنکرانی

هستند. در این ثنویت،  و انکار توحید تک محوری همه ترجمان ثنویت
است می را که زبان آزادی محور فعال مرد است. اما اگر او زبان قرآن

برد و قرآن را بر اصل توحید میشناخت و خود نیز این زبان را بکار می
ای از راه غی جدا است. در راه رشد، رابطه یافت که راه رشدخواند، اندر می

شود، خودانگیخته و مستقیم که میان زن و مرد مستقل و آزاد برقرار می
 برقرار ای که از راه پول یا شکل دیگری از اشکال قدرتاست. هر رابطه

ای که از راه قدرت برقرار میآور است. در رابطهآور نیست، غیشود، رشد
رود.  جز هدف )یافتن پول و کامیابی کامل فرو می شود، عقل در ابهام

« سکس»این هدف که معامله بر سر جنسی به مثابه اعمال قدرت( و وسیله
این معامله را تجویز کند؟ وقتی  قدرت تواند بیند. کجا دین میاست، نمی
 شود؟ و ناچیز می رود و انسان تا حد شئی جنسیاز یاد می شود، خدامدار می

 
هست، محور فعال،  نیست و بیان قدرت و آزادی . وقتی دین بیان استقالل4

است و مرد، به مثابه تجسم  شود. در واقع، محور قدرتهر، مرد میبه ظا
شود. راست بخواهی، مرد قربانی است. زیرا قدرت، صاحب اختیار می

زندانی و از  با قدرت و ایفای نقش قدرت، او را در مدار بستههمانی او این
زندان، زن نیز، در موقع و موضع تابع، راه رشد را  دارد. در اینباز می رشد

های شوند که همه گرفتار رییمهای اسالمی می کند. حاصل، جامعهگم می
اند. گذرا، تکرار کنم که مستقل و آزاد شدن را زن استبدادی و از رشد مانده

 باید آغاز کند و بر او است که، به بازیافتن استقالل و آزادیاست که می
 . اش، بدر آوردخویش، مرد را از غفلت از استقالل و آزادی

دارد؟ زیرا همواره، میان باز می ، انسان را از رشدهمانی با قدرتچرا این    
کند و دیگری فعالیت خودانگیخته دو کار، یکی کاری که قدرت مقرر می

گیرد. بدیناست که انجام می، این کارِ قدرت خواستهاستعدادهای انسان
، ویران میقدرت، مداری است که در آن، انسان و طبیعت سان، مدار بسته
برقرار کرد، ویران شد و  ای تبعیضکنند. پس اگر فرشتهشوند و ویران می
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شود. کند و میکند، چون او میکرد، هرکس هم که تبعیض برقرار میویران 
روست که هر تبعیضی، تبعیض به سود قدرت و به زیان انسان و از این

کند. از اینطبیعت است و بیشتر از همه، برقرار کنندگان تبعیض را تباه می
،مرام دین محوری انسان محوری،، محوریسازی هر شکل )خداجا، محور
 و ...( را  محوری قوم محوری، ، ملتدولت محوری ،محوری علم ،محوری

پیدا کند، یک محتوی بیشتر ندارد و آن قدرت محوری است. مشخصه آن، 
یک فرد، در  ها هستند. وجود تبعیض نافی رشد است. در ذهنیتتبعیض

و  ذهنیت یک گروه، در ذهنیت یک ملت، وجود تبعیض رشد را مجاز
 گرداند. می را واقعیت ویرانگری

 
 و عمران طبیعت های استعدادهای انساندر فعالیت و رشد . وقتی مدار باز6

شود. حال آنکه در کند، حرکت رشد همه جایی و دائمی میتبلور پیدا می
، بتدریج، عرصه را بر رشد انسان و عمران طبیعت ، رشد قدرتمدار بسته
آورد و میان این دو، بوجود می« عقب مانده»و « پیشرفته»کند. تنگ می

را به قدرت  کند و نیروهای محرکهرابطه مسلط و زیر سلطه برقرار می
ما در این اینک جهان  اندازد.ی، بکار میگرکند و  در ویرانویرانگر بدل می

ها در مدار بسته قدرت هستند. نه فعالیت وردهِآفرها مدار بسته است. بحران
ناتوان  تنها به این دلیل که مدار بسته از تحویل همه نیروهای محرکه به زور

فتار شود، گرشود و زیر فشار نیروهای محرکه که به مهارشان توانا نمیمی
گردد، بلکه به این علت نیز که قدرت مسئله ساز و بحران ساز می بحران

 است و ادامه حیاتش در گرو بحران سازی است. 
دارد که همواره و همه جا هست و در  وقتی واقعیت قرار، رشدبدین     

 شود کهار، سبب میها از این معیافزایش است. آگاهی انسان
 ها را به بندگی آن در آورد.کند و انسان را اسطوره نتواند رشد قدرت● 
، و ناتوان از رشد« االنعام عوام کل»ها و ها را به نخبهنتواند انسان قدرت● 

 تقسیم کند.
از خود بیگانه  ها را تابع دینی کند که در بیان قدرتتواند انسانن قدرت● 

خشکاند. در عو،، است که عقول پیروان خود را، میشده و قالبی گشته
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و  تواند همه مکانیببرند که آن دین که میپی ها بتوانند به این حقیقتانسان
است. این دین نه به  و آزادی بگردد، دین به مثابه بیان استقالل یهمه زمان

کند و نه به مجمع نه به احکام ثانویه نیاز پیدا می والیت مطلقه فقیه و
 .تشخی  مصلحت

ها را جانشین رشد ساالری و دیگر ساالریسرمایه ند رشدنتوا قدرت● 
 را الزمه رشد بباوراند. انسان کند و ویران سازی طبیعت

 نتواند ...  قدرت● 
 
خودانگیخته است، از آن روست که فعالیت ذاتی هر  گوییم رشد. اگر می7

ها که انسان ، شرور و آنها که انسان را بنا بر طبیعتآنموجود زنده است. 
پذیرند که فعالیت ذاتی هر موجود شمارند نیز میرا، بنا بر طبیعت، تنبل می

های تخریبی و یا ها، انسان در فعالیتای است. ااِل اینکه، به نظر آنزنده
مدار  تنبل است. قدرت های رشدلذت جویی و یا ... تنبل نیست. در فعالیت

برد که شرارت و دیگر کند، از یاد میچون کار خود را با تخریب آغاز می
توانند ذاتی حیات باشند. چرا که ناقض حیات ، نمیاشکال ویرانگر حیات

ها، خود به خود نیز وجود ندارند. با برقرار کردن گونه فعالیتهستند. این
سازد و با دست و زبان به ها را با عقل قدرت مدار میبطه، انسان آننوعی را

وجود ندارد. این موجودهای  آورد. برای مثال، در هستی زورعمل در می
، نیرو را در زور، از خود بیگانه میزنده هستند که با ایجاد رابطه دشمنی

ه ذاتی حیات هستند و این خودانگیختهای قرار، تنها فعالیتکنند. بدین
های رشدند. به سخن دیگر، معیار رشد هم خودجوش ها فعالیتفعالیت

سان، معیار تشخی  بودن فعالیت و هم ذاتی حیات بودن آن است. بدین
ت. و نیز، ایناز غیر آن، ذاتی حیات بودن فعالیت اس فعالیت خودجوش

دهند و از های انسان انجام میها را استعدادهای و فضلگونه فعالیت
 ، در هستی، متکی بر تضادهای ضد رشدتخریب منزه و به خالف فعالیت

 نیستند.
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 رشد»یست، صاحب کتاب و قول ییلبر ر« تشابه قانون». پیش از این، از 3
ام، با انعقاد نطفه انسان، جریان رشد سخن به میان آورده« غرب این اسطوره
یابد. با تشبیه رشد اقتصادی و غیر آن به این رشد، شود و ادامه میآغاز می
کنند. است به اسطوره بدل می دهند و رشد را که واقعیتها را فریب میانسان

شود و کنند که باید به آن رسید. وقتی رشد هدف مییعنی آن را هدفی می
های سازگار با بقا و بزرگ فعالیت گردد و قدرتخود وسیله خویشتن نمی

شود. داستانی کند، رشد اسطوره میشدن خود را روش رسیدن به هدف می
پنداری و در پی به دست آوردنش، به هر جا که اش میقعیتشود که وامی

 رسی.روی و هرگز به آن نمیخاطرخواه قدرت است می
شود که در او سان، هر بار که انسان در پی به دست آوردن چیزی میبدین     

و آن چیز  -ران طبیعتو فن، عم مثل علم -کندپیدا می واقعیت و طبیعت
گشته و انسان در بیراهه است.  نیست، واقعیت مجاز خویشخود روش 

کند که خود روش خویشتن باشد. وقتی واقعیت پیدا می بنابر این، رشد
کند اگر خود روش خویشتن نباشد.  بدینهمانطور که علم واقعیت پیدا نمی

های رشد را از غیر آن تمیز می، فعالیتبه مثابه میزان خاطر است که عدالت
 دهد.
تشکیل شدند و در آن در چند اجتماع کوچک و بزرگ که در شهر برلین     

ضرور است. در  بدر آوردن عدالت ها شرکت کردم، دیدم تا کجا از ابهام
است. میزان تمیز  شویم که عدالت میزان، اغلب از این امر غافل میقتحقی
است. عدالت هدف نیست تا اگر این و آن کار را بکنی به آن  از ناحق حق

لت بر هیچ اصلی تعریف ، عداو آزادی رو، در بیان استقاللبرسی. از این
و یا  است که عدالت بر اصل برابری های قدرتشود. این در بیاننمی

گردد. برای مثال، نزد تمایلی از شود و یا هدف میتعریف می نابرابری
رو، میان عدالت و ود. از اینش، عدالت بر اصل برابری تعریف میلیبرالیسم

آید که از دید لیبرالیسم بسود آزادی باید حل بگردد. پدید می آزادی، تضاد
شود. فراموش نکردهمعنی می، عدالت بر اصل برابری، بیدر لیبرالیسم وحشی

، تصریح می/ هاشمی رفسنجانییا در دوره خامنه اقتصاد« مدیران»ایم که 
، محلی از اعراب ندارد. در مارکسیسم کردند، در اقتصاد، عدالت اجتماعی
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داری ناممکن است و برخورداری از آن، موکول به عدالت در جامعه سرمایه
 ست.طبقه ااستقرار جامعه بی

این و آن تعریف را پیدا می ، عدالتقرار، در این و آن بیان قدرتبدین     
سنجش، بنابراین، حقوق خویش غافل کند. با  کند تا که انسان را از میزان

 است. زبان فریبهر تعریفی از عدالت، نوعی از ترازو و میزان ساخته شده
که عدالت میزان است. بنابراین، نه   کند از این واقعیتها را غافل میانسان

به دین و مرام است که باید عدالت را سنجید که دین و مرام هستند که باید 
شود، به میزان عدل سنجیده شوند. وقتی عدالت به دین و مرام سنجیده می

تواند میزانی که عدالت است را  به هدف بدل کند. یزبان فریب، آسان م
 یعنی میزان عدالت را از میان بردارد. در واقع، آن را نیست کند.

کند. چنانکه، در تعریف است که کاربرد پیدا می به عنوان میزان عدالت    
، تمیز برابریو در تعریف آزادی ف استقالل، در تعری، در تعریف رشدعلم

که تعریف شفاف گشت، میزان آید. پس از آنها و ...، بکار میها و نابرابری
چون دقیق و شفاف عریف دانش تشود. برای مثال، می یسنجش هر فعالیت

آموز میدانشموزش آچند و چون سنجش  وسیلهِ ،در ترازوی عدل ،گشت
آهنگ های همطور، چون رشد انسان از رهگذر فعالیتهمین د.شو

او و  و حقوق شهروندی و فضلها به یمن عمل به حقوق ذاتی استعدادها
از راه بجای آوردن حقوق جانداران و طبیعت تعریف شود،  عمران طبیعت

سنجد و بدین سنجش، رشد از میزان عدالت، هر فعالیت را با این تعریف می
   شود.قابل تمیز می ضد رشد

بتواند آن را بسازد. قرن  میزانی نیست که ذهن بریده از واقعیت اما عدالت    
 ها از عدالت است که به جای میزانقرن تعریفبیشتر از قرون پیشین،  بیستم

ستاند و پیدا شدنش در شدنش در ساختن مرام، از مرام تعریف و وجود می
گفته گردد. غافل از اینکه به حقگرو استقرار قدرتی و اجرا شدن مرامی می

«. گویدت، خدا میگوید عدل است چون عدل اسمی نه چون خدا»اند: 
یعنی در هستی، عدل میزان و بنابراین، مستقل و مقدم بر هر دین و مرام 
است. پس در میزانی که عدالت است، آنچه در هستی نیست اما ذهن می

ها در سازد، وجود ندارد. برای مثال، نایکسانی و یا گوناگونی انسان
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ها در انسان تی هست اما نابرابریواقعیتی است که در هس استعدادها
است و در هستی نیست. یا نیرو در هستی  استعدادها ساخته عقل قدرتمدار

های زور، در ها هستند اما ساختهدر هستی نیست. یا پدیده هست اما زور
آن موجود  ، ذاتی حیاتهستی نیستند. یا حقوقی که هر موجود زنده دارد

روند. جلوگیری از بکاررفتن اند. در حالت طبیعی، این حقوق بکار میزنده
است.  شود. پس نیست کردن هر هست ستمگریها، به زور میسر میآن

به ایجاد زور  ادیذاتی هستی است غفلت از استقالل و آز و آزادی استقالل
قرار، استقالل و آزادی مطلق شود و ستم است. بدینو بکار بردن آن میسر می

ای خودانگیخته، یا مستقل و ، هر آفریدهخدا را هستند و در هستی آفریده
توان اندازه غتلت از به میزان عدل است که میآزاد است. 

 و گرفتار جبر شدن را اندازه گرفت.  یخودانگیختگ
ها و و حقوق دیگر و گوناگونی و آزادی عدل، استقالل پس، بنابر میزان   

و در کرامت(،  و در تقوی و در دادگری ها )در علمها و نابرابریبرابری
شوند که هر مرامی باید دربردارنده آنها باشد. هر مرام نازسازگار با حقوقی می

ستم گستر  ها، بیان قدرتها و نابرابریها و برابریاین حقوق و نایکسانی
 است.

 
بر کردن عدل است و رشد نکردن ستم. چرا که عمل  سان، رشد. بدین3

وآزادی، حاصل  های انسان، در استقاللو فضل خود افزا است و استعدادها
، دانش، شوند و در انسان، اندیشه راهنماهایشان بر هم افزوده میفعالیت

توانایی رهبری، انس و الفت، گذار دائمی از مرزهای ممکن )= هنر( و 
های استعدادها در زمان و عدلِ فعالیت )= سازماندهی بر میزان اقتصاد
گردد. ، عمران روز افزون میشوند. و در طبیعت( در فزونی دائمی میمکان

ان عامل از دیده عبرت در طبیعتی بنگریم که انسان عامل انحطا  آن، به انس
توجه کنیم که در جهان امروز، در  شود. بدین واقعیتعمران آن بدل می

ها محدود کننده یکدیگر، ویرانگر طبیعت و محدود شونده ، انسانروابط قوا
هایی که محدود و ویران میتوسط طبیعت هستند. از خود بپرسیم: فعالیت

عالیت محدود کننده و ویرانگر، رشد را به مثابه کنند، رشد هستند؟ ف
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کند؟ چرا. این پرسش، عقل مستقل و آزاد را از واقعیتی واقعیت نقض نمی
گاه می وجود  ای جز زورشود: محدود کنندهکند که همواره از آن غفلت میآ

است برد زوری ای که آدمی، بکار میندارد. بنابراین، هم آن محدوده کننده
ای که دین نهد و هم محدود کنندهکه، از بداقبالی خود، بر آن، اختیار نام می

شوند، ناقض رشد می و روابط اجتماعی سیاسی و تعلیم و تربیت و قدرت
 قرار،هستند. بدین

دهد. هر های تخریبی را به دست میفعالیت ها میزاناندازه محدودیت      
پیدا  واقعیت ها بیشتر، فعالیت تخریبی انسان بیشتر. رشداندازه محدودیت

)=  . پس فضای استقالل و آزادیو آزادی کند مگر در استقاللنمی
ای، تعیین کننده میزان رشد آن موجود است. از اینه( هر موجود زندهالاکرا

، ، زیست در استقالل و آزادی مطلق، در خدارو، بر اصل موازنه عدمی
  آورد.شود و رشد تمام واقعیت خود را به دست میممکن می

 
انگر اختیار او است و یا کند بی. اما آدمی از کجا بداند کاری که می45

ر )= زور( با تخریب شروع مدااست؟ از این جا که عقل قدرت حکم زور
کند و دوئیت عمل می کند. بر دوئیتکند. با ایجاد حد و مرز آغاز میمی

مساوی با  ه است که آزادیورد زبان خود کرد کند. مالتاریاایجاد می
آزادی »ی را گرایشهوت« ضد دین»های است. زورپرستی لیگرباالا

کنند؟ آیا ناچیز نمی« جنسیشیِء »خوانند. آیا هر دو انسان را در می« جنسی
مان یگانگی است و یکدیگر را وسیله که ترج هر زن و مرد میان عشق

دهند؟ است، تمیز نمی کردن که بیانگر شکلی از اشکال رابطه قوارانیشهوت
کند و دست کم میان عشق که فضای اندیشه و عمل انسان را باز می

کند، رانی که اندیشه را تعطیل و عمل را در سلطه جنسی خالصه میشهوت
شود و تواند بفهمد عشق با ساختن شروع میآیا انسان نمی نهد؟فرق نمی

آورد را از تنششهوتگرایی با ویران کردن؟ آیا نشا  و سبکبالی که عشق می
دهد؟ چرا. ی تمیز نمیگرایهای حاصل شهوتهای کسالت آور و کز کردگی

است که است. عامل اول ایناز اندازه بیرون شده امروز، فساد جنسی در ایران
ی گرایمالتاریا، دین بیانگر حقوق را دین ترجمان زورمداری کرده و شهوت
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در  و قهر شکلی از اشکال زورمداری است. عامل دوم شتاب گرفتن فقر
« جنسیشیءِ  »وم، زن را در گسترش و شدت گرفتنشان است. و عامل س

که  -بند و باریو بی ناچیز کردن است. عامل چهارم رواج دادن مواد مخدر
است.  -شوداستبداد مالتاریا مدعی شد برای جلوگیری از آن برقرار می

آورده، کاره به عمل در استبداد که مالتاریا اخذ کرده و نیمه« مدل چینیِ»
 همین است.

شود و با تخریب پایان قرار، عملی که با تخریب شروع میبدین     
بخشد. رشد وقتی می واقعیت که به ضد رشد پذیرد، نه به رشدمی

کند که در جریان آن، ساختن بر ساختن افزوده میواقعیت پیدا می
 شود. 
 کند. با علمشروع نمی آموز آموختن را با ویرانگریال، دانشبرای مث    

او آموخته او است. اما این آموخته وقتی رشد  کند و رشدآموختن شروع می
ها بر یکدیگر افزوده میشود که در آن، آموختهاست که جریان مداومی می

 کنند. با وجود این،ده علم میآموز را یابنشوند و دانش
 
  ها موادی هستند که عقل در تولید. کار عقل خلق و ایجاد است. آموخته44
کامل خود را در مرحله ابتکار و ابداع و خلق  واقعیت برد. رشدبکار می علم

، طی یک قرن، به «جنوب»ورهای هایی که کشآورد. ویرانگریبه دست می
را  اند از یک فریب و غفلت هستند: حاصلِ فرهنگ غربخود دیده

را پوشاندن قبای این فرهنگ بر تن  شمول دانستن و وظیفه استعمارگرجهان
دوزخیان روی »قاره، خاصه  4بار مردم جهانیان  شمردن، وضعیت نکبت

به رشد  است. آموختن فرهنگ و نیز دانش و فنون غرب و طبیعت« زمین
بخشد. استبدادها رشد را خودانگیخته و برخوردارشدن از واقعیت نمی
یز المللی نهای بیندانند. سازماندانستند و نمیتر نمیکامل خودانگیختگی

فکر »اند، بر این به اجرا گذاشته های رشد را در کشورهای جنوبکه نسخه
تر کردن و کامل هگیختانکنند که رشد خوداند و میغلط عمل کرده« ثابت

ها را آن شوند و مصلحتمی خودانگیختگی انسان نیست. بنابراین، قیم مردم
آورند. غافل به عمل در می نویسند و به زورسنجند و موافق آن، نسخه میمی
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آید کند مگر به تولید آنچه بکار انسان میکه رشد واقعیت پیدا نمیاز این
 هایش، بر میزانو فضل کند و استعدادهاخود عمل می وقتی به حقوق ذاتی

! این زبان، با بهره گرفتن شوند. زنهار از زبان فریبآهنگ فعال میعدل، هم
کند، هر باوراند که چون رشد به تولید واقعیت پیدا می، میتشابه از قانون

کردن،  را سیل آسا روانه اقتصادهای مسلط و گاز تولیدی رشد است نفت
کنند، رشد طبیعت را تهدید می هایی که حیاتشود. تولید فرآوردهرشد می

ها نیز از طبیعت بیاموزد. در باید در تولید فرآوردهشود. حال آنکه آدمی میمی
طبیعت را زباله دانی کرده است  طبیعت زباله وجود ندارد. این انسان است که

 کند. و می
 قرار،بدین      
های انسان است وقتی و فضل ، نخست، تولیدِ استعدادها. تولید4414

 انگیخته، بنابراین، مستقل و آزاد است. وفعالیت او خود
داری، سرمایه تصادگیرد. چنانکه در اق. هر تولیدی بر مداری انجام می4411
گیرد، گیرد. تولید عقل نیز بر مداری انجام میبر مدار سرمایه انجام می تولید

( است. )= زور نباشد، به ضرورت، قدرت و آزادی این مدار اگر استقالل
های استعدادهای آدمی بر کند، فعالیتپیدا می واقعیت شدتولیدی که بدان ر

 بمثابه اصل راهنما ، بنابراین ترجمان موازنه عدمیمدار استقالل و آزادی
 است. و
، در اشکال گوناگونش، ها، بر مدار قدرتخدمت ها وفرآورده . تولید4419
 بخشد.واقعیت می و ویرانگری بخشد به ضد رشدنمی واقعیت به رشد

، بیشتر از همه، در جانشین کردن تشابه ، از قانون، زبان فریبدر حقیقت     
 نیز تولید که عقل بر مدار قدرتکند. توضیح ایناستفاده می شبه خِرَدگرایی

ها و خدماتی که نیازهای قدرت را ارضاء کند. اما عقل در تولید فرآوردهمی
خارجی ندارد،  واقعیت سان، ثنویتدارد. بدین به اصل راهنما کنند، نیازمی

سازد و از والیت مطلقه آن ساخته عقل قدرت مدار است. آن بتی که عقل می
قل را اصل راهنما کردن، ع کند، بت ثنویت است. با موازنه عدمیاطاعت می

بود که  معاصر، این نیچه شود. در غرباز پرستش بت خود ساخته رها می
 خِرَدگرایی بر مدار قدرت را زیر سئوال برد.
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سنجد، حق هستی می را قدرت را انسان دارد و مصلحت . از آنجا که حق41

، وقتی انجام گرفت و ندارد و عمل قدرت فرمودهدارد و مصلحت هستی 
که مصلحت با ناقض حق شد، گوئیم به مصلحت عمل کردیم. غافل از این

است. نیز هرگاه عمل به حقی نباشد، با رشد بیگانه است. تکلیفبیگانه رشد
شخیص اند، قابل تهای رشدآور که خودانگیختهقرار، فعالیتبدین

 گر که عمل به مصلحت و یا تکلیفهای ویرانهستند از فعالیت
کند وقتی مصلحت و پیدا می قدرت فرموده هستند: رشد واقعیت

 قرار،. بدینها را مقرر نکنندهای انسانتکلیتی بیگانه از حق، فعالیت
« مصالح خانوادگی» و« هامصالح کارفرمائی»و « مصالح دولت. »4114

هستند و عامل وضیعت  نیستند و برآوردن توقعات قدرت یک رشدو...هیچ
 ها و دیگر جانداران هستند. ودرجهان و وضعیت انسان کنونی محیط زیست

کند، نیز ، وقتی به ایجابشان می زیر سلطه –. وظایفی که رابطه مسلط 4111
 ،نیستند. در حقیقت گرند و رشدآیند، ویرانمیعمل در
انسان فرآورده عمل به  است، لذا رشد های حق. رشدپذیری از ویژگی4119

است که خود روش خویش است. از اینحق است. و ویژگی دیگر حق این
را ایجاب کندو نیز  رو، مصلحتی که غفلت از حق و عمل به دستور قدرت

 شوند. می ای که اجرای دستور قدرت باشد، به ضرورت ضد رشدوظیفه
 
آموزد و آنها را در فعالیتو فن می شود وقتی آدمی علمحاصل می . رشد49

 برد:ه خویش بکار مییختهای خودانگ
تنها درخت برد، آموزد و آن را بکار نمی. هر کس که دانش و فن می4914

است. زیرا گرچه  بر نیست، بلکه عمل او ویرانگر و ضد رشدبی
و فن رشد است اما اگر در زندگی بکار نروند، پس بن آموختن علم
 گرند. و های انسان علم و فن نیستند و الجرم ویرانمایه فعالیت

هستند. اما هرگاه در  آیند، بنفسه، رشدو فنی که به دست می . علم4911
رود، عامل تخریب و بکار می ترکیبی بکارروند که در روابط قدرت

پس علم و . ها و طبیعتروزگار زیر سلطه گردد. بنگریم بهبازدارنده رشد می
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فن وقتی انسان در مقام عمل به حقوق خویش و رعایت حقوق همه 
کنند و عامل رشد برد، رشد هستند و رشد میحقوقمندان بکارشان می

در فصل علم و رشد و فصلهای دیگر این کتاب، به نقش  شوند.انسان می
 ردیم. گعلم و فن در رشد باز می

 
کند و وقتی او ، رهبری می. وقتی انسان خود خویشتن را، خودانگیخته41

، کند، رشید است. در حقیقتدر اداره جامعه خود شرکت می بعنوان شهروند
خودانگیخته وقتی  همین است. رهبری در رهبری، رشد و آزادی استقالل
 کند کهپیدا می واقعیت
نباشد. به سخن دیگر، پندار  مایه پندار و گفتار و کردار انسان زور. بن4114

 کردن باشند. و و گفتار و کردار او رشید و گویای رشد
گفتار و کردار  . دلیل درستی پندار و گفتار و کردار او در خود پندار و4111

« مطیع اوامر قدرت»باشد. زیرا اگر در بیرون آنها باشد، یعنی این که آدمی 
کند. می است. وجود این دو شر  استعداد رهبری انسان را ترجمان رشد

پندار و گفتار و کردار بیانگر هدف –زیرا هدفِ پندار و گفتار و کردار 
 ود.شرشد می –هستند 

ای، شهروندان خود خویشتن را، برپایه قرار، هرگاه در جامعهبدین    
کنند و در اداره جامعه خویش، براین دو رهبری نمی و آزادی استقالل

های فردی و گروهی و ملی، بنتسه، ضد کنند، رهبریپایه شرکت نمی
 . وافزایندر ویرانی میشوند و ویرانی بمی رشد
 
 تر کردن خودانگیختگی، دانستیم که رشد کاملهای رشد. به یمن ویژگی44

است. اینک گوئیم که شهروندان وقتی  از خودانگیختگی خویش غافل نمی
 کنند کهتر میشوند و آن را کامل

آنکه تخریب شوند و بی در حد مطلوب تولید . نیروهای محرکه4414
 قرار،بکارافتند. بدین پذیر کردن نظام اجتماعیبگردند، در باز و تحول
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 نیروهای محرکه که درگرو تولید پذیر شدن نظام اجتماعی. باز و تحول4411
است، الزمه تولید نیروهای محرکه  در حد مطلوب و بکارافتادن آنها در رشد

 کنند. و نیز،نیز هست.  به سخن دیگر، یکدیگر را ایجادب می
باز و تحول کند بر میزانفردی و جمعی داللت می . خودانگیختگی4419

که، بنوبه خود، ایجاد کننده فضای اجتماعی باز  عیپذیر بودن نظام اجتما
 برای برخوردار شدن انسان از خودانگیختگی طبیعی خویش است. 

آن جامعه  هر جامعه، میزان رشد خودانگیختگی رو است که میزاناز این    
از توان خالقه خویش است. توانی که بدون  و برخورداری شهروندان آن

افتند که رشد هائی بکار میبرخورداری از خودانگیختگی، نه در خالقیت
 هستند. افتند که ضد رشدها بکار میگریاست بلکه در ویران

 
بزرگ را یک قرن تجربه آشکار کرد.  این دو دروغ را یک  . دو دروغ46
ها بسا پاالیش های بزرگ، کشتارهای بزرگ، آلودگیگریویرانقرن 

 نیافتنی، آشکار کرد:
ای به جامعه دیگر قابل صدور نیست. از انسانی به از جامعه . رشد4614

انسان دیگر نیز قابل انتقال نیست. هرکس خود باید رشد کند. آغاز و ادامه 
و دیگر حقوق خویش و عمل  و آزادی رشد درگرو غافل نشدن از استقالل

لقب دادند و مدعی « استعمارگر»گران به خود به این حقوق است. سلطه
که فرآوردهِ رشد و فرآورنده رشد است،  شدند که جهانیان را به فرهنگ غرب

های دو کار انجام داد، محروم کردن جامعه آورند. اما سلطه بنام رشد،در می
. و اینک وار از غربخویش و تقلید میمون زیر سلطه از نیروهای محرکه

ها زندگی کنند، عمر منابع مسلم است که هرگاه جهانیان بخواهند چون غربی
رسد و بسا زندگی بر روی زمین ناممکن زود به پایان می موجود در کره زمین

 قرار،شود. بدینمی
یکی است  دوم که فریب بزرگ از کاردرآمد، این بود: راه رشد . دروغ4611

که، تقلید عمل به کند. حال اینو رشد نیافته با تقلید از رشد یافته رشد می
است. جامعه ، بنابراین، بنفسه، ضد رشددستور و غفلت از خودانگیختگی

تر شدند، ابعاد فاجعه را بزرگ کردند، اگرهم چون غربکه تقلیدئی ها
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تر ساختند. وگرنه اکثریت بزرگ کردند و زندگی بر روی زمین را مشکل
د. این دو دروغ با دروغ سومی همراه شدند و هستن و فقر گرفتار خشونت

 شد:
 
 کهکند و نه قابل تجزیه است. توضیح ایننه تجزیه می . رشد47

های زیر جامعه های اجتماعی، نظامزیر سلطه –. بنابود رابطه مسلط 4714
گیرند. در عمل، را در پیش غرب اه رشدها رسلطه را فعال کند تا این جامعه

های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی گشت. گسستگیموجب از هم
ها گسستگیاند از این ازهمهائی که زیر سلطه بودههم اکنون، تمامی جامعه

گر هها ایجاد مدارهای بسته میان سلطگسستگیبرند. عامل این ازهمرنج می
خویش را به  پذیر شدن نظام جامعههائی است که باز و تحولبا زیر سلطه

سان، بخشی از جامعه از آن بیگانه و دانند. بدینزیان موقعیت خود می
 گردد. وگر و عامل تالشی میدستیار سلطه

است، رشد درونی و نه  ویژگی رشد . بنابر این که خودانگیختگی4711
تواند کند، این درون است که میبیرونی است. ولو، بیرون نقش الگو را بازی

های خود را تجزیه کرد و بخشی را توان داشتهرو، هم نمیاینازرشد کند. 
را تجزیه « هااخذشونده»توان نمینگاه داشت و بخشی را بدورافکند و هم 

متالشی شدن  .و بکار برد و بخشی را بدور انداخت کرد و بخشی را پذیرفت
توان از فرهنگ سلطهاست که گویا می ها از جمله فرآورده این دروغذهنیت

گر، عناصری را جدا و خنثی کرد و عناصر دیگری را جزئی از فرهنگ خود 
 ،کرد. در حقیقت

متقابل  گیرند، به رشد، وقتی خودانگیخته انجام می. ارتبا  فرهنگها4719
آنکه عامل تجزیه و تالشی و عقیم گشتن فرهنگکنند بییکدیگر کمک می

های در رابطه بگردند. چراکه، هم حقوق از ویژگی هستی شمولی برخوردار 
یا عناصر ساخته و  هستند و هم دانش و فن. در عو،، این ضدفرهنگها

توانند بطور کنند و نمیکاربرد پیدا می هستند، در روابط قوا سازنده قدرت
زیر  -گرخودانگیخته بایکدیگر رابطه برقرار کنند. تنها از راه رابطه سلطه
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ع رشد های زیر سلطه مانکنند و در جامعهسلطه است که نقل و انتقال پیدا می
 شوند.های روزافزون میگریو عامل ویران

 
خود روش خویش است. در  توانیم دریابیم که چرا رشد. اینک می43

جوید، پس می کند و عمران را طبیعتکه رشد را انسان می، بنابر اینحقیقت
کند، روش یا مجموعه تدابیری هر برنامه رشدی، بنابر تعریفی که از رشد می

که باید بکارروند تا رشد حاصل بگردد. برای مثال، هرگاه  را دربر دارد
باشد، تدبیرها، همه، چنان سنجیده  ناخال  ملی برنامه رشد افزایش تولید

 مگر میزان نیروهای محرکه  بکار افتد تاترین ترکیبشوند که متناسبمی
است. و اگر برنامه رشد رشد تولید همان بشود که بعنوان هدف برگزیده شده

قرار، هر شود. بدینسودان روش میسوادی زدائی باشد، آموختن سود به بیبی
رشدی خود روش خویش است. آگاهی شهروندان از این معیار، به آنها 

های رشد که دولت تهیه بودن برنامه دهد که از راست و یا دروغامکان می
 کند، آگاه گردند. برای مثال،می
، رشد علمی و فنی بقصد بکاربردن آنها بمثابه نیروی هرگاه برنامه رشد● 

و فرهنگی باشد، نظام آموزش  محرکه در رشد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی
کارمند برای دیوان  تواند نظامی باشد که کارش تعلیم و تربیتنمی و پرورش
 دولت حاکم بر جامعه باشد. و  ساالری

گرا باشد که جمهور مردم از حد نخبهتواند بداننمی نظام آموزش و پرورش● 
کنند، محروم بمانند و یا  باید بیاموزند و  بکاربرند تا رشد دانش و فنی که

شود، بکار آن بیایند که آنها به استخدام دانش و فنی که به آنها آموخته می
کنند و یا به خدمت آنها را صادر می هائی درآیند که منابع طبیعیکارفرمائی

 آنها است. و  منابع و ویرانگر محیط زیست اقتصادی درآیند که بلعنده
تواند آموزش و پرورشی باشد که دانش و فن را نظام آموزش و پروش نمی● 

افزاید و یا دانش و فن را عامل کاران میکند و بر شمار بیجانشین انسان می
 ه دولت قدرتمدارو فرهنگی و یا سلط های اقتصادی و اجتماعیگسست

 کند. برجامعه می
 و... و● 



 31 

 
شود. می جوید که جاذب رشد و دافع ضد رشدمی وقتی واقعیت . رشد43

که رشد، آید. توضیح ایناین ویژگی بس بکار تشخی  رشد از ضد رشد می
در ساختن و باالندن  فتادن نیروهای محرکهخاطر که حاصل بکارابدین

 است، چهار اثر بسیار مهم و تعیین کننده دربردارد:
که دانشِ دانشمند درب بروی بر هم افزا است. چنان . رشد4394
سرمایه  و یا شود.گشاید و دانش بر دانش افزودههای جدید میدانش

، هر عملی، از ویژگی . در حقیقتافزایدرخود می، بدچون بکار افت
 برخود افزائی برخوردار است. و

تولیدی یکدیگر ای هشتهرکنند و ها یکدیگر را ایجاب می. دانش4399
 کنند. وکنند و هنرها یکدیگر را ایجاب میرا ایجاب می

 زداید. ورا میحال، دافع جهل است و آن. در همان4391
را بارور و به یمن باروری، نو به نو  و آزادی الل. فرهنگ استق4391

 گرداند.می
نیز چهار اثر ببار  های تخریبیکند، فعالیتنمی ای که رشددربرابر، جامعه    
و  ها و بیشتر شدن از رشد ماندگیگریآورند: برهم افزوده شدن ویرانمی

و گسترش یافتنن دامنه  کاربرد نیافتن  دانش و فن و دیگر نیروهای محرکه
 جهل و عقیم و گرفتار تالشی شدن فرهنگ. 

 
است، رشد میزان از ضد رشد عدل تمیز دهنده رشد که میزانغیر از این. 15

به  انسان و  نیاز واقعی طبیعت که نیازهای واقعیاینضیحمند است. تو
های های انسان هستند. هرگاه فعالیتگیری فعالیتعمران، واحدهای اندازه

زیادت طلب  بر قدرتها شدند، او فرمانانسان در حد برآوردن این نیاز
 د خویش است:نیست بلکه در خدمت رش

و  برِ تولیداز هرچیز به اندازه وجود دارد، هرگاه راه . در طبیعت1514
 باشند، برآوردن نیازهای واقعی مصرف
فرمان ببرند، باید که  از نیازهای واقعی و مصرف که تولید. برای این1511

معنوی باشد. یعنی نیازهای  ↔مادی  مدار اندیشه و عمل انسان، مدار باز
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مادی،  ↔مادی  معنوی انسان، با از خود بیگانه کردن مدار باز در مدار بسته
سرمایه  به خدمت قدرت ناپذیر بدل نگردند و انسانبه نیازهای مادیِ سیری

دارد، در  کردن نیروهای محرکهکه میل به تمرکز و بزرگ شدن و ویران
 نیاید. و
انبوه نیست.  انسان، ویژگی معنوی دارد، یعنی نیازمند مصرف . رشد1519

در هرچه باز  ترکیب نیروهای محرکه تریننیازمند ابزار علمی و فنی و متناسب
و در هرچه بازترکردن مدار عقل مستقل و  پذیرکردن نظام اجتماعیو تحول

است، بیشتر از ای که بشر، بنام رشد، درپیش گرفتهآزاد انسان است. بیراهه
و مصرف انبوه یک  شوند و یا در تولیدمی بیش، نیروهای محرکه تخریب

 افتند. واقلیت کوچک بکار می
 ، در کتاب شوک آینده، بر این گمان است که چون صنعت. تافلر1511
فرا »ها بیافزاید، پس انسان عصر تواند تا بخواهی بر گوناگونی فرآوردهمی

که، در جوید. غافل از اینمی ای فراوان، بنابراین، آزادیهانتخاب« صنعتی
یافتن، جبر  ها، بر فر، واقعیتمادی، فراوانی انتخاب ↔مادی  مدار بسته
مانند. در ها کودکان باقی میکند. در این مدار، انسانرا بیشتر می مصرف
اگر محیط زندگی یک کودک را فضائی بسته بگردانند و اسباب  واقع،

بازیهائی با انواع فراوان در اختیارش بگذارند و او با فضای زندگی بسته و 
کند و به عقل کودک برجا ها خو کند، به تن نمو میبازی با اسباب بازی

کران معنویت ، در بیمعنوی ↔مادی  ماند. فراوانی انتخاب در مدار بازمی
و آزادی خویش را باز  کران است که عقل استقاللمیسر است. در این بی

 شوند.، نیازهای معنوی نو به نو و برآورده مییابد و در جریان رشدمی
 
انسان و  ای رشدهو شوق در دل و نشا  در سر از ویژگی و شادی . امید14

و  و غم که ناامیدیزندگی او در طبیعتی سالم و شاداب است. حال آن
کند و در طبیعتی کزکردگی ناشی از آن، ویژگی انسان است وقتی رشد نمی

ها، ضریب نارضایتی دهد. در جامعهکند که سالمت از دست میزندگی می
ود. به تازگی، امید و شادی و نیز ناامیدی و غم موضوع سنجششمحاسبه می

 اند. باوجود این،های افکار شده



 32 

که آن نارضائی، تنها تعیین میزان سرکوب درجامعه . در محاسبه میزان1414
ظامی و بنیادهای ها سرکوب نظامی و انتسازمان هم از راه محاسبه بودجهِ

که  ئیهاامعهجشود، کافی نیست. زیرا در مهارکننده مردم، محاسبه می
ها و خدمتدرصد فرآورده 75گیرد، وجود حدود سرکوب عریان انجام نمی

و میزان تخریب نیروهای  گر و آالیش روزافزون محیط زیستهای ویران
که دینامیک  زیر سلطه –های رابطه مسلط براین دینامیک، بنامحرکه
دینامیک هستند  15دو دینامیک از دست کم  و دینامیک خشونت نابرابری

باید به حساب گذاشته شوند تا ضریب و میزان خشونت در جامعه، هم می
است واقعی آن نزدیک شود. اهمیت این محاسبه در این نارضائی  به اندازه
ای از آموزد رشد مجموعهها میکند و به انسانرا دقیق می که تعریف رشد

 آهنگ به انجام رسند:زمان و همکارها است که باید هم
 توحید شود با افزایشزمان میوقتی هم . کاستن از تضادهای اجتماعی1411

ها، و فضل ای از استعدادهاآیند که مجموعهها به خود میاجتماعی و انسان
امداد و ایثار و انتقال دانش و فن  به  از جمله استعداد انس و دوستی و فضل

که همگانی می وقتی رشد است یکدیگر و پدری و مادری و... دارند و رشد
کند. به یمن باز و تحولشود و محیط اجتماعی و طبیعی زیست را زیبا می

ها و نیروهای پذیر شدن نظام اجتماعی، سرمایه اجتماعی و دیگر سرمایه
رشد انسان و عمران  کنند و، با بکارافتادن، بر میزانافزایش پیدا می محرکه
، بنابراین، محبت و و آزادی قرار، فرهنگ استقاللافزایند. بدینمی تطبیع

، بنابراین اخالق دوستی، نه تنها فرآورده استقالل و آزادی دوستی و اخالق
جریان رشد، هستند بلکه استعداد دوست داشتن و دوست داشته شدن، در 

 رو،معنوی هستند. از این ↔مادی  ها به رشد در مدار بازبرانگیزنده انسان
 دانند که، درآن، نسبت امیدها، حالت مطلوب را حالتی می. در جامعه1419

 4به  6ار به یک و در خانواده، این نسبت ، چهو غم به ناامیدی و شادی
خاطر که با تخریب ، بدینروابط قوا باشد. اما امید و شادی در مدار بسته

که امید و همراهند، آلوده به احساس غلبه و بس زودگذر هستند. حال این
باشد،  و آزادی بیان استقالل راهنما هستند. هرگاه اندیشه شادی ذاتی حیات

می اجتماعی عدالت بر میزان و رشد راه و روش زیستن در استقالل و آزادی
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مید و شادی است که ذاتی حیات است و امید بر شود. این بیان ترجمان ا
شود. این بیان مدار  افزاید، وقتی به آن عمل میامید و شادی بر شادی می

دارد و امید وشادی که بر هم معنوی نگاه می ↔مادی  زندگی را مدار باز
بازتر  شوند، هم از عوامل بازتر شدن مدار زندگی و هم از رهگذرافزوده می

گردند. آن امید و شادی که طبیعی و شدن مدار زندگی، روز افزون می
 خودانگیخته است این امید و شادی است. 

و دوستی است با چند و چون رابطه انسان با  و شادی . معیاری که امید1411
رت بیشتر بعدهای سیاسی کند. هراندازه قدکاهش و افزایش پیدا می قدرت

و فرهنگی را فراگرفته باشد، امید و شادی طبیعی کم و اقتصادی و اجتماعی
تضادها  است، افزایش میزان خاطر که قدرت فرآورده تضادشود. بدینتر می

قرار، بدینگردد. های دوستی و کاهش میزان همبستگی میدلیل کاهش رابطه
با قدرت و یا با حقوق  این ترکیب دانش و فن و دیگر نیروهای محرکه

او و حقوق  و حقوق ملی انسان تا حقوق شهروندی )از حقوق ذاتی انسان
اجتماعی را معلوم  ان( است که میزان امید و شادی و توحیدو جاندار طبیعت

 کند: هراندازه نیروهای محرکه بیشتر با حقوق ترکیب شوند، از جمله حقمی
 ،بیشتر است. در حقیقت دوست داشتن و دوست داشته شدن، میزان رشد

 
 ه خود او است و واقعیتی که جانداران و طبیعت. انسان با واقعیتی ک11

 برای تفصیل رجوع کنید به فصل علم –کند هستند، دو نوع رابطه برقرار می
ترین رابطه با . مستقیمیکی مستقیم و دیگری از راه قدرت – و رشد
است. وقتی این آفریده انسان است، در این  با آفریده ، رابطه خداواقعیت

نیز اصل راهنمای عقل او نیست  در سر او نیست و ثنویت رابطه، بیان قدرت
سان که هست لذا، مشاهده علمی واقعیت آن و سود و زیان هم  غایب است.

حاصل رشد و بنوبه خود از اسباب  این، شناسائی علمی ممکن است. باوجود
 کهرشد است. توضیح این

های دیگر ممکن نیست مگر . رابطه مستقیم با خود و با واقعیت1114
است وقتی  عقل رشد قرار، خودانگیختگیتوسط عقل مستقل و آزاد. بدین

برد و روشهای عقل مستقل و را بکار نمی روشهای عقل قدرتمداراین عقل 
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. هرگاه عقل از  - رجوع کنید به کتاب عقل آزاد –برد آزاد را بکار می
خودانگیختگی خویش غافل نشود با رابطه مستقیم برقرارکردن با خود و با 

، به دو کار توانا  -ها استشمار کارآترین روش که در -های دیگر  واقعیت
 گردد:شود که، با انجامشان، رشد متحقق میمی

های حقوقمند با حق برقرار کردن با خود و با واقعیت . رابطه حق1111
شود محل میبی دیگر. این همان رابطه است که هرگاه برقرار شد، رابطه قوا

خیزد. چراکه قدرت رابطه قوا است است از میان بر می ی که قدرتو مجاز
و هر جا و هر وقت این رابطه برقرار شود، انسان توانا به رابطه مستقیم 

شود. شود. نه او که قدرت بزرگ و متمرکز مینمی برقرارکردن با واقعیت
 کاربرد دارد.  شود که در روابط قواراست بخواهی ترکیبی بزرگ و متمرکز می

 
 ای فعال است و عمل او بر هم افزا است: رشددیدیم که هر موجود زنده. 19

قرار، انسان، در افزاید. بدینافزاید و از رشدماندگی نیز برخود میبر خود می
کند. اگر رشد معنوی رشد می ↔ مادی حالت طبیعی، به یمن مدار باز

افزاید. گشته و انسان پرستنده این اسطوره شد، ویرانی بر ویرانی می اسطوره
، آنها که رشد را مقصر زمان، در غربگناه از کلمه رشد نیست. در این

فتار است، مخالف بدان گر ها و محیط زیستدانند که انسانوضعیتی می
است. درست که پنداری تقصیر با این کلمهبکاربردن کلمه رشد هستند. چنان

اند چراکه مانند ایرانیانی که به کلمه زیبای والیت حساسیت پیداکرده
است. نام بخشیده گر خود، والیت فقیه، به استبداد مرگبار و ویرانمالتاریا

های کلمهندارد و فاقد دیگر ویژگی ای از زورمایهکلمه زیبا است چراکه بن
 کاربرد دارند.  باوجود این، هائی است که در زبان قدرت

 های این زبان در کتاب عدالتویژگی – که زبان فریب. برای این1914
را در فریب بکار نبرد، رشد در زبان  کلمه رشد –اند شناسائی شده اجتماعی
است که باید تعریف شود و تدبیرها در این زبان هستند که باید  آزادی

تعریف و تشریح بگردند و شهروندان نیز رشد را آموختن و بکاربردن زبان 
توانند، به روش نند و  آن تدبیری را رشدآور بشمارند که خود میبدا آزادی
 و به یمن نقد مداوم، بکاربرند. و تجربی
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و  است و حتی اگر بیان استقالل اگر بیان قدرت . اندیشه راهنما1911
بکاربردن اندیشه  یافتن ، رشدست، نقد پذیر باشد. در حقیقتا آزادی

باشد. بجا است خاطر نشان شود  راهنمائی است که بیان استقالل و آزادی
که هرگاه اندیشه راهنما انتقاد را بپذیرد، ولو بیان قدرتی از نوع استبداد 

 تواند بیان استقالل و آزادی بگردد. بنابراین،باشد، به نقد، می فراگیر
 . ضدیت با هر اندیشه راهنمائی از دینی و غیر دینی، گویای از رشد1919

ا از رو قدرت تا آن بردمیبکار  را قدرت را که اندیشه راهنماچماندگی است. 
و . پس از بندگی قدرت است که باید آسود ،بردبکار نمی ،خود بیگانه نکند

ضدیت تعطیل کننده   م.وضوع مخالفت قدرت باید باشد و نه دین یا مرام
خاطر است که در جامعهدر سر است. بدین نقد و گویای وجود بیان قدرت

 از رشد ها، میزانها و فنو بسا دانشها و هنرها ها، اندازه ضدیت با اندیشه
 کند. وآنها را گزارش می یگماند
 
و برقرارکردن رابطه  های قدرتاصل راهنمای بیان که ثنویت. بنابر این11
باشد. رشد  طبیعتانسان و عمران  تواند اصل راهنمای رشداست، نمی قوا

وقتی ترجمان این اصل باشد، جز بیانگر بزرگ و متمرکز شدن قدرت )= 
 قرار، اصل راهنماکند( نیست. بدینکاربرد پیدا می ترکیبی که در روابط قوا

درت محک تشخی  رشد انسان و عمران طبیعت از بزرگ و متمرکز شدن ق
او  بگردد، خودانگیختگی است: هرگاه اصل راهنمای عقل موازنه عدمی

 شود. چنین عقلی رشید است:کامل می
او مداوم است. اما رشد  . رشید صتت انسانی است که رشد1194

شوند و هایی که برهم افزوده میمداوم، خالی از تخریب و مشکل
، آورند، وقتی میسر است که اصل راهنمادر پی بحران ببار می بحران

در سطح یک انسان و در سطح یک خانواده و در سطح یک گروه و در 
ها با یکدیگر و در سطح رابطه سطح جامعه و در سطح رابطه جامعه

بروی  باشد: مدار باز ، موازنه عدمیانسان با جانداران و طبیعت
 سان،. بدین با حق و خالی از زور های حقهستی هوشمند و رابطه
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باحق، نیاز به ازخود بیگانه نکردن نیرو  به رابطه حق . تغییر رابطه قوا1111
آن دارد. بنابراین، نخست در رابطه انسان با خویش نبردن  و بکار در زور

شود. بدین، زور بی یا با محل میاست که با گزیدن این یا آن اصل راهنما
اهنما. هرگاه، بمثابه اصل ر گیرد با برگزیدن موازنه عدمیآغاز می قرار، رشد

است  اصل راهنما بگردد، دیگر این نه انسان که قدرت هم از آغاز، ثنویت
کند، چون اصل می کند. چراکه وقتی هم انسان تحصیل علمکه رشد می

ماند. بنگریم به جامعه جهانی راهنما ثنویت است، آلت فعل قدرت باقی می
شود و از خود بپرسیم: آیا حاصل ترکیب علم و عتی که آلوده میخود و طبی

نیست و  فن با زور و ثروت، از رهگذر بکاربردن این و یا آن بیان قدرت
 داری نیستند؟سرمایه ها در خدمت قدرتکردهتحصیل

عقل است و  خودانگیختگی است که رشدراستی این      
و بیان  بمثابه اصل راهنما خودانگیختگی عقل نیازمند موازنه عدمی

 .است بمثابه اندیشه راهنما و آزادی استقالل
 
آورد وقتی همه این معیارها جمع ود را به دست میکامل خ واقعیت . رشد14
شوند، مگر انسان، به مثابه شوند. اما این معیارها در فعالیتی جمع نمیمی

ه پیدا کند. توضیح های خودانگیختها، فعالیتو فضل مجموع استعدادها
پذیرد و استعدادی که سازد یا میرا می نماکه استعدادی که اندیشه راهاین

کند و استعدادی که جوید و استعدادی که رهبری میآموزد و میدانش می
سازد و استعدادی کند و استعدادی که هنر میگیرد و رابطه برقرار میانس می

ها، عنی زمان بندی فعالیتی -ها استفعالیت که کارش پرداختن به اقتصاد
و استعدادهای دیگر  -دهدها را سازمان میآهنگی فعالیتچند و چون و هم

دهند، وقتی همه باهم، به یمن که هریک کار خویش را انجام میئی ضلهافو 
، کنند، فعالیت خودانگیخته پیدا میو حقوق شهروندی عمل به حقوق ذاتی

را با محک معیارهایی که برشمردم، کند. هرگاه آنرشد واقعیت پیدا می
است. پس، بر کند، چه اندازه رشد انجام گرفتهعدل معلوم می بسنجی، میزان

دولتی بنشیند تا مگر   انسان مستقل و آزاد نیست که منتظر تغییر قدرت
ه کند و به اجرا در آورد. در خود است که دولت مطلوب او برنامه رشد تهی
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بر او است که بداند، اگر رشد نکند، باید موانع رشد را از میان بردارد. می
 کند. کند، قدرت بر او حکومت میکند و وقتی تخریب میتخریب می

ام ح دادهو پیش از آن، مکرر توضی« رهبری درمردم ساالری»در کتاب       
را اگر به رهبر عابد زاهد بدهی، باید مطمئن باشی که او آلت  که قدرت
گذارد. بنابراین، هر کس شود و اوامر و نواهی قدرت را به اجرا میقدرت می

دهد، می تضمین بدهد، اگر به قدرت برسد، کشور را چنین و چنان رشد
د. زیرا با استقرار قدرت جدید، قول دهنده یا آلت قدرت میگویمی دروغ

شود و قدرت زدائی کند و یا آلت قدرت نمیشود و عهد خویش را نقض می
 خود انسان شهروند و آزادی کند. پس هیچ تضمینی جز استقاللرا رویه می

کند. یا طبق ر است، قدرت بر او حکومت میوجود ندارد. آدمی که زورمدا
. آن کس که مالتاریا« های تهرانیآیه»و یا برابر  احکام مسکوی استالین

های مالتاریا است: داد، دروغی را دست مایه کرده بود که از ساختهزنهار می
ها و حقوق است. اما شاند، سخن از ارزهایی که در مکه نازل شدهدر آیه

ها ها، سخن از خشونتشود، در آیهوقتی پیامبر )ص( در مدینه مستقر می
بیان »باید نقض است. جاعل اصلی این دروغ مالتاریا است. زیرا می

اظهار شد و  را که در پاریس از زبان آقای خمینی« استقالل و آزادی
، باز از زبان خمینی ابراز را با بیان استبداد که، در تهرانکردن آنجایگزین 

 ها از یاد بردند اسالمکرد. مالتاریا بوجود آمد زیرا مسلمانشد، توجیه می
مستقل و کنندهِ تضمینروش زیستن در استقالل و آزادی است. از یاد بردند 

ها هستند. از یاد بردند که وقتی مستقل و آزاد نآزاد و حقوقمند شدن خود آ
کرد، کنند. دینی که انسان را مستقل و آزاد میشوند، مستقل و آزاد نمینمی

( کند؟ بعد از کجا ممکن بود در مدینه، او را محکوم حکم قدرت )= زور
پیدا کرده  مدینه، واقعیت قرن، در کجای جهان مردم ساالری شورائی 41

 است؟
عدل، رشد با مجموع  کند. بر میزانرا انسان خود می به هر رو، رشد   

های آینده است. فصل معیارها  قابل سنجیده شدن و تمیز جستن از ضد رشد
 تفصیل این فصل هستند.
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 حل تضادهاست . رشد1
  

وقتى واقعيت دارد كه خالى  رشد»در قسمت اول اين مطالعه، دانستيم كه   
 :كنيمندى مىبتهسدحال تضادها را «. باشد از ناسازگارى و تضاد

 ؛ ههاى عضو يك جامعدر درون هر يك از انسان . تضادها ميان استعدادها4
 ها بابنيادهاى جامعه؛ . تضادهاى انسان1
در جامعه، از رهگذر روابط  ،ئی کهو تضادها بنيادها بايکديگرای ضادهت. 9
 یند؛آپدید می ، ميان گروه بنديها و افرادقوا
 هاى ديگر، يابا جامعه از رهگذر روابط قوا ،خارجدنیای ا ب. تضادها 1

 ؛سلطهزير -گر روابط سلطه
 ؛. تضادها با زمان و مکان4
 ؛. تضادها با طبيعت6
 و با خدا . تضاد7
یر دیگر غو  و خرافه و پوششها از دروغ و حقیقت . تضادها میان واقعیت3

 .هایعقالن
 

يك از اين تضادها بر آن محا  است كه هيچ عاليتى وقتى حركت رشدهر ف   
ها، اين تضادها نباشد و در خود آن نیز نباشد. در جهان امروز، در همه جامعه

وجود دارند. بنابراين، معيار عمومى ما براى سنجش هر فعاليت، اندازه 
دها بيشتر، سهم هر اندازه تضادر آن فعاليت است.  نهگاهشتتضادهاى 

 .رشد كمتر و سهم تخريب بيشتر
اين معيار هم بکار سنجش فعاليتهاى يك فرد و هم بکار سنجش       

آيد. شناسائى اين تضادها كار اساسى در تشخي  راه فعاليت يك جمع مى
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را  6و   4و  1از كج راهه ويرانگرى و از رشدماندگى است. تضادهاى  رشد
هاى ديگر، بخصوص در مطالعه سلطه و پويائيهاى آن، موضوع در مطالعه

شوند. در اینام. در اين مطالعه، كم و بيش به آنها پرداخته مىبحث قرار داده
اند و يا بدين گونه جا، عمده بنابر مطالعه تضادهائى است كه يا مطالعه نشده

 اند:مطالعه نشده
 
. استعداد انديشه 4)ستعدادهاشوم كه هر انسانى شش دسته ا. يادآور مى4

. استعداد انس و دوستى و برقرار 9. استعداد رهبری، 1راهنما، دين و مرام ، 
. استعداد ابتكار و ابداع و خلق و تحصيل دانش و 1كردن رابطه اجتماعى، 

ها دارد. ضل( دارد و هر انسانی ف. استعداد اقتصاد6. استعداد هنر و 4فن، 
ها را با آهنگ اين استعدادها و فضلو هم عملى كه فعاليت خودجوش
از  است. ماركس كند، ضد رشدآهنگ جانشین مىفعاليتهاى دستورى و ناهم

انگارد. نيك كه در ازاء مزد مى را فروش نيروى كار خود بيگانگى انسان
شدن، واقعيت پيدا  بنگرى، از خود بيگانگى آدمى با آلت فعل قدرت

گيرد، عقل او كند: هرزمان فعاليت انسان با امر و نهى قدرت انجام مىمى
توانند هايش ديگر نمىمستقل و آزاد نيست. بنا بر اين، استعدادها و فضل

رو، انسان در درون خويش، گرفتار آهنگ فعاليت كنند. ازاينوش و همخودج
شود و هر تضادى را بايد در سود قدرت آمر حل كند. اگر بنا بر تضادها مى

بياسايند. آسودن از اين نوع تضاد،  ها بايد از اين نوع تضادرشد باشد، انسان
 :معهموكول است به تغيير رابطه با بنيادهاى جا

 
كه يك به يك   -انسان با بنيادهاى ششگانه و تضاد میان آنها تضاد. 1

بنیادها حاصل فعاليتهاى  شش دسته استعدادهاى  ها:در جامعه -آورم مى
ها باشند، ها هستند. اگر اين بنيادها در خدمت استعدادهاى انسانانسان

است كه هستند. اما واقعيت اين جامعه خالى از تضادها و اعضاى آن در رشد
هستند. بنا بر اين، عامل آلت فعل قدرت كردن  بنيادها در خدمت قدرت

 :هايندانسان



 41 

و  شود و بيان استقاللاز خود بيگانه مى وقتى بر مدار قدرت . بنياد دينى114
را نيز وارونه  گرداند، رابطه انسان با خداا به بيان قدرت بر مىآزادى ر

است. بديهى « پوچ»شود كه انسان در برابر او كند: خدا قدرت مطلقى مىمى
شود كه آن زور برايش ، تسليم تقديرى مىمطلق است اين انسان در برابر زور

شود در بىيان استقالل و آزادى، انسان موجود فعالى مىزند. در برقم مى
كران استقالل و آزادى و توانائى و دانش و... در حال حاضر، هر دو نوع 

را از ويرانگرى،  انسان وجود دارند. در پندار و گفتار و کردار آنها، رشد
  .توان تميز دادآسان مى

كند. بمناسبت، صاحب بحث مى« سيتهالئي»ام كه از كتابى را خوانده   
خداها دانسته است. با وجود اين، اين انصاف  كتاب آزادى را آزادى از جبر

ها ، تنها خداى دينمطلق مساوى با زور است كه هشدار بدهد خدارا داشته
)= زور(  هاى قرن بيستم آن خدا را منكر شدند اما قدرتولویينيست. ايدئ

 قرار،را خدا كردند و انسان را برده جبرش گرداندند. بدين
و آزادى بگردد و، به دین، انسان استقالل  كه دين، دين استقاللبراى اين   

كه اينك بر اصل ثنويت تك محورى ساخت  و آزادى پيداكند، بنياد دين
رها شود و  است، بايستى، بر اصل موازنه عدمى، از خدمت قدرتپذيرفته

دهد دين را از بيان قدرت شدن، ساختاری را بپذیرد که به آن امکان می
سان، قطع رابطه بنياد دين با قدرت و بيان استقالل و بدينحفظ كند. 

بايد به هاى انسانى مى، كارى است كه در همه جامعهآزادى گشتن دين
  .باز آيند ها به راه رشدانجام رسد تا انسان

به ترتيبى كه دورتر خواهيم ديد، اين انسان است كه با تغيير خود، رابطه     
نيز تغيير دهد. او ساختار این بنياد را ، تغییر میخويشتن را با بنياد دين

 .دهدمى
: از مهد کودک تا دبستان و از دبستان تا . بنياد تعليم و تربيت111

 اى از استعدادهاها، بمثابه مجموعهدانشگاه، كارش آموزش و پروش انسان
براى ساالريها )سرمايه« نيروى كارماهر»نيست.كارش تعليم و تربیت 

ساالرى، حزبساالرى، علمساالری ،دين، فنساالرى، ديوان ساالرى
رو است كه نايکسانى استعدادها ازاينساالری و...( است. ساالرى، هنر
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استعداد گرداند و آنها كه مهر بىرا نابرابرى استعدادها مى
کنند، اكثريت مى و فن رشد خورند، با همان شتاب كه علممى

آيند، اند و پديد مىتضادها كه از این رهگذر پديد آمده شوند.بزرگترى مى
 قرار،شوند. بديناند و میها شدهاز موانع بزرگ رشد انسان

تواند بخدمت قطع كند تا ب بايد رابطه خود را با قدرت بنياد تعليم و تربيت   
هم به ترتیبی که هر انسان، براى هایِ با استعدادهاى نايکسان درآيد. آنانسان

  .گزيند، آموزشگاه در خور را پيدا كندآموزش و پرورشى كه خود بر مى
مقايسه دو نظام آموزشى، هزينه غير قابل تحمل نظام كنونى و ويرانگرى    

، اكثريت بزرگ انسانيت را از آموزش و پرورش و محروميت استعدادها
، نیز كه در انتقاد ليبراليسم« پست ليبراليسم»قرار، كند. بدينآشکار مى

شناسد، ناگزیر، اعترا، به كند و آزاد و مسئول مىانسان را آموزنده تلقى مى
  .استهزينه و ويرانگر استعدادها شدهاين نظام پر

كه تضادهاى ديگر نيز حل شود مگر آنبا وجود اين، مشکل حل نمى   
 :رها شود شوند و انسان از بردگى قدرت

. در باب قدرتى كه دولت و ديگر بنيادهاى سياسى هستند و قرار گرفتن 119 
 ، از زمانى كه دولت و جامعه مدنىاين قدرت بررابفرد، بدون حفاش، در 

اند و بر سر لزوم آزادى اند، تا بخواهى كتابها نوشته شدهموضوع بحث شده
است. براى مثال، در ، اجماع بوجود آمدهانسان از وابستگى به قدرت دولت

کند گزارشگر ناتوانى جامعه حکومت تقديم مجلس می اى كه، بودجهایران
مدنى و وابستگى كامل انسان ايرانى به قدرت دولت است. زيرا، غير از 

، تابع فعاليتهاى شىیاهديگر وابستگيها، دولت، در درآمدها و هزينه
های خویش تابع فعالیت اقتصادی نيست اما ملت در فعالیت اقتصادى ملت

 دهد همين تابعيت را دولت ایران به اقتصادست. بودجه نشان مىدولت ه
مسلط انیرانی دارد. زيرا تكيه بودجه بر فعاليت اقتصاد مسلط در ايران 
است. اين بودجه از عوامل تعيين كننده قشر بنديهاى اجتماعى است و 

قطع ضد آورد: اين بودجه بطور تضادهاى سخت خصومت برانگيز پديد مى
ها نياز دارد به دولتى كه به جاى انسان سان، رشدجامعه مدنى است. بدين

مدار آن باشند و چنان سازمان  و آزادى و دیگر حقوق انسان قدرت، استقالل
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 بيابد كه در فعاليتهاى مختلف خود، از جمله تهیه و بکاربردن در بودجه،
 .باشد تجسم واليت جمهور مردم

است، مدار تجسم آن اين تجديد سازمان تضادهائى را كه دولت قدرت   
و آزادى و  كند اما محيط اجتماعى را فراخناى استقالليکسره حل نمى

 .گرداندانسان مى مساعد رشد
سازمانهاى  ، كارفرمائيهايادهای اقتصادى: در مردم ساالريهاى غرب. بن111 

به اين كارفرمائيها  ندارند. نه تنها انسان خود را بمثابه نيروى كار مردم ساالر
فرمائى، نقش نيرو را بازى فروشد، بلکه در درون آنها، در خدمت كارمى
آيد، يکى از تضادها پديد مى اقتصادى كه از رهگذر استثمار كند. تضادمى

آهنگ و خودجوش است. تضادى كه در درون انسان، فعاليت هم
زند و تضادها كه در خانواده و در جامعه، از راه استعدادهاى او را بر هم مى

آورد و نابرابريهاى فرهنگى و سياسى و اجتماعى كه بنديها پديد مىايجاد قشر
، حاصل سازماندهى افزايد و آلودگى محيط زيستبر نابرابرى اقتصادى مى
ساالر و زيادت طلبى اين قدرت است. مردم سرمايه كارفرمائى بر مدار قدرت

ن سازمان كارفرمائى و شركت كاركنان در اداره آن، موضوع بحث كرد
ميزان در تجديد سازمان واحدهاى  صاحب نظران در غرب نیز هست. اما

انسان بجاى بزرگ شدن  ، حالت عدم تضاد و جانشين شدن رشدتوليدى
 .دارى استقدرت سرمايه

كشد و پيشنهاد را مى« واقع بينى»، چماق رتمداربديهى است كه عقل قد   
نماياند. اما ويرانگرى عظيم و ندرت مى« آرمان گرائى»اين ميزان را 

آورد، براى است و ببار مىدارى ببار آوردهروزافزونى كه كارفرمائى سرمايه
نونى آن، بيش از آنچه تصور است كه ساخت ككسى جاى ترديد نگذاشته

آيد كه جهت بر اين، ميزان بکار آن مىن فزواشود، غير واقع بينانه است. 
تغيير و هدف آن را، از آغاز تا پايان، اندازه بگيرد. ميزان ورد نيست كه 

 .بخوانى و در جا، تغيير دلخواه انجام بگيرد
كه از رهگذر رابطه انسان با بنيادهاى  ئیدهاضات: . بنيادهاى اجتماعى114
آورند. بسيار ببار مى آيند، بنوبه خود، تضادهاى اجتماعىمدار پديد مىقدرت

، نژادى، از تضادهاى قشرهاى اجتماعى با منافع متضاد تا تضادهاى جنسى
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اند. وجود اين ها را فرا گرفتهامعهقومى، ملى و سنی و...، اينك همه ج
است.  تضادها، از جمله گزارشگر از خود بيگانه شدن دين در بيان قدرت

شد از انسان ماند، دعوت دائمى مىو آزادى مى چرا كه اگر دين بيان استقالل
ا بدل هاى تضادههاى خود را به جنهمكه آلت فعل قدرت نشود و جامعه

شد به انسان كه از حقوق و آزاديهاى خويش غافل نكند. هشدار دائمى مى
هستند، ارزشها  شد كه عالمتهاى قدرت كه ضد ارزشهانشود. مانع از آن مى

قرار، در بيان دين، در بيانهاى سياسى، بشوند و جانشين ارزشها بگردند. بدين
يابى: وقتى ها كه تأمل كنى، مدار آنها را اندر مىدر پندارها و گفتارها و كردار

مدار یک دین و یا مرام قدرت است، حتى وقتى خود را جانبدار برابريها و 
( دهد، با اصالتى كه به قدرت )= زورحل تضادها در جهت برابريها نشان مى

 دهد. كردن زور، خود را لو مىدهد و با روشمى
شود. انسان بارور مى اي است كه، درآن، دانه رشدمزرعه محيط اجتماعى،   

دهد. خالى ها امکان رشد مىخالى كردن اين محيط از تضادها به انسان
كردن محيط اجتماعى از تضادها، بخصوص به مستقل و آزاد شدن عقل 

تواند بکند. از نياز دارد و اين كارى است كه هر انسانى خود مى انسان
 .شوداينجاست كه حل تضادها بدست انسان و در خود انسان آغاز مى

و پست ماركسيسم را به  و پست ليبراليسم و ماركسيسم ليبراليسم هاهجربت   
دهد. بر و تغيير مى كندكه اين انسان است كه تغيير مىند ااين نتيجه رسانده

بايد افزود: دست آوردهاى انسانى كه اند، اين دليل را نيز مىها كه آوردهدليل
در نیایند و در  كنند، تا وقتى به عقل انساندر بيرون از او واقعيت پيدا مى

كه  یفن و آیند. براى مثال، علم، بکاری نمیکاربرد پیدا نکنندفعالیتش 
داند و نها هیچ نمیآجاهل از گوئيم، مى« معلومات»بدان موزیم و آمی

را كه علم و فن نقش پيدا كند، انسان بايد آنبراى اين برد.بکارشان نیز نمی
نيز چنين هستند. بدين و ديگر نيروهاى محركه بياموزد و بکار ببرد. سرمايه

نيست مگر وقتى كارفرما آن را در  گويند پول سرمايهر است که مىخاط
اى كه ، بودجهدر ایرانكند. دهد و فعال مىتركيب عوامل توليد شركت مى

برد، نوعى كاربرد پول است. اين پول با ديگر حکومت به مجلس می
تأليف  ود تا سرمايه بگردد. با عناصر قدرتشعوامل توليد تأليف نمى
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رانت خوارى و فسادها و قوه خريد براى قشرهائى از جامعه  شود ومى
 آورد. بنابراين، جبر پرستى، پدید مىشهرى و تهيه بازار براى واردات

اليت انسان بيش كردن قدرت است و به حاصل فعرا كه ترجمان خدا
ها را به خواب است كه انسانمخدردهد، نوعى از خود او نقش مى

ها سازند، زمين را دوزخ كند و انسانبرد تا وقتى قدرتى كه خود مىمى
 .، حيات را از زمينيان بستاندرا دوزخى بگرداند و، به آتش زور

 های عقل قدرتمدار)= ساخته غلبه فرهنگ قدرت :. بنيادهاى فرهنگى116 
 و آزادی كه ترجمان قدرت، بمثابه ارزش برین، هستند( بر فرهنگ استقالل

( و هاى مستقل و آزاد در جريان رشدهای انديشه و عمل انسان)=  فرآورده
ها و خدمات ويرانگر انسان و طبيعت، تجسم ونی گرفتن توليد فرآوردهفز

تضادهائى هستند كه توضيح داده شدند و توضيح داده خواهند شد. نشستن 
ساالرى برجاى ارزشها، همان فساد بزرگ است كه بانيان مردم ضد ارزشها

شمردند. اين ضد رى مىساالدادند و عامل فساد مردمنسبت به آن هشدار مى
شوند. ها، بطور روز افزودن، جانشين ارزشها مىارزشها اينك در همه جامعه

گشتند. در بايد مانع اين فساد عمومى مىمى از ديد آن بانيان، دين و اخالق
نقش را بر عهده گرفت و ، دين اين ايران سالهاى پيش و در جريان انقالب

مسلم شد كه اين توانائى را دارد. اما دينى كه در آن سالها بکار طرد ضد 
ارزشها و بر جاى خود نشاندن ارزشها آمد، بيان استقالل و آزادى بود. اصل 
راهنماى آن، موازنه عدمى و توحيد بود. اصرار مالتاريا بر تصرف انحصارى 

ه بيان استبداد فراگير است. در نتيجه، قدرت، ضد دينى را جانشين كرد ك
 ترين فسادها گشت. عامل بزرگ

تر و آزادى او است كه گسترده كند، فراخناى استقاللمى وقتى انسان رشد   
آيند، ها و خدمتها در همان حال كه بکار رشد انسان مىشود. فرآوردهمى

در اشکال  دهند. ولى زمانى كه قدرتسط مىفرهنگ استقالل و آزادى را ب
شود، ضد فرهنگ، به سخن دیگر، فرهنگ قدرت گوناگون خود بزرگ مى

شود و در كند. در حالت اول، فرهنگ گذار دائمى به توحيد مىبسط پيدا مى
ا سان، انسان بگردد. بدینمى حالت دوم، ضد فرهنگ گذار دائمى به تضاد

، دشردهد، شاخ  سازد، به خود هويت مىفرهنگ يا ضد فرهنگى كه مى
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فرهنگ قدرت است. فرهنگ  فرهنگ استقالل و آزادى و شاخ  ضد رشد
هاى عضو جامعه است. فرهنگ رشدپذير ترجمان رشد همگانى انسان

ايد و فعاليتها و رد و بدل ، فرهنگى است كه، در آن، كثرت آراء و عقتوحيد
ها، موجب وسعت و شدن آنها و نقد شدنشان به یمن جریان آزاد اندیشه

ساز باز گردند. این فرهنگ از فرهنگ قدرت تضادشتاب گرفتن رشد مى
ها از حقوق خويش. شود، با محک اندازه برخوردارى انسانشناخته مى

نسان شمرد )انس، توان آنها را حقوق معنوى ابخصوص حقوقى كه مى
، ابتكار، ابداع، خلق،... و نه تنها يك نوع استقالل و دوستى، محبت، عشق

 آزادى كه تمامى انواع استقالل و آزادى(. 
 
تضادها میان بنیادهای جامعه با یکدیگر و تضادها در جامعه از . 9

 د:، ميان گروه بنديها و افرارهگذر روابط قوا
ها یک امر واقع دیرپا است. در . ستیز و سازش میان بنیادهای جامعه914

و توانمندی هر جامعه، زمان همسوئی  ، زمان قدرتمندی و نیز رشدحقیقت
 اند:بنیادهای آن جامعه بوده

های ولت و سازمان، یعنی دنزاع میان بنیاد دین و بنیادهای سیاسی● 
و  و بنیادهای فرهنگی سیاسی، و نزاع میان بنیاد دین و بنیاد تعلیم و تربیت

میان این دو با بنیاد اقتصادی و... و تقال برای سلطه بر یکدیگر، امر واقعی 
ین  و بنیادهای ها است. بخصوص نزاع میان بنیاد ددیرپا در همه جامعه

است. زمانهای دیگر، در طول تاریخ جریان داشتهو جامعه سیاسی، در ایران
اند که میان بنیادهای جامعه همسوئی، یکسره هائی بودههای انحطا ، زمان
و ایران  است. برای مثال، ایران بهنگام حمله اسکندراز میان برخاسته 

و ایران در دوره قاجار، گرفتار  و ایران بگاه حمله مغول له عرببهنگام حم
 است. نزاع بنیادهای جامعه با یکدیگر بوده

، سه جنبش همگانی در یک قرن، ناکام شدند زیرا نزاع در ایران    
بازسازی دولت بنیادهای جامعه از میان برنخاست و تضادها، سبب 

ها بینیم: جنبشها تأمل کنیم میاستبدادی شدند. نیک که در این جنبش
وقتی موفقیت آمیز شدند که بنیادهای دینی و سیاسی و تعلیم و تربیتی و 
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قرارگرفتند و رویارو شدند با دولت  اقتصادی در درون جامعه مدنی
و سیاسی جامعه مدنی را رها کردند و  استبدادی. از آن پس، بنیادهای دینی

 در سرای دولت سکنی گزیدند. حاصل این تغییر منزل، بازسازی استبداد شد. 
های سیاسی در گویند: هرگاه سازمانخاطر است که جامعه شناسان میبدین● 

ار مدشود و دولت حقوقمنزل داشته باشند، دموکراسی برقرار می جامعه مدنی
ها جامعه مدنی را ترک گویند و به سرای گردد و هر زمان، این سازمانمی

 گردد.دولت درآیند، دولت استبدادی و قدرتمدار می
آنها نه میان بنیادهای جامعه  و همسو شدن  سان، حل تضادبدین    

، با و آزادی و بقصد قدرتمندی که بر محور استقالل بر محور قدرت
و توانمندی، نیازمند تجدید ساخت آنها است. درکتاب هدف رشد

های پیشین این مجموعه به این تجدید ساخت بر پایه استقالل و 
ام. بنیادهای قدرتمدار و قدرت محور مدارهای بستهپرداخته آزادی
حال که مجری اوامر و نواهی قدرت هستند، بر اعضای ر هماناند. د

کنند که جز جامعه مسلط هستند. آنها هستند که هدف را تعیین می
تواند باشد و باز آنها هستند که اعضای جامعه را وسیله قدرت نمی

کنند. هرگاه بنیادهای جامعه بر پایه رسیدن به هدف خود می
یابند، جای رهبری کننده را از دست استقالل و آزادی تجدید ساخت 

کنند و  رابطه دهند و شهروندان این جا را از آن خود میمی
 شود:شهروندان و بنیادها و هدف چنین می

 هدف.  ←بنیادهای جامعه )وسیله(  ↔شهروندان )رهبری کننده( 
آزای،  و سان، تجدید ساخت بنیادهای جامعه برپایه استقاللبدین     

شوند و ب. خاطر که الف. بایکدیگر همسو میاست و بدین رشد
های شهروندان را تا مانند، گستره امکانمی بنیادها در جامعه مدنی

شود و پذیر میباز و تحول کنند. زیرا نظام اجتماعیبخواهی فراخ می
 . شودکم و کاست، ممکن میدر رشد، بی حرکهبکارافتادن نیروهای م

آیند و ، از راه بنیادها پدید میهای اجتماعیبندی. تضادها میان گروه911
میان قشرهای  ، رابطه قواشوند. در حقیقتشوند و دیرپا میبرهم افزوده می

و دیگر قشرها از طریق بنیادها، دولت،  و دهقانان ساالران و کارگرانسرمایه
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و بنیادهای اجتماعی و بنیادهای  بنیاد کارفرمائی و بنیاد تعلیم و تربیت
شوند. پرسش اساسی ، برقرار میو بنیادهای دینی و بنیادهای فرهنگی سیاسی

است: اند، اینکه در طول دو قرن اخیر، بدان پرسشهای گوناگون داده شده
حل کدام این تضادها حل شدنی هستند یا خیر؟ اگر حل شدنی هستند راه

 است؟:
درونی است و توسط مامای  حل متناقض بود و این شد: تضادیک راه● 

حل اجرا شد و نتیجه نداد. نمیشود. این راهاست، حل می که قهر تاریخ
 توانست نتیجه بدهد زیرا وجود دوتناقض درآن، گویای غلط بودنش بودند:

 شود. ودرونی باشد، حل شدنی و زدودنی نمی اول: هرگاه تضاد الف. تناقض
است و بکاربردنش تشدید کننده تضاد  زاده تضاد دوم: خشونت ب. تناقض

 شود و نه حل کننده آن. می
ی را از میان نبرد. تخریب اجتماعی ، تضاددر عمل، دیکتاتوری پرولتاریا    

 از میان رفت. و عظیم ببارآورد 
 بر اصل انتخاب پیشنهاد شد )آلن تورن حل سازگار با دموکراسیِیک راه● 

در دموکراسی چیست؟(: ستیز و سازش. اما حاصل این ستیز  و سازش در 
 جهانی است که از پایان جنگهای دارای این دموکراسی این شدهجامعه
سو، سهم سرمایه از درآمد بطور مداوم بیشتر و سهم کار همواره کاهش بدین

و از خود  است. جذب شدن قشرهای زیر سلطه در نظام اجتماعیپذیرفته
که  و این واقعیت بیگانه شدنشان از رهگذر خوکردن به فرهنگ قدرت

 کش مرزهای ملیداری جهانی است و محدودهِ عمل قشرهای زحمتسرمایه
است، از توان ستیز قشرهای زحمتکش کاسته و نظام اجتماعی نیمه بسته

 کاهد.است و می
توان پیشنهاد کرد کار دیگری که، بر اصل تغییر کن تا تغییر دهی، میراه● 
 با حق، به یمن، کردن ِرابطه  قوا با  رابطه حقاست: جانشین این

الف. تغییر ساخت بنیادهای جامعه و رابطه شهروندان با بنیادها به شرح 
 و حقوق شهروندی باال. از جمله، تغییر ساخت دولت بر وفق حقوق انسان

به ترتیبی که در  دید ساختارهای ارکان دموکراسیو تج او و حقوق ملی
 است. و تبیین شده کتاب ارکان دموکراسی
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. در حال حاضر، با مالکیت خصوصی ب. تغییر رابطه میان مالکیت شخصی
بر کار خویش( تابع مالکیت خصوصی  انسان مالکیت شخصی )مالکیت

خیزد. میان کار و سرمایه از میان بر می است. هرگاه رابطه وارونه شود، تضاد
و در  اجتماعی گیرد. هم در کتاب عدالتزیرا سرمایه در اختیار کار قرار می

و هم اینک )تغییر رابطه میان شهروندان و بنیادهای  رشد جلد اول کتاب
 ام.کار را تبیین کردهجامعه به شرح باال( راه

کارها که این کتاب مجموعه آنها را در بر میها و دیگر راهزدائیج. خشونت
 گیرد. 

بر دو سوم تولید  گر که افزونهای ویرانفرآورده د. پایان بخشیدن به تولید
  . ودر جهان هستند. و پایان بخشیدن به تخریب نیروهای محرکه

کردن و به نابرابریها که پایان بخشیدن به پیشخورکردن و از پیش متعین. ه
 شوند. وهمچنان بر هم افزوده می

 که ساخته قدرت یعتانسان با طب . حل تضادهای دیگر، از جمله تضادو
 . واست
که بیان  ئیراهنماتوانند همراه نباشند با یافتن اندیشهکارها نمی. و این راهز

  باشد. و آزادی استقالل
 
 را به فردوسی ها، از پی یکدیگر، حق: تجربهها با یکدیگرجامعه . تضاد1
کنند. این دهند: تضاد در درون و با بیرون، یکدیگر را ایجاب میمی

بایکدیگر، در  رابطه قوا مند هستند که با برقرارکردنهای سرزمینمجموعه
برای حفظ  شوند و، بنوبه خود، قشرهای مسلطدرون نیز گرفتار رابطه قوا می

کنند. تجربه جامعه برقرار می های دیگر، روابط قواموقعیت خویش با جامعه
ایران هستند، جا برای های دیگری که در موقعیت جامعه ایران و جامعه

های حاکم بر جامعه در موقعیت زیر بندیاست که گروهتردید، باقی نگذاشته
انگیزند. زیرا گر را به مسلط شدن بر کشور خود برمیسلطه هستند که سلطه

دانند و حفظ این موقعیت می« اوجب واجبات»حفظ موقعیت خود را 
که نظام اجتماعی تحول نکند. برای این کند که نظام اجتماعیایجاب می

به جامعه مسلط صادر و بخشی  تحول نکند، باید بخشی از نیروهای محرکه
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 –رو است که بدون خارج شدن از روابط مسلط دیگر تخریب شوند. از این
های مسلط و زیر زیر سلطه ممکن نیست و در سطح جامعه زیر سلطه، رشد

را با رشد انسان جانشین کرد. بدین سلطه، ممکن نیست بتوان رشد قدرت
 است کهار، حل تضاد نیازمند آنقر

میان قوی با  )روابط قوا ها که اینک بر اصل ثنویت. رابطه جامعه194
مند( مند با حقوق)رابطه حقوق ضعیف( است، بر اصل موازنه عدمی

 جانشین شود. و
ها خارج بگردند و این  ملی از مهار ماوراء . نیروهای محرکه191

ها تحت مهار سیاست جهانی درآیند. سیاستی که کشورهای ماوراءملی
، بر اساس اشتراک و نه بر پایه جهانی، از رهگذر دموکراسی شورائی

 دن صلحگذارند برای برقرار کرکنند و به اجرا می، اتخاذ میقدرت
ها و همآهنگ جامعه پایدار و بکار انداختن نیروهای محرکه در رشد

 . وعمران طبیعت
با شرکت دولتها نیازمند  . بدیهی است دموکراسی شورائی199

پذیر باز و تحول ها، به یمنآن در جامعه برقراری دموکراسی و رشد
جا که دموکراسی در سطح هر است. و از آن های اجتماعیشدن نظام

پذیر شود، این شهروندان هستند که با باز و تحولجامعه برقرار می
دورنی و بیرونی پایان  های اجتماعی خود، به هر دو تضادکردن نظام

 کنند. می بخشند که یکدیگر را ایجابمی
 
: بنابراین که رابطه انسان با طبیعت رابطه تضاد و انسان با طبیعت تضاد. 4

، سه نوع رابطه میان انسان و طبیعت در  دو نوع اندیشه باشد یا رابطه توحید
 اند:بیان شده و بکار رفته راهنما
، دو نوع رابطه ، در این و آن بیان قدرتانسان با طبیعت ابر تضاد. بن414

 اند:ها را برقرارکردهها آنتعریف و انسان
بر انسان مسلط است و زندگی انسان در دست طبیعت تقدیر ساز  طبیعت● 

 است. و
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مسلط است و این طبیعت است که تابع انسان تقدیر ساز  انسان بر طبیعت● 
است که انسان دانش و است. این نوع رابطه با طبیعت، از زمانی برقرار شده

است. راست بخواهی، کردن طبیعت بکاربرده« مطیع»فن جسته و آن را در 
سهم دانش و فن را بیشتر  گردانده یعنی در ترکیب قدرت دانش را ایدئولویی

 کرهو منابع در حال پایان  کرده و حاصل کارش وضعیت کنونی محیط زیست
 است. وزمین گشته

 مند است و حقوق انسان، طبیعت حقوقانسان با طبیعت . بنابر توحید411
باید، با عمران رو، انسان میجدائی ناپذیر است. از این از حقوق طبیعت

، «در طبیعت از هر چیز به اندازه وجود دارد»طبیعت و رعایت این اصل که 
 حقوق طبیعت و خود را بجا آورد. 

 تضاد دانیم که انسان با طبیعتاینک که بعد از تجربه هستیم می    
ه تسلیم به آن و یا تسلط برآن، تضاد را حل کند. بلکه با ندارد تا از را

با حق، با طبیعت  دارد و از راه برقرارکردن رابطه حق طبیعت توحید
را، بر روی  ها زیست دائمی و در رشدو با یکدیگر، است که انسان

 .کنندزمین، ممکن می
 
گرائی سه و آینده و حال گرائی : گذشته گرائیا زمان و مکانب . تضاد6

تمایل گویای تضاد انسان با زمان و مکانند. هر سه تمایل سه امر واقع مستمر 
های مسلط امعهاند. در حال حاضر، جتبیین شده هستند و در سه بیان قدرت

اند. پیشخورکردن گرائی بازآمدهگرائی به حالو مجهز به دانش و فن از آینده
 طلب و گرفتار جبر مصرفگرائی رفاهکردنِ آینده بیانگر حالو از پیش متعین
اند و آن را در گردانده را ایدئولویی« علم»ها است. اینان انبوه این جامعه
گوید در اند و اینک مدعی هستند که چون علم میبکاربرده تخریب طبیعت

است، مسئله افزایش جمعیت را باید، از  طبیعت اصل بر انتخاب اصلح
کرد حل «هادون انسان»از میان بردن  برای، طریق بکاربردن سالح اتمی

از میان  -« فضای حیاتی» –با مکان « های اصلحانسان»تضاد  تاکه
شوک »، ها گرداند. عنوان کتاب تافلر«اصلح»از آن  و کره زمینبرخیزد 
خور کردن و از حال که کتاب گویای غفلت نویسنده از پیش، در همان«آینده



 50 

ها از بندی انسانو دسته« جبر تغییر»کردن آینده است، تشریح پیش متعین 
 است. پذیری و یا ناتوانی از انطباق با آنرهگذر انطباق

با زمان )گذشته و حال و آینده(  برای حل تضادگرفته ی انجامهاکوشش    
اند. جمعیت در یدهبا جمعیت(، بجائی نرس و مکان ) رابطه محیط زیست

کند. حال افزایش است. بخش بزرگی از جمعیت جهان در گذشته زندگی می
کنند و بخش کوچکی بخش بزرگ دیگری گذشته و حال را قربانی آینده می

، بر اصل موازنه کنند. برای حل تضاد با زمان و مکانآینده را قربانی حال می
 کار یافتنی و پیشنهادکردنی است:، راهعدمی
توان و نباید درگذشته دهد: نمیای را تشکیل می. زمان بستر بهم پیوسته614

گرداند و در حال برای کرد و آن را سرمایهتوان و باید گذشته را نقدماند. می
ان و توتوان و نباید آینده را قربانی حال کرد و نمیساختن آینده بکاربرد. نمی

 تواند بر میزاندر عوض، هر نسل میکرد. باید حال را قربانی آیندهنمی
( کند و دست، در حال زندگی درخور )= عمل به حقوق ذاتیعدالت

ل آینده قراردهد. در اختیار نس را مازاد آوردهایش، نیروهای محرکه
سان، ساختن حال، درجا بکاربردن گذشته بمثابه سرمایه )= بدین

شود. انسان، با بازجستن مجموع نیروهای محرکه( و ساختن آینده می
 رهد. خویش، از سه جبر گذشته و حال و آینده می و آزادی استقالل

را با « فضای حیاتی»ن، یعنی تضاد افزایش جمعیت با با مکا . تضاد611
 توان حل کرد:کارها میاین راه
 . وطبیعتن مراعالف. 

در سطح هر کشور و در سطح جهان تا که در انحصار داشتن  ب. صلح
فرآورده طح و کم و کیف تولیدکننده ستعیین« های استراتژیک فرآورده»

 و غیر آن نگردد. و های کشاورزی
هائی که های تخریبی و افزودن بر تولید فرآوردهفرآورده ج. کاستن از تولید

 آورند. وها را بر مینیازهای اساسی انسان
ابراین، رها کردن نگرش در گرداندن انسان، بن شیءکردن فراگرد د. متوقف

و یا مانع قدرت ملی  های قدرتای از مؤلفهجمعیت، بمثابه مؤلفه میزان
 جمعیت. و (. بنابراین، در حالت طبیعی نگاه داشتن رشدو هند )مورد چین
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ه ترتیبی که پخش جمعیت متعادل . در سطح هر کشور، عمران مناطق آن به
بگردد. و نیز در سطح جهان تاکه تحرکات جمعیت از جامعه پر جمعیت به 
جامعه کم جمعیت و در معر، پیری، پخش جمعیت در مقیاس جهان را 

 متعادل کند. و
  داری ( کرد.)سرمایه توان جانشین رشد قدرتانسان را باید و می و. رشد

 
: در باال قولى را آوردم كه بنا بر آن، آزادى رهائى از خدا با خدا تضاد. 7

را مطالعه كرد بدون تحقيق در بابِ  توان آزادى و رشداست. بنابراين، نمى
رابطه انسان با خدا و شفاف كردن اين رابطه. از پاسخ به پرسش مقدر شروع 

انواع آزاديها كدامهايند؟ در دو مطالعه، دو دسته آزدايها را هر يك كنم: مى
ام. وقتى آدمى در راه رشد است كه از تمامى اين در چهار نوع، شناسانده
 :آزاديها برخوردار است

اى : بدين انتخاب است كه آدمى از آزاديهاصل راهنما . آزادى انتخاب714
شود وقتی موازنه عدمى را اصل مى داررخوربشود و يا از آنها خود غافل مى

 كند،راهنما می
، عرصه كران الاكراهگردد و فراخناى بى. عقل او مستقل و آزاد مى711 

تواند محدود را، از بيرون، هيچ قدرتى نمى شود. قلمرو عقلفعاليت او مى
و آزادى فعاليت  ند. اين از دورن و به اصل راهنماست كه آدمى استقاللك

 .كندكران مىبرد و يا بىعقل را از ميان مى
كس را اطالعات و دانشها و نظرها. از بيرون، هيچ . آزادى انتخاب719 

دادن يا راه ندادن اطالعى و  توان به پذيرفتن و يا نپذيرفتن نظرى، به راهنمى
موازنه عدمى باشد، عقل مستقل و آزاد،  دانشى، وادار كرد. اگر اصل راهنما

رود. حتى اگر در فعاليت خويش، به سراغ اطالعات و دانشها و نظرها مى
آزاد،  كامل، ضد اطالع را جانشين اطالع كرده باشد، عقل مستقل و سانسور

تواند اطالع صحیح را از آن بدست زدائی، مىبا بکار بردن روش تناقض
و آزادى خويش را باز يابند، آسان  ها  استقاللقرار، اگر عقلآورد. بدين

 .توانند حصار سانسورها را از ميان بردارندمى



 53 

نجام انديشيدن در درون آدمى اانديشيدن:  آزادىِ استقالل و . 711 
ها گيرد و از بيرون، هيچ راهى به حريم عقل نيست. اگر انسانمى

ن هستی است و  آزادى اکربیکه در آمدن به  خود را از اين استقالل
است، به اين بهانه كه اظهار  همانی جستن با آن در مقام خلقکه این

 نكنند، در بيرون از مدار بسته دهد برباد، محرومانديشه سر سبز مى
قدرت مدارها در مدار  شود.ها بر قرار مى، جريان آزاد انديشهقدرت

 .خشکندمانند و مىبسته خود مى
كند، كه انسان راست و آدمى بگاه انديشيدن درك مى . اما آن استقالل714 

انگیخته، یعنی تعين است. انديشه بگاه خلق، بطور خودفرا رفتن از هستى م
آزادى را اين فرا رفتن  رود. سارترمستقل و آزاد، از هستى متعين فرا مى

اما اگر هستى متعين، فرا انگارد. داند و تنها انسان را بدان توانا مىمى
واند از تنداشته باشد، یعنی نامتعینی نداشته باشد، عقل چگونه مى

هست و استقالل  متعین به نا متعین، فرا رود؟ پس هستی نامتعین
همانی جستن با آن در این رابطه مستقیم برقرارکردن با آن و آزادی

است. براى  ، زندانى شدن در تعينبا خدا قرار، تضاد. بديناست مقام خلق
دهد و بر آن هاى هستى حد قرار مىمثال، هر انسانى كه ميان خود و پديده

 ها هيچ چيز واقعيت ندارد، ناگزير به قدرتشود كه جز حدها ميان پديدهمى
زيرا كه حدها گزارشگر چندی وچونی روابط دهد. ( اصالت مى)= زور

برد پدید آمدهِ قدرت هستند. كسى که گمان میو ه قوایند و پدید آورند
كند، غافل است گوهر استقالل تضاد با خدا را از راه انکار او، حل مى

شود. به این دلیل کند و گرفتار تضادها میاست که گم می و آزادی
 ساده که تضاد قدرت ساز و قدرت تضاد ساز است. 

 بدان آزادى منفى است كه در غرب ها، استقاللتعيناما فرارفتن از      
كند، در مقام اى كه خلق مى(. انديشهگويند )همان فراخناى الاكراهمى

جويد. آن انگیخته، با هستى است كه اينهمانى مىاللهى، بطور خودخليفة
آيد، اين ، به تعريف نمىزيستن است و، بر اصل ثنویت داآزادى كه در خ

 .آزادى است
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 و تعاون، حق و برابرى بر ميزان برادرى . شرکت در واليت جمهور مردم716
د. برخورداری از این والیت، آن و مسئوليتى است كه هر عضو جامعه دار

ساالرى است. بنابراين اصل، آزادى است كه يکى از اصول راهنماى مردم
 .هيچ مقامى محدود كننده اين واليت نيست چه رسد به جانشين آن شدن

در گرفتن تصمیم  نوع تصمیم که از استقالل . آزادى انتخاب717
ناپذیر است. آزادى بيان و قلم و دين و باور و اجتماع و ازدواج و...  جدائی

است. حل تضادها والغاى سانسورها موجب گسترده شدن  این آزادی
 گردد.فراخناى استقالل و بنابراین، آزادی گزینش می

 :كند. آزادى كه انسان با برخوردارى از تمامى حقوق خويش پيدا مى713
، و آزادی از راه انکار خدا، یا غافل شدن از استقالل با خدا ادحل تض

توان يافت كه از تمامى گيرد. چرا كه انسانى را نمىبندرت كامل انجام مى
ت مطلق اصال باشد و به زورها، بطور كامل غافل شدهها و آزادياستقالل

بخشيده و بدان مقام خداى ويرانگرى داده باشد. دو دسته كوچك وجود 
انگارند و آدمى را در آلت بى)= زور( مطلق مى دارند: آنها كه خدا را قدرت

شوند و، خود به خود، گردانند و آنها كه ضد خدا مىاراده جبر او ناچيز مى
. اين دو دسته در واقع يك دسته و زور كنندقدرت )= زور( را جانشين آن مى

كنند. اگر زندگى مى ها، جماعت بزرگى، در ابهامهستند. غير از اين پرست
انگیخته، اراده را به استخدام ايجاد و بکار بردن زور در نياورند، بطور خود

ها بسا از اينبخش مهمى از فعاليتهاشان مستقل و آزاد است. بسيارى 
آنها گوياى اندازه استقالل و آزادى  گويند به خدا باور ندارند. درجه رشدمى

اگر بدانند كه انتخاب اصل راهنماى درخور عقل عقل آنهاست. 
مستقل و آزاد و غافل نشدن از استقالل و آزادى عقل، بطور فطرى با 

آمد اين استقالل و پى هاى ديگرها و آزاديخدا شدن است و استقالل
آزادى هستند، تضاد قدرت ساز را با باز جستن هدايت خدا، حل 

. توجه اساسى كه انسان دارندكنند و قدرت تضاد ساز را از میان برمیمى
شود و از بد اقبالى، همواره مى غافلاگر از آن غافل شود از خدا و آزادى 

  است:شود، اينغافل مى
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است. آن نوع تضاد كه  (، نسبت تضاد)= زور به قدرت نسبت خدا   
انكار يکى، خود به خود تصديق ديگرى است. خدا نبود، تضاد قدرت 

نبود. زیرا  متعینساز و قدرت تضاد ساز بود و اگر تضاد بود هستى 
و زندگی  نتعیمهستی  دبونو  و مرگ بود ویرانگری یتضادچنین 
دربردارد.  است. زیرا بضرورت تناقض . هر ادعائى جز اين دروغاست

و آزادى و گم كردن  قدرت با غفلت از خدا، بنا بر اين، با غفلت از استقالل
آيد. ايجاد نگرى پديد مى، بدست انسان و با رفتن به بيراهه ويراراه رشد

، قدرت، غفلت از خدا، بنابراین، از استقالل و آزادى،یا، از خودانگیختگی
است. بنگريد چه نگون بختند آنها كه بنام خدا، قدرت )زور( را مدار 

او را بر رشد انسان و معنائى كه به زندگى  كنند. بنگريد اثر اين عرفانمى
 آيد؟بخشد. آيا انسان به خود مىمى
 مطلق نهايت و زمان زورو آزادى بى بجاست يادآور شوم كه زمان استقالل   

ترين تضادهاست: با زمان، يکى از مهم صفر است. در دنياى كنونى، تضاد
گرها را  آينده برند و حال سلطهخ گذشته خود مىسلطه، با تاريهاى زيرجامعه

كنند و هاى مسلط، زمان حال را مطلق مىكنند. در جامعهآرمانى خود مى
و یا خود را به  .كنند: تضاد با تاريخآينده را پيش خور و از پيش متعين مى

 سپارند.می« شوک آینده»
ارزش كردن گذشته تاريخى، نه با بهادادن به گذشته، نه با بىنه  اين تضاد   

شود. حل اى بهتر و... حل مىبا چشم پوشیدن از زندگى در خور براى آينده
و آزادى خويش را باز  ، به سخن دیگر، استقاللآن در گرو حل تضاد با خدا

 .انسان بگردد رشديافتن است. تا مگر تاريخ زمان پيوسته 
  
 :از رشد قابل شناسائى است دضدِ رش 
  
 و غیر عقالنی: و خرافه با پوشش دروغ و حق واقعیت . تضاد8 

است كه در ، از جمله، در اينبا تضاد تناقض، فرق در منطق صورى    
كه، باشند. چنانتوانند وجود داشتهتناقض يك چيز و نقيض آن، همزمان، نمى
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تواند، در آن واحد، هم سفيد و هم سياه باشد )برفر، که سفید و ديوار نمى
ه نيست و بعكس. سیاه ضد یکدیگر انگاشته شوند( . اگر سفيد باشد، سيا

توانند وجود داشته باشند. چنانكه حال آنكه دو ضد، در بيرون يکديگر مى
يك ديوار ممکن است سياه و ديوار ديگرى سفيد باشد. اما اين تعريف از 

شود. تضاد، وقتى شفاف نشد و نشود، دست آويز فريبهاى بزرگ شد و مى
نيز هرگز با  شوند و دو ناحقمىگاه با يکديگر ضد نهيچ چرا كه دو حق

با  ولو در حال جنگ پرست كه دو زورشوند. چنانيکديگر ضد نمى
يکديگر باشند، ضد يکديگر نيستند. هر دو آلت زور هستند. اما حق با ناحق 

مايه فريب  کهتوضیح این اما این دو، در بیرون یکدیگر نیستند. .شودضد می
، دو موجود ضد با بخصوص غفلت از اين واقعيت است كه حق و باطل

راكه اگر حق باشد، باطل چيکديگر، موجود در بيرون يکديگر، نيستند. 
ن آحق را با ساخته زور است و عقل و دست زورمدار پوششی  .باطلنيست
برد اخته زور است، حق را از ميان نمىباطلى كه س ،در حقیقت. پوشاندمی

و ويرانگرى  از ضد رشد پوشاند. بنا بر اين، تشخي  رشدبلکه آن را مى
 :ممکن است

 
است. خاصهموجود زنده ره آورد فعاليت خودجوش . ديديم كه رشد314

كند را نيز شناختيم. وقتى فعاليتى خودعيت پيدا مىهائى كه بدانها رشد واق
توانيم بگوئيم اگر در يك فعاليت و است. مى انگیخته نيست، ضد رشد

توانيم رشد ها نبودند، آن فعاليت ضد رشد است. اما مىحاصلش، آن خاصه
ی است، گره ویرانخاطر کفرموده را بدین را واقعيت بخوانيم و فعاليت زور

 :ضد رشد بدانیم و اين دو را از يکديگر تميز بدهيم. بدين روش
توان آن را از هرآنچه از خود هستى ندارد، تشخي  هستى دارد و مى رشد   

است و با نبود قدرت از ميان  داد. پس هرآنچه وجودش متكى به قدرت
  .است رشد رود، ضدمى
اقتصادى است و بايد برداشتى  دولت حاصل رشد بودجهبراى مثال،    

هاى طبيعى است از توليد باشد، پس كسرها و هرآنچه از فروش ثروت
در يك ها هستند. ميزان اين ساخته دولت ها ساخته قدرتو قرضه
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بودجه، گزارشگر ضدیت بودجه با رشد و گویای ويرانگرى بودجه در 
 .كشور است اقتصاد

 
پوشش دروغى است بر رشد. اين پوشش  . بنا بر توضيح، ضد رشد311

رود هر بار كه با حذف عامل زور، پوشش از ميان مى است. پس ساخته زور
پوشش از کند که شکار میآشود واقعیتی نمایان می شود،ايان مىو واقعيت نم

پوشاند، را مى تاقعيوكه ای الیهاست. اغلب  ضد رشد ،هستارخبمیان 
 .چندين و چند برابر واقعيت است

ند، کبه مجلس تقديم می ساالنه كه حکومت ایران براى مثال، بودجه   
و... یک پوشش  و گاز دارد: فروش ثروت نفت پوششهای فراوان از دروغ

است و قرضه و كسرى پوششی دیگر است. هنوز واقعيت در قشرى قطور از 
در  رقمهاى ساختگى، نهان است: غير از رقمهاى تقلبى كه بنام ماليات

« بازار آزاد»شوند، بخشى از بودجه با فروش دالر به قيمت بودجه ذكر مى
ها نیز کند، باید بر قیمت آن همچنان افزود. هزینهشود. کفایت نمیتدارك مى
 دروغ هستند. هایالیهپوشیده 

 
ند، كنجدا مى را از ضد رشد را از باطل و رشد هائى كه حق. از شاخ 319

يك لحظه جدا افتد. بدين است كه ضد رشد ممکن نيست از زوريکى اين
 قرار،

است.  هر پندار و گفتار و كردارى كه بازور همراه است، فعاليت ضد رشد   
است، جدا  كه به ضرورت تهى از زور تیعاليفاگر اين نوع فعاليت را از 

دارد و در  ايم. اما زور نياز به تضادرا از رشد جدا كرده كنيم، ضد رشد
شود. بنابراين، تضاد، بنفسه، رابطه تضاد است كه نيرو به زور بدل مى

 ، رشد از رشدماندگی است. گزارشگر ضد رشد، در حقیقت
ارد. هر كس اين براى مثال، استعداد رهبرى در هر انسانى وجود د   

، استعداد برد. در فعاليت رشداستعداد را، بطور خودانگیخته، بکار مى
و زور نباشد تا به یمن  بايد تضادندارد، بلکه مى رهبرى نه تنها نياز به زور

اما واليت مطلقه يکى بر رهبرى مستقل و آزاد، فعاليت رشد ممکن شود. 
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جمع، نياز به دو گانگى آن يکى با جمع و نه يك تضاد كه تضادها  يك
مطلق يکى بر جمع است. پس  دارد. اين رهبرى، بنابر تعريف، قدرت

ماند. را از آن حذف كنيم، هيچ از آن نمى« قدرت مطلق»اگر 
سازد، از همين نوع هستند. تضاد و زور را كه دروغهایی كه مالتاريا مى

شود كه رود و حقيقتى نمايان مىاز ميان مى آن حذف كنى، دروغاز 
رهبری خودانگیخته  :پوشاندمالتاريا با دروغ آن را از چشم مردم مى

 .و شورائی شهروندان
 

شود، به شاخ  ديگرى نيز از و ضد رشدى كه پوشش مى . رشد311
 :شوندیکدیگر شناخته مى

 هميشه مبهم است. هر اندازه ابهام همواره شفاف و ضد رشد رشد     
سان، قراردادهاى تر. بدينشود، بزرگتر، ضد رشدى كه پوشش مىبزرگ

کردن اند و از مردم كشور مخفى هستند، ويرانكه منعقد شده« بيع متقابل»
)واقعيت( هستند كه استخراج و به قول آقاى  و گاز نفتمنابع كشورند. 
شود شوند و ناچيزى از درآمد از آن حاصل میمى« نقد»، هاشمى رفسنجانى

بود، می افتد. بديهى است اگر، اين كار، رشد اقتصادكه در تخريب بکار مى
 .كردندى نمىآن را مخف

 
يابد كه وقتى اين عمل . هر كس در عمل خويش تأمل كند، در مى314

نياز از بى كه فعاليت رشدويرانگر است، با تبعيض همراه است. حال آن
شوند، از مى ، وقتى ضد رشدهاى بودجهقرار، هزينهتبعيض است. بدين

 .گردندناپذير مىدائىتبعيضها نيز ج
 

دهند، از ، حتى وقتى ضد رشد را رشد جلوه مىو ضد رشد . اما رشد316
شوند. توضیح این که رشد زمان بيشتر و مکان يکديگر قابل تشخي  مى
گذارد. حال آنكه ضد رشد مکان و زمان را از ها مىفراختر در اختيار انسان

تاند. در حقيقت، زمان و مکان ضد رشد زمان و مکان رشد را از سآدميان مى
 .بردميان مى
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خرجى روز بى 13داند اگر درآمد ماه را در يك روز قمار كند، هر كس مى   
است، بعالوه سان، روزى كه در هزينه كردن درآمد صرف شدهماند. بدينمى
ود، زمان روزى كه بايد صرف بدست آوردن درآمد از دست رفته ش 13

شود و است. نيرويى كه در اين مدت تخريب مىرشدى است كه از دست رفته
طور، بايد برآن افزود. همينز يرا نآورد اثرات ويرانگری كه در پى مى

شود، زمان و اى كه از فروش ثروت و قرضه و كسرى تركيب مىبودجه
برد. با توجه به نوع ما بدر مى از كف ملت )سرمایه طبيعى( را مايه رشددست

شود و هم هزينه شدن آن، هم بخشى از كشور كه بودجه درآنها خرج مى
دارد. بنابراين، هر شود را از رشد باز مىبخشى كه اين بودجه در آن خرج نمى
 .است ستاند، ضد رشدعملى كه زمان و مکان را از آدمى مى

 
است و ضد و ذاتى موجود زنده فعاليت خودجوش . دانستيم كه رشد317
نه خودجوش و نه ذاتى است. اما چگونه اين دو را از يکديگر تميز  رشد

ضد رشد فعاليتى است كه فعاليت خود جوش انسان  سان:بدهيم؟ بدين
كند كه ها را با فعاليتى جانشين مىو فضل تعدادهاای از اسبمثابه مجموعه

، بنفسه، دولت ایران براى مثال، بودجه .تابع عاملى در بيرون او و آمر است
چرا كه فعاليت اقتصادى افراد جامعه را در کشور ضد رشد است. 

قرار، هر كند. بدينمسلط در  این كشور مى خود، تابع فعاليت اقتصاد
 .قول و فعلى كه به آدمي نقش آلت دهد، ضد رشد است

 
و ذاتى موجود زنده است. محيط  فعاليت خودجوش . فعاليت رشد313

كه آمر و مأمور فعاليت اى از واقعيتها است. حال آنزيست او نيز  مجموعه
ضد رشد فعاليتى است كه رابطه انسان را  کهاست. حال آن قدرت رشدضد 

 .داردكند و يا انسان را به تخريب آنها وا مىبا واقعيتها يا قطع مى
بقصد صدور، انديشه و دست انسان ايرانى را از  براى مثال، استخراج نفت   
كند. از لحاش ايران، صدور نفت د ناشدنى، محروم مىاى حياتى و تجديماده
آورد، روز افزودن است و ، فعاليتى تخريبى است. فقرى كه ببار مىو گاز

 .تر استسازد، بسيار بزرگفقرى كه دامنگير نسلهاى آينده مى
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شروع   شود. با ساختنبا ويرانگرى آغاز نمى . دانستيم كه حركت رشد313
گويند در باورانند. چنانكه مىشود. با وجود اين، تخريب را الزمه رشد مىمى

آوريم و سرمايه بدست مى و حتى پيش فروش آن، سرمايه ازاى فروش نفت
كنند. سان است كه فعاليتهاى تخريبى را توجيه مىكنيم. بدينگذارى مى
و  فعاليتى است فرموده قدرت بى ضد رشدفعاليت تخري کهحال آن

 .ای که ویژگیهای رشد را داشته باشدويرانگر امکان فعاليت سازنده
برد. بديهى است كه فرمان مى گويد، از قدرتبراى مثال، كسى كه ناسزا مى  

شنيدن و زور  زور ستهدر صورتى که به مدار ب -خود و بسا مخاطب خود را 
كند. براى مثال، از امکان انديشيدن و رشدكردن، محروم مى -گفتن درآيد 

 تولید گدازى، آهن را از غير آن جدا و انواع آن را براى اين و آن صنعتآهن
ه بسيارى امکانهاى فعاليت کند. كارى به كار قدرت ندارد و نه يك، كمی

هاى مختلف بکار كند. بديهى است كه آهن در تولید فرآوردهايجاد مى
شود. اگر مدار فعاليت اقتصادى نظام كاملى را رود. اما تخريب نمىمی

خام، از لحاش  تواند دائم تجديد شود. اما صدور نفتتشکيل دهد، آهن مى
است. از نیروی محرکه و خالی کردن منبع آنكشور صادر كننده تخريب یک 

برد نيز تخريب است. هرچند لحاش كشورى كه آن را بعنوان سوخت بکار مى
كند، اما در در كوتاه مدت، بعنوان سوخت، فعاليتهاى بسيارى را ممکن مى

كند. در كشورهاى نفت فروش، دراز مدت، محيط زيست را تخريب مى
را ست و براى برآوردن نيازش به پول آنصادر كننده دولت )= قدرت( ا

کند. در كشورهاى واردكننده نيز، بيشتر برآورنده توقعات سرمايهصادر می
هاى جديد توسط سرمایهدارى به تحصيل حداكثر سود و تصرف عرصه

 .داری بمثابه قدرت است
 

، برخوردار است ها كه بر شمرده شدندو آزادي . هر انسانى از استقالل3145
غتلت از استقالل و آزاديها، به فعاليتهائى اگر خود از آنها غافل نشود. 

اى از همه استقالل و هستند. اگر جامعه شود كه ضد رشدميسر مى
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 شوند:و مرگ آور مى آزاديها غافل شود، فعاليتهايش، ضد رشد
 ،قراراستقالل و آزاديها است. بدين فعاليتهاى ويرانگر موكول به نبود

ها و ناب باشد، بيانگر برخورداری از تمامى استقالل فعاليتى كه رشد   
خالص باشد، نابرخورداری از  شود. و فعاليتى كه ضد رشدآزاديها مى

ها و كند. به محك استقاللها و آزاديها را گزارش مىتمامى استقالل
را از يکديگر توان در هر قول و فعلى، رشد و ضد رشد آنها مىزاديآ

 .جدا كرد
ها و آزاديها، بنابراین، نافى همه استقالل براى مثال، واليت مطلقه فقيه   

 است و نظريه راهنماى خشونت« رهبر»است. پس اگر قول و فعل  ضد رشد
است، از راه اتفاق نيست. « حركت قسرى»و « النصر بالرعب»مالتاريا  

ها و آزاديها برخوردار بودند، كمتر محلى ها از همه استقاللچرا كه اگر انسان
پس اين در انديشه و عمل شد. براى والیت مطلقه یک تن بر آنها پيدا نمى

، بر ميزان رشد پيشى عه است كه اگر ميزان ضد رشداعضاى يك جام
بگیرد، براى واليت مطلقه یک تن و یا یک گروه بر آنها محل پیدا می

رو است که استبداد ضد رشد و فرآورده ضد رشد است. و از این .شود
  بیانگر رشدند. و آزادی استقالل

 
كند، يکى را از رشد آسان مى ز شاخصها كه تشخي  ضد رشد. و ا3144

 است:دیگر اين
عمل کنیم، روشی را  روش است. چون نخواهیم به حق مصلحت    

، روشی بهترين روش رشد اماخوانیم. بریم که مصلحتش میبکار می
برد. پس تعیین هدف، بکار می است که عقل خودانگیخته، درپی

توان حق شمرد و روش رشد گرداند. در واقع نيز، در مصلحت را نمى
شود. پوشش مصلحت، عملى كه رشد نيست جانشين فعاليت رشد مى

قرار، هربار كه مصلحت روش نيست و عملى است كه جانشين بدين
  .است شود، ضد رشدفعاليت رشد مى

ت. زیرا رابطهِ اس استقاللصلح بر وفق موازنه عدمى، ال، براى مث   
. در صلح، هر عضو جامعه شودهای مستقل رابطه حق با حق میجامعه
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 ، جنگيابد. اما اگر، بنام مصلحتفعاليت ذاتى و خود جوش خويش را مى
 نگر نيز، بنام مصلحت، جانشين فعاليتهاى رشدجانشين شد، فعاليتهاى ويرا

و عراق،  ساله ایران 3را كه در دوران جنگ  شوند. اگر اعمال ضد رشدمى
همه مفسدت چسان پرسيم: اينواقع شدند، فهرست كنيم، از خود مى

 !دهندتوانستند، در ايران امروز، روى
می ظیفه و تکلیفی که عمل به حقی نباشد، زورفرموده و ضد رشدو نیز، و    

های قدرتی که یا از حقوق غافلند و تکالیف را مقرر میقرار، بیانشود. بدین
کنند قائلند و تکالیفی را مقرر می و تکلیف کنند و یا حتی به دوگانگی حق

 بشمارند، ضد رشد د و بجا آوردن خواست قدرتکه عمل به حقوق نیستن
 هستند.
است: حق  های حقبه بازشناسی این ویژگی از ویژگی حل تضاد    

ها که عمل به حقوق رو، تکلیفخود روش خویش است. از این
 قدرت مصلحت و مصرف نباشند، باید ملغی گردند و اعتیاد به تولید

و  و آزادی در استقالل تا که رشد فرموده و ناقض حق باید  ترک شود
 .میسر بگردد اجتماعی عدالت بر میزان

 
رو، وقتی نه دارد. از این نیست تضاد انسان با هرآنچه علم . رشد3141
کنند و بنوبه خود رشد کند، علم و فن کاربرد پیدا میکه انسان رشد می قدرت
 شود، با:ممکن می« نا علم»رو، حل تضاد رشد با کنند. از اینمی

 . وو غیر عقالئی زدائی از علم گمان و خرافه . ظن و314114
را انباشته میکه، درجا، آن کردن علم« ایدئولویی». خودداری از 314111
و  و استالینیسم را: نازیسم آورد استبداد فراگیرو پدید می« ناعلم»کند از 
 داری. وسرمایه
و فن به ترتیبی که علم و فن برای انسان  . تنظیم رابطه انسان با علم314119

باشد و نه انسان برای علم و فن. به سخن دیگر، علم و فن برای آن باشد که 
ی آن نباشد که انسان بیانسان کارکند و کار او بیشترین کارآئی را بیابد و برا

 کار شود. و
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، علم و فن یکی از ) به قول تافلر های قدرتو فن نه با مؤلفه . علم314111
و ثروت هستند. در این تألیف،  سه مؤلفه قدرت هستند. دو مؤلفه دیگر زور

ی گررو است وقتی بدان جهت ویراناست: زور نیشده تفلغاو گرفتار چند 
کند. ثروت نیز سرمایه ببخشند. پس نیرو در تألیف قدرت کاربرد پیدا نمی

 رود. علم و فن نیز تا با مجازحاصل از کار است وقتی در تخریب بکار می
رو، ز اینشوند. اخواند، بکاربردنی نمیدر نیامیزند در تألیفی که قدرت می

میان دو طرف و هم از خود  راهنما است که هم رابطه قوانیاز به اندیشه
کند( که با بیگانه کردن نیرو و سرمایه و آمیختن علم با ناعلم را توجیه 
ها به حقوق حقوق تألیف شوند. دقیق بخواهی، در عمل به حقوق انسان

 هاشان، بکارروند. و فضل ااستعداده خویش و رشد
 

شناساند، اینرا از غیر رشد میکه آن  های رشد. از بارزترین ویژگی3149
است که دلیل رشد وقتی رشد انسان است، در خود آن و در کیفیت رهبری 

کند، رشد می درتکه وقتی نه انسان که قانسان است. حال آن قوه رهبری
 ناخال  داخلی است. این دلیل ضد رشد افزایش تولید دلیل رشد در میزان
پوشاند و بزرگ و متمرکز شدن گر را میهای ویرانفرآورده )تولید و مصرف

را نیز می و آلودگی محیط زیست داری و تخریب نیروهای محرکهسرمایه
پوشاند. بنابراین، پوشاند.( و برده و آلت شدن انسان )نیروی کار( را می

های دیگری که با نمایاند. شاخ انسان با قدرت را رشد می تشدید تضاد
حل تضاد موکول است  کنند.اند، تضاد را حل نمیاین شاخ  همراه کرده

 به
برند، قابلیت بکاربردن ها بکارشان می. دلیل کارآئی آنها وقتی انسان314914

 آنها و برآوردن نیازهای اساسی آنها باشد. بنابراین، آنها در رشد
( بکاربرند. 314111ها آن را به ترتیب باال ). جمهور انسان314911
 بنابراین،
کنند و باید ها معلوم میها بر داشتهدانش و فن را افزوده . دلیل رشد314919

 دو محل عمل بیابند: انسان و ابزار. بنابراین،
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و  . در ابتکار و ابداع و کشف و خلق بکارآیند و در توجیه قدرت314911
 تنظیم رابطه انسان به قدرت، کاربرد پیدا نکنند. بنابراین،

گر سلطه اقلیت ساالری بکارنروند و توجیهو فن در علم و فن لم. ع314914
 شناس بر اکثریت بزرگ، نگردند. بنابراین،با دانش و فن

تر او از . در نیروی کار ناچیز نشدن انسان و برخورداری کامل314916
شد، خودانگیختگی انسان و  شاخص  رپایدار او .  و رشد خودانگیختگی

بکار افتادن دانش و فن بمثابه نیروی محرکه در باز و تحول
  است. و عمران طبیعت پذیرکردن نظام اجتماعی

 
که باید باشد، غافل نشدن عقل از چنان . بنابراین که تجدد و رشد3141

و  کردن وجدان بر خودانگیختگی، استقاللخویش و دائمی خودانگیختگی
 ، است، آزادی

، از کودکستان تا دانشگاه، برپایه . آموزش و پرورش314114
های شهروندان، بر پایه و فضل ، بنابراین پرورش استعدادهاخودانگیختگی

 انسان، باید استوار بگردد. بنابراین، و آزادی استقالل
استعداد ابتکار و ابداع و کشف و خلق و دیگر  . آموزش و پرورش314111
کاربرد پیدا  ش و فن در خلق و تولیددهد و دان ها را رشدو فضل استعدادها
 کنند. و
بکار آموختن و بکاربردن کارگروهی و همکاری  . آموزش و پرورش314119

نیروهای  ، بنابراین، افزایش توان شهروندان در تولیددر خودانگیختگی
 ، بیایند. وو بکاربردن آنها در رشد محرکه

 در جامعه، بمثابه شاخ  رشد . باالرفتن میانگین خودانگیختگی314111
 بکار رود. بنابراین، 

. بکار باز و بازترکردن مدار اندیشه و عمل انسان بیاید، به ترتیبی 314114
ها زندانی نشود و نیازهای معنوی را با فرآورده قدرت دار بستهکه انسان در م

 گر انسان و محیط زیستهای مادی برنیاورد که به ضرورت ویرانو خدمت
 هستند.  و به پایان برنده منابع موجود در کره زمین
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یکدیگر را ایجاب  شهروندان در هر چهار بعد و عمران طبیعت . رشد3144
که تخریب طبیعت را ببارآورد و رشد هم« رشدی»رو، هر کنند. از اینمی

 است. لذا،« دضدِ رش»آهنگ چهار بعد را ببارنیاورد، 
بنابراین افزایش  به ضرورت، رشد قدرت، به زیان طبیعت . رشد314414
شود می تخریب زندگی انسان و دیگر جانداران و آلودگی محیط زیست میزان

جدائی ناپذیری رشد انسان از باید جای به رشد بسپارد:  و این ضد رشد
 . وعمران طبیعت شاخص رشد است

بخشی از جمعیت یک کشور به زیان بخشی دیگر و نیز  . رشد314411
و ضدِ  مناطقی از کشور به زیان مناطق رشد یابنده، به ضرورت، رشد قدرت

آهنگ تمامی جمعیت و رشد هماست. پس،  د انسان و عمران طبیعترش
 . و شد استهمه مناطق کشور، شاخص ر

کند، به  محور بمثابه یک مجموعه باید رشد تولید . نه تنها اقتصاد314419
ها بایکدیگر داد ها و در مجموعه اقتصاد، بخشها رشتهترتیبی که در بخش

 و ستد داشته باشند، بلکه این مجموعه درخدمت انسان و عمران طبیعت
های اقتصاد، گویای ها و رشتهقرارداشته باشد. بند از بند گسیختگی بخش

قرارگرفتن اقتصاد در موقعیت زیر سلطه و گرفتار رشد از رشدماندگی شدن 
 است. وآن

، یعنی بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی . چهار بعد واقعیت314411
رهنگی، هریک، به زبان خود، واقعیت و همان واقعیت را بیاناجتماعی و ف

اقتصادی از رشد سیاسی و این دو از رشد  کنند. لذا، جدا کردن رشدمی
های در است که بیشتر جامعهاجتماعی و این سه از رشد فرهنگی، دروغی

 آهنگ جامعه،قرار، رشد همبدینموقعیت زیرسلطه قربانی آن هستند. 
آهنگ رشد کنند. شاخصی جوید که هرچهار بعد هموقتی واقعیت می
 .های رشد، این شاخص استمهم از شاخص

لذا، کار کند. می ها رشدو فضل . انسان بمثابه مجموعه استعدادها314414
ای از کارها باید باشد تا که استعدادها و فضلنه یک کار  که مجموعه

آهنگ فعال شوند و رشد انسان متحقق بگردد. این های او هم
ها تنها هائی که انساندر جامعه های رشد است.شاخص نیز از شاخص
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کاری نیز وجود دارد، دهند و باوجود این، بییکی از چندین کار را انجام می
 کند. رشد می نه انسان که قدرت

 
 همان راه که غرب –و یگانه بودن راه رشد  رشد . تا زمانی که اسطوره3146
مسیحی، نظریه نشکسته بود، یعنی تا واپسین دو دهه قرن بیستم –است رفته

 هائی اجرا شدند که نه تنها تضادها را از میان برنداشتند که برآنها افزودند:
یافته در رشد نیافته با این ادعا که در مرحله  گذاری رشد. سرمایه314614

شود. در مرحله دوم، این جامعه رشد نیافته منفی می اول، طراز مالی اقتصاد
شود. این نظریه با غفلت از رابطه طراز برابر و در مرحله سوم، مثبت می

و، درواقع، برای توجیه این رابطه ساخته شد و حاصل آن  زیر سلطه –مسلط 
و  های افریقا و آسیااز زیر سلطه به مسلط گشت. قاره جریان نیروهای محرکه
ی اند و هنوز نیز بسیاربهای سنگین این نظریه را پرداخته نیز امریکای التین

 پردازند. از کشورهای این سه قاره آن بها را می
جامعه در همان جامعه  هر است که نیروهای محرکهکار اینراه    

آنها، بمعنای باز و تحول خاطر، تغییر نظام اجتماعی. بدیندفتنابکار 
بنابر اصل، . تپذیر شدن نظام از رهگذر حل تضادها، قدم اول اس

و در هر  و دیگر نیروهای محرکه میان دو اقتصاد داد و ستد سرمایه
ها باید ستانده را ها و، در هر بخش، میان رشتهاقتصاد میان بخش

که اقتصاد جزئی از آن اقتصاد و آن بخش و آن رشته کند و نه آن
را از گیرنده و یا بخش و یا رشته از آن دهنده قسمتی از اقتصاد

مجموعه جدا و جزء خود کند و بدین کار، بند از بند اقتصاد و بخش 
 . وو رشته بگسلد

، از بخش کار دیگر این شد که بسود یک بخش صنعت. راه314611
ستانده «( نیروی کار»)سرمایه و  تا ممکن است نیروهای محرکه کشاورزی

و  دوران استالین شود. با این توجیه که بخش صنعت پویا است. اما روسیه
و عامل تشدید تضادها د بردنرکابروش را کشورهای تحت حاکمیتش این
 گشتند و...  شدند و گرفتار کمبود مواد غذائی
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رود ها بکار میکار که اینک در همه جامعهترین راه. اما همگانی314619
شود ثروت نزد سبب می رایزتوزیع درآمدها سودمند است  است: نابرابریاین

 داران جمع شود و آنها این ثروت را به سرمایه بدل کنند و سبب رشدسرمایه
کار غیر از رآمد پیدا کنند. و این راهاقتصادی شوند و همگان کار و د

ساالران بر کند، سبب تسلط سرمایهاست و میها که ایجاد کردهنابرابری
، است. در حقیقتدر سطح جهان و تخریب آنها گشته نیروهای محرکه

است و واقعیتی که  واقعیتی که نابرابری بازده سرمایه با مزد و نمو تولید
شود به سرمایهفعال می ای است که در بازار فرآوردههای مشتقنسبت سرمایه

 است و این واقعیت 4به  41افتد و امروز بیشتر از ای که در تولید بکار می
افتد، جا برای بکار می گرهای ویرانکه دو سوم سرمایه در تولید فرآورده

 ، تدبیربعد از انقالب گذارد. در ایرانکار باقی نمیتردید در نادرستی این راه
مدار گذاری: دیگری سنجیده شد برای جریان یافتن مازادها به سرمایه

ها به سرمایهها که ملی شده بودند و از بانکجریان درآمدها به بانک
 ها. گذاری

 کار  عمل به اصل باال )داده و ستانده باید بخشی از اقتصادراه    
دهنده و گیرنده بگردند( و برداشتن موانع ساختاری از پیش پا و 

به ترتیبی است که هر بخش نیروهای محرکه تعمیم آموزش و پرورش
 .المقدور در همان بخش بکارگرفته شوندکند، حتیای که ایجاد می

 
، پذیرفته بود که رشد در غرب رشد . تکرار کنیم که تا شکستن اسطوره3147

که است. و برای اینیک روش دارد و آن، روشی است که غرب بکاربرده
های چپ و راست ان اندیشهتمامی جهان این راه را درپیش گیرند، دارندگ

کردند. توجیه چپ این بود که کشورهای رشد نیافته را توجیه می استعمار
شود. از بسته دارند. استعمار عامل پویا و باز شدن آن می های اجتماعینظام

ت. وقتی هم به آنها اس« درونی تضاد»بردند که این توجیه ناقض یاد نیز می
است تا که نیاز به عامل بیرونی، یادآوری شد چرا تضاد درونی عمل نکرده

های ، پیدا شود، توجیه دیگری ساختند که بنابرآن، سامانهحضور استعمارگر
که تکرار کند. غافل از اینایستا نیز وجود دارند که استعمار آنها را پویا می
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درباره ضرورت حضور استعمار است. بعد از شکستن اسطوره،  توجیه آنها
در پایان دهه اول قرن بیست و یکم مسیحی، اندک شماری از نظریه سازان 

میسر است و راه و آزادی های استقاللپذیرفتند که رشد تنها بر پایه غرب
 ،د یکی نباشند. در حقیقتتواننهای رشد می

وجود دارند: راه رشد انسان  و یک بیراهه ضد رشد . یک راه رشد314714
از رهگذر بزرگ شدن مداوم ابعاد  و بیراهه  بزرگ و متمرکز شدن قدرت

 د و بمثابه حقی از حقوق ذاتیی.  رشد انسان یک تعریف دارگرویران
که بزرگ و متمرکز شدن قدرت است. چنان و همه مکانی انسان همه زمانی

و افزودن بر ابعاد ویرانگری نیز همه مکانی و همه زمانی است و یک بیراهه 
که رشد انسان و تعریفش  استکار ایناست و یک تعریف دارد. لذا، راه

را رشد ی آنگرپذیرفته و دروغی که بزرگ و متمرکز شدن قدرت و ویران
است که هرگاه بزرگ و متمرکز شدن باوراندن است، رها شود. راستی این

آید و تعریف رشد و راه بدر می قدرت را که نقد کنیم راست از پوشش دروغ
 گردد:انیان معلوم میآن بر جه
، هر خود روش خویش است و، در حقیقت بنابر این که علم. 314711

نیز خود روش خویش است:  حقی خود روش خویش است، رشد
ه او زندگی های انسان به ترتیبی کو فضل استعدادها آموزش و پرورش

، خویش کند و، بعنوان شهروند حیات شخصی را عمل به حقوق ذاتی
بگرداند و بعنوان  خود را عمل به حقوق شهروندی زندگی اجتماعی

ای با نظام اجتماعی باز معه، جاجامعه، از رهگذر عمل به حقوق ملی
 . رشد همین است. وپذیر، بیابدو تحول
شوند مگر با حذف و یا ایستا و نیمه باز نمی های اجتماعی. نظام314719

. پس با فعال کردن آنها در جامعه است که نیروهای محرکه کاستن از تولید
کار، در درون است و آن، گردد. راهپذیر میتماعی باز و تحولنظام اج

انسان  جلوگیری از تخریب شدن نیروهای محرکه و بکارافتادنشان در رشد
کند. پذیرفتن میاست. درجا، نظام اجتماعی بسته شروع به باز شدن و تحول

تنها نیاز به شود. نه پذیر مینظام اجتماعی نیمه بسته نیز باز و تحول
رهد و جو را از سلطه جوئی می شود، بلکه استعمارگر سلطهنمی استعمارگر
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در اشکال سرمایه و نیروی نظامی  که نه قدرتکند برای اینامکان ایجاد می
و... که انسان رشد کند و هرجامعه، بمثابه الگو، نیروی محرکه رشد جامعه

 ر بگردد. های دیگ
ها در انسان یک تعریف و یک روش دارد، اما انسان . با آنکه رشد314711
یکسان  سان و تاریخ تحولیک کنند که طبیعتهائی زندگی میجامعه

تواند یک شکل و بوم نداشته باشد. گوناگونیندارند. پس رشد انسان نیز می
ها را در رشد یکدیگر آوردها، اشتراک جامعهیمن جریان آزاد دست ها، به

دارند و جهان را ها را از میان بر میحال، زشتیکنند. و در همانروزافزون می
 گردانند:می سراسر زیبائی

 
هستند و عالمان،  طرفو فن بی مدعی شدند که چون علم . پزیتویستها3143

برند، پس از قید سود و زیان شخصی در اداره امور جامعه، جز علم بکار نمی
دارند  رها هستند. حکومت برمردم باید به آنها سپرده شود و مردم تنها حق

آشکاری است. زیرا علم و  . اما ادعای آنها دروغمیان آنها انتخاب کنند
پدید آورد و مسئله ساخت و برهم افزود.  بخواهی تضاد ساالری تافن

های ای از مؤلتهدروغ آشکاری است. زیرا علم و فن تا وقتی مؤلته
ای از مؤلتهشوند. هرگاه مؤلتهو یا حق نشوند، بکاربردنی نمی قدرت

دان گر بیان قدرتی بگردند و بهای قدرت شوند، تازه باید توجیه
را  توجیه شوند که طرف مسلط و طرف زیر سلطه یک رابطه قوا

 رو است که. از اینکندمتقاعد به پذیرفتن این رابطه می
، ویرانی بر ویرانی و . بیشتر شدن سهم دانش و فن در ترکیب قدرت34314

ها که موج برد موج بعدی مسئلهان میگم است. تافلرمسئله بر مسئله افزوده
ها را حل نکرد و مسئلهکند. اما موج بعدی آناست را حل میپیشین ساخته

، بنابراین، از ها بر آنها افزود. جز این نیز ممکن نبود. زیرا قدرت از تضاد
ل تواند حآید پس مسئله ساز است و مسئله خود ساخته را نمیویرانی پدید می

رو، دانش و فن را باید از ترکیب قدرت خارج کرد و به از اینکند. 
 . کند، درآوردخدمت انسان وقتی زندگی را عمل به حقوق می
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. تمرکز دانش و فن نزد یک اقلیت کوچک، بناگزیر، دانش و فن 314311
فن در  که دانش وگرداند. پس برای اینمی های قدرتای از مؤلفهرا مؤلفه

عمل به حقوق بکارآیند، باید همگانی بگردند و جمهور شهروندان در زندگی 
روزمره بکارشان برند. افزون براین که دانش و فن خویش را مدام به روز می

 جو بمانند. وکنند، خود دانش
باشد و و قدرتمداری  است که دافع قدرت وقتی حق رشد. 314319

عمل کردن به حقوق را ایجاب کند. این شاخص بس مهم بکاربردنی 
 . و گیری رشد یک انسان و یک جامعهاست در اندازه

است، دافع تضادها و  انسان دافع قدرت بنابراین که رشد. 314311
گریها نیز هست. بنابراین، شاخص دیگر رشد کاسته شدن از ویران

 .گرددها میدها و ویرانیتضا
 

های جوان نسبت به آینده ها نسل. در حال حاضر، در اغلب جامعه3143
شود، می جانشین انسان در رشد ، وقتی قدرتاند. در حقیقتبدبین شده

هستند که  و ترس و غم آورد که از عوار، آنها، یأستضادها ببار می
 شوند که ترجمان حالت فطری انسانمی و شجاعت و شادی جانشین امید
 رو،هستند. از این

، بمعنای کاسته شدن از تضادها، یکی های رشداز شاخص. 314314
جا زندگی در هرجامعه است. و از آن و شجاعت و شادی امید میزان

آورد، به پدید می و ترس و غم ، بنابراین، یأستضاد که بکاربردن زور
زور کاهش  و مصرف افزایش تولیدرسیم که، بنابرآن، شاخصی باز می

رشد انسان و کاهش تولید و مصرف زور افزایش رشد انسان است و 
امید و شادی و شجاعت گویای کاهش تولید و مصرف زور و خود 

 . ونیروی محرکه رشدند
در همان حال که ، های اجتماعی ها و نابسامانی. بیشتر شدن آسیب314311

زندگی  و شجاعت و شادی بیانگر شدت تضادها است، ترجمان کاهش امید
نیز هست.  نیز هست. گویای عمل نکردن به حقوق، خاصه حقوق معنوی

های اجتماعی، ها و نابسامانی، هم پیشگیری و هم درمان آسیبلذا
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و معنوی و رعایت این حقوق، بنابراین، معنی  ل به حقوق مادیعم
ها برای دوستی و همکاری همه با از منظر ایجاد امکان دادن به رشد

 . نیز هست همه و  امید و شادی و شجاعت و شکیبائی و... و زیبائی
 

ساز است و بنابراین که زشت و زشتی بنابر این که ویرانگری. 3115
 ها زشت و زشتیاست، تضادهای موجود در جامعه ویژگی رشد زیبائی

ساز هستند. لذا، زیبائی شاخص رشد انسان و گویای زدوده شدن 
 :گرددتضادها می
مادی اکثریت  دهد که فقری میانسان زدودن نابرابریها معن . رشد311514

مرگبار و  آورد و با خشونتها را پدید میبزرگ و فقر معنوی جمهور انسان
کند فقر بمثابه شاخ  رشد ایجاب می است: زیبائیگر همزاد و همراهویران
ها و )متوقف کردن پیشرفت بیابان عتهمه جانبه را: زدودن فقر طبی زدائی

ها و طبیعت از آب و بارورکردن زمین( و زودن فقر برخوردارکردن انسان
و عادالنه  ها )پایان بخشیدن به گرسنگی در جهانمادی و معنوی از انسان

بمثابه  و آزادی اللهای کار و درآمد و بازیافتن بیان استقکردن توزیع امکان
و معنوی و  و، بدان، برخوردار شدن همگان از حقوق مادی اندیشه راهنما

های برابر(، هم رشد انسان است و هم بازیافتن یکدیگر بمثابه انسان
 برخوردارکردن رشد از ویژگی زیبائی. و

ها است که انسان و آزادی ، به یمن بیان استقاللدر حقیقت. 311511
که زشت را زیبا دیدن  -را  به زیبائی توانند نگرش از منظر قدرتمی

قرار، نجانشین کنند. بدی با نگرش در زیبائی از منظر حق -است 
باشد و عارضه  و همه زمانی زیبائی وقتی وجود دارد که همه مکانی

سازند، از میان  زشتی که فرآورده تضادهای قدرت ساز و قدرت تضاد
سان، نگرش از منظر حق در زیبائی، شاخص برخاسته باشد. بدین

 .  رشد انسان است د و میزاناز نارش رشد
 



 72 

را  است. بیرون رفتن از این خط، رشد قدرت ، خط عدالت. خط رشد3114
قرار، وجود تضادها گویای فقدان عدالت کند. بدینجانشین رشد انسان می

 است:میزان است. چاره درکارآوردن بمثابه میزان
از هرچیز به اندازه وجود دارد. پس مالک بهره برداری  . در طبیعت311414

ها از منابع، نسل بعد از نسل انسان و برخورداری انسان باید رشداز منابع، می
 باشد. 

 بگردد: طبیعتپروری باید از این اصل پیروی  و دام . در کشاورزی311411
شود، باید به زمین دارد. بنابراین، هرآنچه از زمین گرفته می بر عمران حق

 بازگردانده شود. و
 ها هم همه شهروندان باید استعدادهای خویش را رشد. در جامعه311419

ن بلکه آموزش و دهند، بنابراین نه آنها برای مثال با آموزش و پروزش یکسا
ها چنان با نایکسانی استعدادهای آنها انطباق بجوید. و هم،امکان پرورش

های درخور استعدادهای خویش را در توزیع شوند که شهروندان امکان
 جریان رشد، در اختیار بیابند. و 

باشند که نیازهای ای تر از اندازهنه کمنه بیشتر و  و مصرف . تولید311411
 آورند. واساسی شهروندان را بر می

پدید نیاید، دو  های آینده تضادکه میان نسل امروز و نسل. برای این311414
کار، یکی پیشخور کردن و دیگری از پیش متعین کردن آینده باید رها شوند. 

 و
که اندازه  را نه قدرت ت کننده در تولید. سهم هریک از عوامل شرک311416

 کار آن عامل تعیین کند. و
مناطق مختلف یک کشور و در سطح جهان رشد کشورهای  . رشد311417

سنگ های باال ، همگانی و همجهان، در عین رعایت ضوابط و شاخ 
 بگردد.  و

 
تر نیز بگردد. افزون براین، نه تنها آلوده نگردد که سالم . محیط زیست3111

کنند، خاطر که یکدیگر را ایجاب میانسان بدین و رشد عمران طبیعت
 بیانگر یکدیگر باشد. و
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انسان،  داین باشد که عالمت رش اصل راهنما در اقتصاد. 311114
های مادی و منطبق شدن آن با اندازه فرآورده کاسته شدن از میزان

ها که الزم برای برآوردن نیازهای تن و، در عوض، افزایش خدمت
آورند. به سخن دیگر، بستن مدار زندگی نیازهای معنوی را بر می

ساز است. در بود و تضادو کم مادی( ضد رشد ↔انسان ) مدار مادی 
معنوی(  ↔مادی  داشتن مدار زندگی انسان )مدار بازعوض، بازنگاه

 . زدا است وفور ساز و تضاد
 

ای است و ساختاری دارد. لذا، برخوردار . هر فعاليتى، خود مجموعه3119
براین، جهت و مسیر. محركه و هدف، بنا ایهيروناست از رهبرى و 

اى هستند همسو و هم هدف با رهبرى مستقل و مجموعه فعاليتهاى رشد
های رشد، آزادى كه نيروهای محركه را در فعالیتهائی برخوردار از ویژگی

گيرد. اگر آدمی بتواند مسير را به خط مستقيم نزديك كند، مجموعه بکار مى
شود. بدينو پیش رفتن در راست راه رشد می فعاليتهای او خالى از تضاد

 قرار،
شوند و هاى ناهمسو میاى با هدفها و جهتوقتى فعاليتهاى آدمى مجموعه   

چند از آنها فعاليتهاى ، بیرون هستند، الجرم، يكاز اندازه، یعنی خط عدالت
تهاى رشد به شاخصهاى باال آسان هستند. تشخي  آنها از فعالي ضد رشد

از اثر شان بر  با وجود اين، فعاليت يا فعاليتهاى ضد رشدشود. مى
های ضد رشد در شوند: فعاليتشود يا مىمجموعه شناخته مى

را از هم گسیخته كنند و  این تضادها آنمجموعه تضادها ايجاد مى
 .گردانندمى
بینی، عملمدار كه بنگرى، میهای قدرتای دولتهبراى مثال، در عمل   

بر تضاد  اى كه دولت است، تضاداست، در مجموعه ها كه آمر آنها قدرت
های فعاليتهای یابیكند. سمتافزايد و آن مجموعه را از هم گسیخته مىمى

 ت مطلقه فقیه وکه در دولت والیشوند. چنانها ضد يکديگر میبندیگروه
های شرکت کننده در بندیپیش از آن، در دولت پهلوی، تضادها میان گروه
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شوند که فعالیتها آنها برضد یکدیگر بگردند. دولت، سبب شدند و سبب می
 گر این تضادها هستند.   تضادهای ویران

پذیرند. زیرا در يك مجموعه، اصالح وقتى نمی ها اصالحگونه دولتاین    
شود كه فعاليتها همسو باشند. در اين صورت، اصالح در روش و ميسر مى

ها ناهمسو هستند، رهبريها و هدفها و كند. وقتى جهتهدف معنى پيدا مى
بندی اند. حتی اگر هدف و وسيله يك گروهگانهو بسا چند روشها نيز دوگانه

ای که بکار میو وسيله ،  قدرتنبندی ضد آباشد، الجرم، هدف گروه رشد
شود. تغییر لذا، تغییر ضرور میاست.  و حاصل كارش ضد رشد برد، زور

بمعنای از میان برداشتن تضادها، بنابراین، تغییر رهبرى و هدف و 
همین است. چنین انقالبی، رشد است.  شود. انقالبوسيله، ضرور می
کند. در نتیجه، فعالیتهای محل میرا بی خشونت زیرا تضادزدائی

و حقوق  برخوردار از حقوق انسان شهروندانِ  خودانگیخته
 ورند.آرشد میشوند و می ، عمل به حقو حقوق ملی شهروندی

 
پذیرش همگانی جسته باشد، ناگزیر، سلطه اقلیت بر  . هرگاه رابطه قوا3111

های راهنما بر ناگزیر بودن است. توافق اندیشهاکثریت نیز پذیرفته شده
اجتناب ناپذیر ، بنابراینها بر اصالت قدرت، گویای اجماع آنروابط قوا

 گرداند. لذا:می را اصل راهنما همه، ثنویتشود. و اینبودن تضادها می
های راهنما، بنابراین، پندارها و . هرگاه اصل راهنمای اندیشه311114

باشد، بنیادهای جامعه بر این اصل  تک محوری ثنویت گفتارها و کردارها،
گردد. بس محتمل می یابند و استقرار استبداد فراگیرساخت و سازمان می

ده محور فعال، بنابراین اقلیت بکاربرن اند که قدرتزیرا جمهور مردم پذیرفته
 پذیر باشند. وآن، فعال مایشاء و اکثریت بزرگ فعل

. هرگاه اصلِ راهنمایِ اندیشه راهنمائی که اکثریت جامعه از آن 311111
که بر اصل ثنویت تک دو محوری باشد، غیر از این کنند، ثنویتپیروی می
 آید، بطور روزافزون، رشدد می، دو گرایش راست و چپ افراطی پدیمحوری
گردد. زیرا بر اصل ثنویت دو محوری نیز، گزین رشد انسان میجای قدرت

همواره یک مسلط و یک زیر سلطه وجود دارد و بنابر میل قدرت به تمرکز 
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شود، و بزرگ شدن، سرانجام، اقلیتی که قدرت در او متمرکز و بزرگ می
. استبداد سرمایهوردآیمرا پدید  قلیت حاکم در استبداد فراگیرموقعیت ا
نیز از این رهگذر  بست رشد در غرباست. بنسان پدید آمدهداری این
 خاطر،است. بدینبوجودآمده
یانسان نیازمند اصلِ راهنمایِ عقل شدنِ موازنه عدم رشد. 311119

خویش غافل نشود و همواره  گاه از خودانگیختگیاست تا که هیچ
هستند، به  های راهنما که این یا آن بیان قدرتخالق بماند. اندیشه

بگردند و، در آنها،  و آزادی های استقاللتوانند بیانیمن نقد، می
بگردد. هرگاه  ، بمثابه اصل راهنماگزین ثنویتجای زنه عدمیموا

ها و مندی انسان و دیگر آفریدهچنین شود، جمهور مردم حقوق
با حق را فطری خواهند یافت و دستیار یکدیگر در رشد  رابطه حق

 . وخواهند شد
کند که در هر جامعه، ایجاب می قرار، همگانی شدن رشددین. ب311111

های راهنما و پدیدآورنده ها و اندیشهگر انواع اصلهای قوا، بیانانواع رابطه
های قوا با انواع تضادها شناسائی بگردند. جانشین کردن هر نوع از رابطه

های راهنما( و اصل رها )اندیشهباحق، نیاز به تغییر باو های حقرابطه
که پایان است. حال اینروش بکار نرفتهها، هنوز ایندارد. درجامعه راهنما

شدن انسان که همان جریان متمرکز و بزرگ شدن شیء بخشیدن به جریان 
است که  گرداند. بر دانش اجتماعیاست، چنین روشی را ضرور می قدرت

ها را معلوم و های قوا، آنها را شناسائی و پدیدآورندهبه جای توجیه رابطه
های دارندههای حق با حق و استوار نگاهروش جانشین کردن آنها را به رابطه

 زادیو آ اصل راهنما و بیان استقالل موازنه عدمیآن را پیشنهاد کنند: 
و برخورداری جمهور شهروندان از رشد در استقالل و  اندیشه راهنما

سان، جانشین کردن روابط اجتماعی. بدین عدالت ، بر میزانآزادی
 . همگانی همین است ادزدائیبا رابطه حق با حق، تض قوا
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 کندزدائی را ایجاب میخشونت . رشد9
 
  

درگترو عمتل بته  انسان و عمران طبیعتت زدائی را که رشدقواعد خشونت     
، در دسترس آنها که بخواهنتد آنها است، از جمله، در کتاب ارکان دموکراسی

ها که باید از آنهتا پرهیزکترد ام. در همین مطالعه، تخریبرشد کنند، قرارداده
پیدا کند را بته ستپهر شتناخت  تا که انسان رشد کند و عمران طبیعت واقعیت

 ها، در سطح انسان و طبیعتزدائیام. باوجود این، در این جا، خشونتآورده
 کنم:را شناسائی می

 
بعوالوه خوور و خوواب خوالی از  پندار و گتتار و کردار خالی از زور.  4

زور بعالوه آمیزش جنسی خالی از زور بعوالوه رویوه کوردن همکواری و 
خووالی از زور،  افووزودن بوور توووان همکوواری، بعووالوه رابطووه بووا طبیعووت

ای از و آموواده شوودن انسووان، بمثابووه مجموعووه مسوواوی اسووت بووا رشوود
 :ها، برای رشدو فضل استعدادها

شود که هر انسان از آن برخوردار استت کته ختود از وقتی حقی می . رشد414
، پرکنتد بوجتود نیتاورد. بترای مثتال نیتاز باشتد و خالئتی کته زوربتی خشونت

داخلی، وقتتی ایتن تولیتد تخریتب منتابع کشتور و آلتودن  تولید باالبردن میزان
آورد و ایتتن منتتابع در تولیتتد شتتدن کشتتور را ببتتار متتی و بیابتتان محتتیط زیستتت

استت. رشد روند، نه بیانگر رشد که گویای ضدگر بکار میهای ویرانفرآورده
کند، نه تنها بتا کتاهش عمتر منتابع و بیابتان ایجاد می« ضد رشد»که ی الئخ

در رشتد،  شدن زمین و آلودگی محیط زیست که جانشین انسان شتدنِ قتدرت
شود. نسبت رشد به خشتونت نستبت معکتوس بنابراین، تخریب انسان، پر می

هش میزان رشد و افزایش میزان رشود افزایش میزان خشونت کااست: 
 .کندکاهش میزان خشونت را ایجاب می
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و اقتصادی و طبیعی و فرهنگتی  های انسانی و اجتماعی. افزایش سرمایه411
انستان بمثابته  و بکارافتتادن آنهتا در رشتد و سیاسی و دیگر نیروهتای محرکته

با  با حق را با رابطه زور و فضلها، به ترتیبی که رابطه حق استعدادهامجموع 
و عامتل  نیتاز از خشتونترشتد بتیزور جانشین نکند، رشد همین استت. ایتن

 زدائی است. خشونت
 
 نیازمنتد زبتان آزادی هتا از زور. خالی کردن پندار و گفتار و کردار و رابطه1

و نیتتز کتتتاب  را، در کتتتاب ارکتتان دموکراستتی استتت. ویژگیهتتای زبتتان آزادی
هتتم، هتتا، هرگتتاه یکتتی و آنام. از ایتتن ویژگتتی، برشتتمردهرهبتتری در دموکراستتی

کنتد مایه آنها زور نباشتد، کفایتت متیهائی باشد که بنکلمه و جمله بکاربردن
را  رشتد و آزادی خویش غافل نشود و مدار بتاز که عقل از استقاللبرای این

 ،بطور مداوم از آن خود کند. لذا
شتتود. ، تعریتف متیه زبتان علتمذاتتی آن نباشتد، بتت . رشتدی کته خشتونت114

جوید و روش آن نیز ختالی از زور نمی ای از زورمایهبن بنابراین، تعریفِ رشد
شود. روی به کمال نهادن جامعیت انسان، نیز هدف رشد نمی شود. قدرتمی

 شود. وکامل او هدف رشد می بنابراین، خودانگیختگی
 استت کته همگتانی استت. پتس، رشتد . در حال حاضر، این زبان قدرت111

و همگتانی کتردن آن. خانته و مدرسته و  گیترد بتا تترویج زبتان آزادیآغاز متی
در جانشین کردن این زبتان، و دینی و وسائل ارتبا  جمعی،  بنیادهای سیاسی

زدائوی، سان، رشد بمثابه خشوونتبدیننقش اول را باید برعهده بگیرند. 
 ، . در حقیقتگیردزدائی از زبان آغاز میبا خشونت

 
، ها با یکدیگر و رابطه آنهتا بتا طبیعتت. رابطه انسان با خود و رابطه انسان9

، شتتود کتته پنتتدار و گفتتتار و کتتردار ختتالی از تنتتاقضمتتی وقتتتی ختتالی از زور
ی گر، بنابراین، خالی از ویرانشود. خالی از تضادمی بنابراین، خالی از دروغ
 گردد:و سرشار از سازندگی می

و بهتتتان و ناستتزا و...  تتتوان درستتاختن دروغرا متتی . آیتتا زبتتان آزادی914
 است. و مایه دروغ و بهتان و ناسزا و...، زوربکاربرد؟ نه. زیرا بن
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هتتا هتتا و غیتتر عقالنتتیتتتوان در ستتاختن خرافتتهرا متتی . آیتتا زبتتان آزادی911
 است.  ها زورها و غیر عقالنیمایه خرافهبکاربرد؟ نه. زیرا بن

ستنجد و متی تتوان در توجیته مصتلحتی کته قتدرتآزادی را متی. آیا بیتان919
کند؟ نته. زیترا، کند و یا تکلیفی بکاربرد که قدرت تعیین میمی جانشین حق

 است. و تکلیفی که عمل به حقی نیست، زور مایه مصلحتبن
تتن بتر یتک جمتع تتوان در توجیته بستط یتد یتکرا می . آیا زبان آزادی911

 است. یک تن بر یک جمع زور« بسط ید»مایه بکاربرد؟ نه. زیرا بن
کتس و یتا میتان دو  و تضاد توان در ایجاد دشمنیرا می . آیا زبان آزادی914

و  دو گتروه و یتا دو جامعتته بکتاربرد؟ نته. زیتترا تضتاد و دشتمنی فتترآورده زور
 گر بکاربردن زور است. توجیه
 و...
باشد، به ضرورت،  قرار، زبان اندیشه راهنمائی که بیان قدرتبدین    

باشد،  و آزادی استقالل که بیانئی اهنمارو زبان اندیشه  زبان قدرت
شوند. بیان قدرت، بضرورت، پرتناقض و می به ضرورت، زبان آزادی

 ، به ضرورت، خالی از تناقضساز است و بیان استقالل و آزادی تضاد
قدرت را جانشین رشد انسان می ساز است. بیان قدرت رشد و توحید

کند و بیان استقالل و آزادی رشد انسان را جانشین رشد قدرت می
است و  گر بکاربردن خشونتکند. بیان قدرت تجویزکننده و توجیه

 .ی استزدائگر خشونتبیان استقالل و آزادی تجویزکننده و توجیه
 
است که  عمران نجوید، قدرت نکند و طبیعت که اگر انسان رشد. بنابر این1

است، پس، شفاف  ذاتی قدرت و رابطه قوا شود و ابهاممتمرکز و بزرگ می
زدائی و بیانگر رشد ونتها، خشگرداندن پندار و گفتار و کردار و رابطه

کند، عمل می انسان و عمران طبیعت است. چرا که تنها وقتی انسان به حق
جوید، یافته او می شود. چراکه تنها وقتی انسان علمعمل او شفاف می

هایش شفاف میکند، رابطهشفاف است. چراکه تنها وقتی انسان رشد می
 شوند. چرا که... و
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است، به  وقتی مراد از آن نه رشد انسان که رشد قدرت تعریف رشد. 114
توان شفاف به شود. چراکه نمیمی گر خشونتضرورت، مبهم و توجیه

 شود، شما و محیط زیستشهروندان گفت طرح رشدی که به اجرا گذاشته می
کند تا قدرت، در شکل سرمایه، بزرگ شود وتمرکز بجوید ان میشما را ویر

زدائی، شفاف گردانی و رو هر خشونتبیشتر بکاررود. از این و در ویرانگری
 زدائی است. وهر شفاف گردانی خشونت

است،  ویژگی قدرت و ابهام ویژگی حق بنابراین که شتافیت. 111
شود هم در بیان و هم در اجرا و هم در بمثابه حق، شتاف می رشد

قابل توجیه و  رو، در شتافیت، زورروش و هم در هدف. از این
شتافیت  ألخشود. ابهام ، بنتسه، بیانگر ساختنی و بکاربردنی نمی

است. و  آید و بکار رود، نیازمند خألجودکه در واست. زور، برای این
خاطر، خشونتکند. بدیناست که ابهام ایجاد میی این همان خالئ

 .  ی استزدائزدائی، به ضرورت، ابهام
 
زدائتی کارآمتدترین  استت، تبعتیض مایته هتر تبعیضتی زور. بنابر این که بتن4

ها، نسبت به خود ها، در رابطهقرار، هرگاه انسانها است. بدینئیزداخشونت
هتتا و فضتتل ای از استتتعدادهاتبعتتیض برقرارنکننتتد و خویشتتتن را مجموعتته

خود را بته و بشمارند و بسود یکی و به زیان دیگری نیز تبعیض برقرار نکنند 
ندهنتد، در ستطح ختود و  ، به تبعیض نقتش«هااندیشیدن»ها و خیال سپردن

 اند. وزدائی را به انجام رساندهها، کارآترین خشونتدر سطح رابطه
های برقورار در است، تبعیض مایه هر تبعیضی زوربنابراین که بن. 414

زوری را که، درآن جامعه، بکوار موی کنند میزانیک جامعه گزارش می
از  رود، میووزان رشوودکووه در هرجامعووه بکووار موویرود. و میووزان زوری 

رو، فراگورد رشود بوا دهود. از ایونجامعه را بدسوت مویرشدماندگی آن
  گیرد.زدائی آغاز میو خشونت تبعیض
پتذیر بتاز و تحتول وقتی رشد انسان است، نیاز بته نظتام اجتمتاعی . رشد411
هتای بستته، اگتر ها و عامتلترین محدودکنندهها در شمار مهمارد. و تبعیضد

بسته یا بتاز بتودن هتر  نه، نیمه بسته نگاه داشتن نظام اجتماعی هستند. میزان
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و  دهتددر هر جامعه را بدست متی زور و مصرف نظام اجتماعی، اندازه تولید
عامتل بتاز و  ی وزدائتشتونتخزدائتی  است که تبعتیض رطخابه عکس. بدین

 پذیر کردن نظام اجتماعی است.تحول
 
پیتدا کنتد، الجترم بایتد  واقعیتت انسان و عمران طبیعت که رشد. برای این6

کنند، بسا همه مناطق جهان رشتد همگانی باشد، همه مناطق یک کشور رشد 
ای از یا مداوم باشد. هرگاه جتز ایتن باشتد، یعنتی در منطقته کنند. همه زمانی

یک کشور، ساکنان آن رشد ، رشد بمعنای ثروتمند شدن کننتد، ولتو طبیعتت 
 آن در عمتتران باشتتد و منتتابعش تخریتتب نشتتوند، در ستتطح کشتتور، خشتتونت

شوند شود. زیرا، الف. بقیه کشور گرفتار تخریب و فقیر میناب ناپذیر میاجت
و منتاطق رشتد نیافتته نبتود، « رشد یافته»میان منطقه  و ب. هرگاه رابطه قوا

شد. اما وجود رابطته قتوا بستود یتک و مداوم می رشد همگانی و همه مکانی
هتای اکنتون، یکتی از مشتکلشود. همبرقرار نمی ردن زورمنطقه، جز با بکارب

همه کشورهای جهان، نایکسانی رشد شهروندان آنها و مناطق مختلتف آنهتا و 
رو، جهان بطور روزافزون در کام آتتش مداوم نبودن جریان رشد است. از این

 رود. خشونت فروتر می
شورهای مختلف جهان، فهمیوده و عمول سان که در ک، آندر رشد     
شوویم: تنهوا وقتوی دیگوری آگواه موی شود که تأمل کنیم، از واقعیتمی

هوا هسوتند کوه و همگوانی اسوت، انسوان و همه زموانی رشد همه مکانی
اسوت  و محیط زیستاست که در عمران است  کنند و طبیعترشد می

 .کنداست که محل و مورد پیدا نمی که سالم است و خشونت
 
کتاری آگتاه هستند، متا را از راه و هم واقعیت کارهای باال که هم حق. راه7
هتا گریزی انسان ی رشدذات کنند که، در همان حال، معیار است: خشونتمی

استتت.  هتا بایکتدیگر و بتا طبیعتتمیتان انستان زیتر ستلطه –و رابطته مستلط 
بنابراین، هرگاه رشدی مالزمه پیدا کند با خشتونت، نته رشتد انستان کته رشتد 

گر انسان و طبیعت خشونتی که ویران کند بااست. زیرا مالزمه پیدا می قدرت
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حتتق استتت کتته عمتتل بتته آن،  رو، آن تعریفتتی از رشتتد بتتر میتتزاناستتت. از ایتتن
 خشونت نطلبد.

انسان است چرا که او موجتودی فعتال استت و او را  ذاتی حیات اما رشد     
جمله استعداد خلق است. انسان نیروی محرکهِ نیروی و فضلها، از  استعدادها

رو، رشد صفر درجه سکون است و ناشدنی. به سخن محرکه ساز است. از این
برد. بتدینی بکار میگردیگر، اگر انسان رشد نکند، درجا، نیرو را در ویران

انستان را  رد تا که طبیعتعارضه است، خود به خود وجود ندا قرار، خشونت
زدائی است که با آن سرشته باشند. پیشگیری از این عارضه، نوعی از خشونت

هم از آغاز تولد، باید بکاربرد تا جریان رشد با تولتد هتر انستان آغتاز شتود و 
 گاه پایان نپذیرد. هیچ
 
 ن بتا واقعیتتزدائی خودداری از یکی از دو نوع رابطه برقرارکترد. خشونت3

سان که هست و رابطه مستتقیم برقرارکتردن بتا آن، است: شناسائی واقعیت آن
و رابطته برقرارکتردن بتا آن از راه  زدائی و شناسائی آن از منظر قدرتخشونت

سان کته هستت گرائی است. بدیهی است شناسائی واقعیت آنقدرت، خشونت
تواند واقعیت را می و آزاد و چنین عقلی به یمن مدار باز نیازمند عقل مستقل

را  استت کته موازنته عتدمیسان که هست بشناسد. اما متدار بتاز نیازمنتد آنآن
ستان کته هستت نیز در گرو شناسائی واقعیت استت آن کنیم. رشد اصل راهنما
سان که هستت ( و رابطه مستقیم برقرارکردن با واقعیت است، آن)جستن علم

 )در مقام ابتکار و ابداع و کشف و خلق(. 
 
رو، هربتار وجود نتدارد. از ایتن ای جز زور. در هستی موجود، محدودکننده3

ذاتی  خشونت قرار،است که محدود کنیم. بدینبریم برای اینکه زور بکار می
گتردد، بته است. پس، وقتی مدار عقل بستته متیمحدود شدن و محدود کردن

 خشونت است. مایه فعالیتهایش و بن ضرورت، مدار و محور عقل، قدرت
خواننتد زیترا های ایستا متیبسته را نظام های اجتماعیدانیم که نظامو می     
که نظام اجتماعی بسته مانند. اما برای اینکه هستند میکنند و هماننمی درش

سان، اندازه خشونتی که بکار تخریب شوند. بدین باشد، باید نیروهای محرکه
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دهتتتد. رود، انتتتدازه بستتتته بتتتودن نظتتتام اجتمتتتاعی را نیتتتز بدستتتت متتتیمتتتی
عقل و نیز مدار بسته و یا نیمته بستته نظتام  بستهزدائی، گشودن مدار خشونت

زدائی، نیروهای محرکه در رشد بکار میاجتماعی است. به یمن این خشونت
کموال رشود کننتد: افتند و متدار عقتل و نظتام اجتمتاعی را بتاز و بتازتر متی

اینهمووانی مووداوم بووا هسووتی هوشوومند اسووت. چراکووه بوودین اینهمووانی، 
 .شودعقل کامل می یختگیخودانگ

 
 و تخریتب طبیعتت دانیم که جانتداران عامتل آلتودگی محتیط زیستت. می45

طتور ها انسان دارد. همانهستند. نقش اول و نزدیک به تمام را،  در تخریب
ی نیتز بتدون گتراستت، ویترانناشتدنی  که محتدودکردن بتدون بکتاربردن زور

 ی است. گرذاتی ویران بکاربردن زور ناشدنی است. به سخن دیگر، خشونت
استتت و مصترف تخریتتب استتت و کننتده گوینتد: انستتان مصتترفو امتا متتی    

مصرف، یعنی تخریتب را بتاال  شوند و میزاننیازهای انسان بیشتر و بیشتر می
برند. و این سخن، واقعیتتی بتس کوچتک بترای پوشتاندن واقعیتتی بستیار می

 گیرد چند واقعیت رابزرگ دربر می بزرگ است. واقعیت
گتر هستتند. نیتازی از نیازهتای هتا ویتران«ختدمت»ها و الف. دو سوم تولید

گتر آنها ویتران آورند و مصرفرا بر می آورند. نیازهای قدرترا بر نمی واقعی
 هستند؛ گر انسان و محیط زیستها ویرانو مصرف آن انسان و تولید

هتای جمله، سرمایهشوند. از تخریب می ب. بخشی بزرگ از نیروهای محرکه
 افتند؛ق بکار میهای مشتخارج و در بازار فرآورده عظیمی از جریان تولید
 شود؛برداری نمیهای این کره، بهرهج. بخش بزرگی از زمین

ویران متیکنند، بنابراین، نمی د. اکثریت بزرگی از جمعیت روی زمین، رشد
 کنند. وشوند و ویران می

و قدرتمداری است که  به اندازه هستند این نیازهای قدرت . منابع کره زمینه
 شود.ها میبرداری از آندر بهره سبب اسراف

به عمران باشند،  نیازهای انسان و نیز نیازهای طبیعتای پس هرگاه، مبن     
به حداکثر و پایدار، بمعنای صتحیح کلمته، را  ، امکان رشدبه اندازه مصرف
زدائی یعنی از میوان برداشوتن نیازهوای خشونتقرار، کند. بدینمیسر می
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 و نشاندن نیازهای انسان و طبیعت بجوای آنهوا، وقتوی  زاده روابط قوا
 . کندکه انسان رشد می نه قدرت

  
استت و بنتابراین کته  نباشتد، خشتونت مایه هر آنچه حتقکه بن. بنابر این44 

و  کته تکلیتفسنجد تا که جانشین حق کند و بنابر اینمی را قدرت مصلحت
کنتد، زدودن ه عمل بته حتق نباشتد را قتدرت وضتع و تحمیتل متیای کوظیفه

 زدائی است.ها و تکالیفی که عمل به حق نباشند، خشونتمصلحت
استت.  فرمتوده، رشتد ها و تکتالیف قتدرتحال، زدودن مصلحتدرعین     

کنتد و حتق قتدرت متیرا جانشین تنظیم رابطه بتا  چراکه تنظیم رابطه با حق
رشد یکی از حقوقی است که عمل به آن، عمل به حقوق دیگر را ایجاب می

در رشتد بکتار  شود، نیروهای محرکتهکند. و وقتی، زندگی عمل به حقوق می
، با رشد خویش، فراخنای رشد شهروندان دیگر که هر شهروندافتند. چنانمی

 کند.تر میتردهرا گس
رود، زوری کوه بکوار موی خاطر است که، در هر جامعه، میوزانبدین    

. فزونی عمل به با حق و تکلیف نسبت مستقیم دارد به نسبت مصلحت
بووه حووق، پویووائی  فرموووده بوور عموول های قوودرتو  مصوولحت تکلیووف
ی گوورآورد. و ایوون بخوواطر نیوواز قوودرت بووه ویوورانرا ببووار مووی خشووونت

. رها شدن و رهاکردن روزافزون و نیازش به بزرگ و متمرکز شدن است
گونه مصتلحتهای قدرت فرموده و تن ندادن به اینها و تکلیفاز مصلحت
استت، برداشتتن ایتن متانع زدائیکته خشتونت حتالهتا، در همتانها و تکلیف

 و بجا آوردن حق رشد است. بزرگ از سر راه رشد
 
 مایته آن زورنباشتد، خرافتهتوان یافت کته بتنای را نمی. بنابراین که خرافه41

ها است و به شهروندان رها از ستیطره زدائیزدائی در شمار کارآترین خشونت
ساخته نیز چنین  های قدرتها و سنتدهد. رسمرا می ا، توانائی رشدهخرافه

 هستند. لذا،
و  . بارهاکردن جامعه از استتبدادهای سیاستی و اقتصتادی و اجتمتاعی4114

ها و رستم و عتادتشود و خرافهپذیر میفرهنگی، نظام اجتماعی باز و تحول
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گردنتد و راه زوال در پتیش متیمحتل متیآنها استت، بتیمایه بن زورهائی که 
 گیرند. و
بشمارند و سهم  و فن هستند که مؤلته قدرت باوجود این، علم. 4111

خواطر، رهوا شوود. بودینآنها در قدرت، زمان بوه زموان بیشوتر نیوز موی
بوه خودمت حقووق شوهروندان و  و فن ازسواختار قودرت وعلم کردن 

 . و زدائی استترین خشونتآنها درآوردن، بسا مهم رشد
آمیختته بتا ظتن و گمتان هستتند،  خاطر کته علتمها، بدین. و نیز، نظریه4119

آیتد و نمتی شود، جز بکار توجیه بکاربردن قدرتالیقین انگاشته میوقتی علم
الیقین قلمتداد نمتینی که بکاربردن زورنیاز به توجیه داشته باشد، علمجز زما

نگردانتدن آن  رو، بازگرداندن نظریه بجای خویش و ایتدئولوییگردد. از این
هتتا و رهتتا شتتدن و رهتتا کتتردن از زدائینیتتز در شتتمار کارآمتتدترین خشتتونت

 است. و  ماده شدن برای رشد، آ«ایدئولویی علمی»
 شود، ایون نوه علوم ای علموی ایودئولو یکه نظریوه. بمحض این4111

کنود. موی« رشد»است که موجود درآن، که ظن و گمان موجود در آن
گرفوت و هوا نواممویالدی کوه قورن ایودئولو ی های قرن بیسوتمتجربه

گر آن شودند، در تواریخ زنودگی هوا توجیوهخشونتی که این ایودئولو ی
در ویوران شودن و  انسان بر روی زمین، مانند ندارد. نیروهای محرکوه

است که دارد بکام مرگ  کردن بکار رفتند و اینک محیط زیستویران
اسوت کوه اکاستن از ظن و گمان موجوود در نظریوهرو، برود. از اینمی

کنود و چوون علوم در عمول بوه حقووق، کواربرد پیودا موی رشد واقعیت
ها رشد گیرد و هم انسانزدائی بکمال انجام میپیداکند، هم خشونت

 . ویابدکنند و هم محیط زیست سالمت باز میمی
 
هستتند، الجترم بکتاربردن  ان قتدرتهای راهنما که ایتن و آن بیت. اندیشه49

کته های راهنما برای اینرو، نقد اندیشهگردانند. از اینرا واجب می خشونت
 رو،زدائی است. از اینبگردند، کارآمدترین خشونت و آزادی بیان استقالل

داشتن مدار اندیشه و عمل انستان از راه بازنگاه . بنابراین که دین روش4914
ای از هتدف و بمثابه مجموعه عمل کردن به حقوق خویش است، ایدئولویی
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و مانتدن بتر اریکته قتدرت و بکتاربردن قتدرت،  روش برای رسیدن به قدرت
استت. نقتد آن از ختود بیگانته شتده تواند باشد. اگر شد، در بیتان قتدرتنمی

زدائی استت و هتم بگتردد، هتم خشتونت و آزادی که بیتان استتقاللبرای این
شود و می ها و نیروهای محرکهو دیگر سرمایه سبب افزایش سرمایه اجتماعی

 گشاید. وها میرا بروی انسان هم راه مستقیم رشد
، عاموول درجریووان از خووود بیگانووه شوودن دیوون در بیووان قوودرت. 4911

پاشد، بوه عامول پواره کوردن همبستگی که، بدون آن، جامعه از هم می
 اجتمواعی های همبستگی، بنابراین، از خود بیگانه شودن توحیودرشته

گووردد. مشوواهده گسووتری مووی اجتموواعی، بنووابراین، خشووونت در تضوواد
هائی هسوتند کوه موجودیوت هائی که هم اینک گرفتار خشونتجامعه

کند از مراجعوه بوه تواریخ بورای نیاز میکنند، ما را بیآنها را تهدید می
جریوان از خوود بیگانوه شودن دیون در بیوان کوه  بور ایون واقعیوت علم

هوا خشوونت را هوا اسوت. فرقوه، همان جریان پدیدآمودن فرقوهقدرت
برند. اشوتراککنند و در درون خود و برضد یکدیگر بکار میروش می

دارنود، جوای بوه تضوادها مویهایی که جامعه را برجا و برپوا نگواه موی
سووپارند و عاموول از هوم پاشوویدگی موویسوپارند کووه جامعووه را بووه تنوودباد 

کردن مویو افتادن به بیراهه ویران شدن و ویران انحراف از راه رشد
 . شوند
کننتد و بستا را تجتویز متی ها که خشونتگرائی و فرقهقرار، نقد فرقهبدین     

، بنتابراین، دائیزدائی، بنتابراین، تضتادزانگارند، خشتونتتنها راه و روش می
رو، بر جمهور شهروندان استت است. از این بازگرداندن شهروندان به راه رشد

گتتاه حالتت قیتتام بتتدین و وظیفته ختتویش بداننتتد و هتیچ کته ایتتن نقتد را حتتق
 ، مسئولیت را رها نکنند. در حقیقت

 
دن اندیشه راهنمائی مالزمه پیداکند بتا از دستت رفتتن .  هر زمان  بکاربر41

استعداد رهبری انسان، به ضرورت، دلیل هر امتر و یتا نهتی  و آزادی استقالل
رو،  استت. از ایتنراهنما نه در ختود امتر و یتا نهتی کته در بیترون آنآن اندیشه

 کهند.  توضیح اینکرا ضرور می بکاربردن زور
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 استت. قتوه رهبتری . رابطه دستور دهنده و دستورگیرنده، رابطه قدرت4114
بودنش در خود آن نیست،  دهد که دلیل به حقدستور دهنده، وقتی دستور می

گیرنده هم به این زور است. دستور مایه دستور او نیز زوربرد و بنزوربکار می
بترد، نیازمنتد بکتاربردن زور استت. کند و هم دستوری که بکار میتمکین می

مایه این ترین مثال، دستور قتل است. بنسادههدف نیز ویرانی یا مرگ است. 
دستور زور و دستوردهنده با دادن دستور و دستتور گیرنتده بتا اجترای دستتور 

رگ است. اما ایتن هتدف، ترجمتان هتدفی برند و هدف آن نیز مزور بکار می
که دستور دهنده در سردارد نیز هست. دلیل درستی یا نادرستی این دستور نه 
در خود دستور )قتل( کته در هتدفی استت کته دستتوردهنده در ستر دارد. امتا 

کند و دلیتل آن در ختود دستتور بسیاری از دستورها که دستورگیرنده اجرا می
بسا بر دستورگیرنده آشکار نیستند. بترای مثتال،  آمیز بودنشنیست، خشونت

هتتا کتته هتتا و تکلیتتفهتتا و مقتتررات و مصتتلحتنامتتههتتا و تصتتویبقتتانون
ای از زور دارنتد و دلیلشتان در ختود آنهتا مایهمحتواهاشان حقوق نیستند، بن

هتا و نامتههتا و تصتویبهائی هستتند کته ایتن قتانونها در هدفنیستند. دلیل
مایته آنهتا حقتوق انتد. چتون بتنتحقق کردن آنها وضتع شتدهمقررات بخاطر م

. والیوت استتنیستند، عمل به آنهتا نته خودانگیختته کته همتواره زورفرمتوده
، مثالی بارز است: عمل به حقوق نیاز به دستور، بنابراین، به مقام فقیه

بور جمهوور موردم  ر محودود حتوی اختیواو  برخوردار از اختیوار مطلوق
معین می تکلیف« رهبر»است. برای مثال، ندارد. زیرا، خودانگیخته

کنوود. هرگوواه محتوووای آن حووق، بنووابراین، دلیوول حقووانیتش در خووود 
صواحب اختیوار مطلوق بور جمهوور « رهبور»دستور باشد، نیاز به نبوود 

به حق خویش عمل کند. زیرا هر صاحب حقی خود باید مردم پیدا می
کند. نیاز به دستور نیز ندارد، زیرا هرکس قووه رهبوری دارد و رهبوری 

از رهگذر زنودگی را عمول  زندگی او، حق ذاتی او است. هدف نیز رشد
شوود.  پوس وقتوی هوا مویو فضول به حق کردن و پروراندن استعدادها

لیوول درسووتی آن در آن نیسووت و کنوود کووه دتکلیتووی معووین مووی« رهبوور»
اسووت.  را اجوورا کننوود، اجبووار خشووونتآن مجبورنوودجمهووور مووردم 

نیاندیشوویدن عقوول در درسووتی و یووا نادرسووتی دسووتور، خشووونت اسووت. 
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دستور را جانشین تجربه کردن که نقد و تصحیح دستور را ناممکن می
نووابر ، ب«رهبوور»کنوود، خشووونت اسووت. هوودف از صوودور دسووتوری کووه 

شوود و کند، بنابراین که هودف در وسویله بیوان موی، صادرمیمصلحت
سونجد توا جانشوین حوق کنود، الجورم بورآوردن مصلحت را قدرت می

 ویرانگووری توووقعی از توقعووات قوودرت اسووت. امووا توقووع قوودرت از راه
. تر اسوتگسوآمیز و خشوونتشود. بنابراین، هدف خشونتبرآورده می

 قرار،بدین
هوورکس خووود خویشووتن را ». شتتناختن و اجتترای  ایتتن چهتتار اصتتل: 4111

کنود و دیگوری نوه مویموی هرکس خوود رشود»، پس، «کندرهبری می
و «  او را رشود دهود توانود بوه زورتواند به جای او رشود کنود و نوه موی

دلیوول »و « حووق را بووه شووخص سوونجید و نووه شووخص را بایوود بووه حووق»
در بیوورون آن حقانیوت حووق در خوود آن و دلیوول نووابحق بوودن نوواحق

مثال است. چراکوه ها و رشدی بیزدائی نت، کارسازترین خشو«است
و برخووورداری شووهروندان را از تمووامی  برقووراری دموکراسووی شووورائی

را از حوق عموران و دیگور جانوداران را از  حقوق خویش و نیز طبیعت
 .گرداندحق زندگی، ممکن می

 
. اما شناختن و به اجراگذاشتن چهار اصل باال، کتار عقتل خودانگیختته، 44

یعنی مستقل درگرفتن تصتمیم و آزاد در انتختاب نتوع تصتمیم استت. هرگتاه 
و حاصتل کارشتان دی عقول شهروندان خودانگیخته باشند، زبان آنها زبان آزا

ستان، از گردد. بتدینها میها و خلقها و کشفهای ابتکارها و ابداعفرآورده
 خاطر است کهمحل است. بدین، یکسره بیآغاز تا پایان هر عمل، زور

در یتک جامعته نستبت مستتقیم دارد بتا میتزان  خودانگیختگی . میزان4414
شتود. متی و مصترف و نسبت غیر مستقیم دارد با میزان زوری کته تولیتد رشد
و جامعه سیاسی و دولت بایتد روش  زدائی که جامعه مدنیقرار، خشونتبدین

 کردن سپهر خالقیت شهروندان، شدنی است . وگذر فراخکارکنند، از ره
 فرآورده غفلت از ختودانگیختگی های اجتماعیها و نابسامانی. آسیب4411
های شهروندان و تنگنا گشتن بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتمتاعی و عقل



 88 

پذیر نبودن نظتام اجتمتاعی استت. ایتن فرهنگی جامعه، بنابراین، باز و تحول
که در جامعه، بکتار متیهستند خشونتی  گویای میزانها ها و نابسامانیآسیب

کنتد. بتدینجامعته را گتزارش متی رود و کاسته شدن از میزان و شتتاب رشتد
های اجتماعی به ها و نابسامانیجا، زدودن آسیبزدائی، در اینقرار، خشونت

 انجام این کارها است:
، بنابراین، و بکاربردن آنها در رشد تخریب نکردن نیروهای محرکه● 

اسوت توا کوه بطوور خودجووش، بواز و  امکان دادن بوه نظوام اجتمواعی
 تحول پذیر بگردد. و

ها، در سطح بنیادهای جامعوه و در زدائیبه انجام رساندن خشونت● 
بی هور آسویب و نابسوامانی و سطح هر انسان، از جمله به یمن ریشه یوا

 ای آن.  ودرمان ریشه
ها و هنرها و ها و فنها و دانشهای آزاد اندیشهبرقرارکردن جریان● 

 توجیه نپذیرد و بکار نرود. و  ها تا که خشونتها و اطالعداده
به ترتیبی کوه ایون  و آزادی های فرهنگ استقاللشناساندن ویژگی● 

فرهنووگ همگووانی بگووردد و بووه یموون آن، شووهروندان ارزیوواب و منتقوود 
 محل بگردد.بی بگردند و خشونت

هووا کووه دارد، محتوووای وجوودان بووا ویژگووی و آزادی اسووتقالل اخووالق● 
را  جوودان اخالقووی جامعووه بگووردد و خشووونتو و اخالقوی هوور شووهروند

 برنتابد. و
کوه عقول  و آزادی و ویژگیهای زبان استقالل ویژگیهای زبان قدرت● 

بورد، در خانوه و مدرسوه و ایون و آن محول کوار، خود انگیخته بکار می
و  بتواند از بکوارنرفتن زبوان زور شناسانده شوند تا که وجدان اخالقی

 پاسداری کند. و بکار رفتن زبان استقالل و آزادی
 و آزادی و ویژگیهای بیوان اسوتقالل های حقبهمان ترتیب، ویژگی● 

هوا، هوای خوود را، بودانشناسانده شوند تا که شهروندان بتواننود باور
هوای راهنموائی را کوه دارنود، شناسوائی و نقود کننود و اشوتراکاندیشه
 و تر بگردد.کامل اجتماعی های راهنما بیشتر و توحیداندیشه
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قابل تجزیه نیست و بنابراین که حقتوق یتک مجموعته  . بنابر این که حق46
دهند و عمل به برخی و عمل نکردن به بعضی دیگتر، در واقتع، یرا تشکیل م

قائل شدن میتان  عمل نکردن به همه حقوق است، تجزیه حق و تقدم و تأخر
هتا گری در همه جامعهگری است. این خشونتترین خشونتحقوق، همگانی

یتتز قربتتانی تقتتدم انستتان در ن بتته رواج استتت. جانتتداران و محتتیط زیستتت
 ،هستند. در حقیقت برخورداری از حقوق نسبت به دیگر جانداران و طبیعت

اند، یتا تتوجیهی اعتراف کرده هم قدرتمدارها به حقوق انسان. از وقتی4614
های نوع خاصی )انسان بر آن، انساناند که بنارا بکاربرده از نوع توجیه هگل

هتا، در برختورداری از ( از ایتن حقتوق برخوردارنتد و یتا بترای متمتدنغربی
و حاکم بر آن دانسته و  را فوق حق اند و یا  مصلحتحقوق، تقدم قائل شده

اند و یتا بترای امنیتت کرده ها و طبیعتگر رعایت نکردن حقوق انسانتوجیه
اند و یا مدعی اند و بدان، رعایت نکردن حقوق را توجیه کردهتقدم قائل شده

آنها  خویش نیستند و باید به زور اند که اکثریت بزرگ خود توانا به رشدشده
انتد و بتوده شتونتگتر بکتاربردن خرا رشد داد. و یا... و همه این یاها توجیه

 هستند. 
، بتودن حتق و همه مکانی قرار، شناختن ویژگی همگانی و همه زمانیبدین    

، در بنابراین، شناختن همگانی و همته مکتانی و همته زمتانی بتودن حتق رشتد
زدائی تترین خشتونتحال که مهتمدر همانسطح هر کشور و در سطح جهان، 
را سطح هر جامعه و در سطح جامعته بتین از منظر رشد است، تعاون در رشد

جای جهتان، بتا عمتران طبیعتتی کته کند و رشد انسان در همهالمللی میسر می
 شود. واست، همراه می کره زمین
استتت:  گتتر، یکتتی نیتتز ایتتن خشتتونتس ویتترانهتتای بتت. از خشتتونت4611
. بترای کنتد بترای بکتار بتردن زور، امکان ایجاد متیپذیر انگاشتن حقتجزیه

پتذیر انگاشتتن ایتن حتق، امکتان مثال، نفتس کشتیدن حتق استت. امتا تجزیه
. غذا خوردن حتق استت امتا است برای توجیه آلودن محیط زیستایجادکرده

شود در سیرکردن و بسا نیمه سیرکردن شکم، توجیه ایجاد متیوقتی ناچیز می
که بدن بدانها نیازدارد در همه جای  مواد غذائی کند برای نپرداختن به تولید

د را حاصتل جهان و پرداختن به تولید مواد غذائی و غذاهائی که بیشترین سو
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 استتراتژیک»کنند. این خشونت چون با خشونت دیگری همزاد است که می
و در اختیتار گترفتن تولیتد آن و بازداشتتن بستیاری از « خواندن مواد غتذائی

و  در عمتتران طبیعتتت کشتتورهای جهتتان از بکارانتتداختن نیروهتتای محرکتته
آورد، گرفتتار خشتونتی کته های ختویش، جهتانی را پدیتد متیرکردن زمینبارو

هتائی کته برابتر نیتاز بتدن بته متواد غتذائی، غتذا متیشناسد: انستاناندازه نمی
، بختاطر های کشتاورزیخورند. اقلیت بسیار کوچکی هستند. بخشی از زمین

شتوند و بختش متیحستاب و کتتاب، گرفتتار فرستایش ختاک برداری بیبهره
بترداری ناصتواب از آبهتا، گرفتتار فقتدان آن، ها، بخاطر بهترهدیگری از زمین
 شوند.می بنابراین، بیابان

هووا را زدودن، ایجوواد امکووان بوورای قوورار، ایوون نوووع خشووونتبودین     
در هموه جوای  تغذیه مطلوب در همه جوای جهوان و عموران طبیعوت

ها در همه جای جهان و نیروی محرکه رشد انسان و بنتسه رشدجهان 
 .است
 
کته ترجمتان روابتط  –موضوعه  ها نشاندن حقترین خشونت. باز از رایج47
برجتای حتتق ذاتتی استتت. بتارزترین مثتتال آن، نشتاندن مالکیتتت  –استتت  قتوا

)مالکیتت بتر ستعی(  مالکیت بر اشیاء( برجای مالکیتت شخصتی) خصوصی
حسابش حاصل این ی بیگرداری فرآورده این جانشینی و ویراناست. سرمایه

داری، بخصتتوص گتتر ستترمایههتتای راهنمتتای توجیتتهجانشتتینی استتت. اندیشتته
 اند. انشینی، ساخته شده، برپایه این جلیبرالیسم

کند. زیرا مالکیتت ، این جانشینی را ناگزیر میبرقرار کردن روابط قدرت     
بر سعی خویش قابل انتقال نیست اما مالکیت او بر حاصتل کتار قابتل  انسان

 ،انتقال است. اما در روابط قوا
و دانتش و فتن و دیگتر  ا )زمتین و منتابع آن و آب و کارمایتههت. امکان4714

آینتد. در می که به مالکیت خصوصی ( نه به مالکیت شخصینیروهای محرکه
دستت خصتی، در مالکیتت ش ها، بترای برختورداری از حتقدر نتیجه، امکان

شناستد و تتا ایتن زمتان، کته انتدازه نمتی گیرند. این خشونتنمیقرار  همگان
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استت، همتراه محروم کترده ها را از رشدها، حتی مالکان امکانجمهور انسان
 است با خشونت دیگری:

. انتقال فرآورده کار یتک ستویه و همتواره از ضتعیف بته قتوی استت. 4711
عیف اکثریت بسیار بزرگی است کته جتز تتوان کتار ختود را نتدارد و قتوی ض

ها است: استثماری که خشونتی به تمام اقلیت کوچکی است که مالک امکان
 است. لذا، های دیگر است، این خشونتو بسا ریشه خشونت

کننود هرگواه الوف. مالکیوت پیدا می واقعیت زدائی و رشدخشونت     
هووا در اختیووار بگووردد و ب. امکووان تووابع مالکیووت شخصووی خصوصووی

هووا بگردنوود. مالکیووت شخصووی قرارگیرنوود، یعنووی از آن جمهووور انسووان
آن تمیوز  اقتصادی یعنی میزانوی کوه رشود را از غیور – اجتماعی عدالت

 .دهد، همین استمی
 
هتای متفتاوت و بستا یک تعریتف دارد. امتا تتا بختواهی، برداشتت . حق43

آیند. باوجود این، حق ویژگیهتایی دارد متضاد از آن وجود دارند و بوجود می
توان تعریتف صتحیح را از تعریتف غلتط تمیتز داد. از جملته، که، بدانها، می
بمثابه حق،  قرار، رشدخالی است. خود روش خویش است. بدین حق از زور

 کته رشتد علمتی بته یتافتن علتمخالی از زور و خود روش خویش است. چنان
، بتا افتزودن بترآن، از راه بیشتتر شود و رشد سرمایه اجتماعیبیشتر ممکن می
 کند. لذا،ها، تحقق پیدا میوستیها و افزودن بر دکردن همبستگی

آویز نیست و هرگاه دست باشد، تعریف حق مایه آن زور. تعریفی که بن4314
بکاربردن زور بگتردد، اگترهم تعریتف حتق ویژگیهتای حتق را داشتته باشتد، 

دهتد بتر بترد هتم گتواهی متیبکاربرنده، زورمتدار استت و زوری کته بکتار متی
هتدف او بتا حتق. چراکته زور  دهتد بتر تضتادی او و هم شهادت میزورمدار

است، جانشتین  روش عمل به حق نیست و هدف سازگار باخود را که قدرت
بمثابته روش محتل  کند. بنابراین، بطور مداوم باید مراقب بود تا خشتونتمی

کند کته بتا خشتونت خوانتائی جانشین میپیدا نکند. چراکه، درجا، هدفی را 
 گر. ودارد: قدرت ویران
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کترد و  آویتز بکتاربردن زورتتوان دستترا نمی ، از جمله حق رشد. حق4311
کته، بتدون ایتن« دهتمرا رشد می ولو به زور، من این ملت»برای مثال گفت: 

 برای مثال، معلمی که در آموختن علموارد کرد.  در تعریف رشد، زور را
آمووزد زبوان بورد و مویرا بکوار موی برد، الوف. زبوان قودرتزور بکار می

کند و تعریوف ناسازگار با علم را و ب. با همین زبان علم را تعریف می
گونوههای قودرت هموه از ایونعلم. بیانشود از علم و الاو ترکیبی می
در خود « العلم»ها درباره  علوم دقیقه نیز، بمیزانی که اند. اما نظریه

خوویش را وارد نظریوه کنود،  دهنود ذهنیوتدارند و به آدمی امکان می
شوند. آیا ممکن هرگاه این ذهنیت زور باشد، ترکیبی از علم و زور می

های رشود، مسوئله امهبود رشد چنین تعریتی را پیدا نکند و اجرای برن
 بر مسئله  و ویرانی بر ویرانی بیتزاید و کوار بوه آلوودگی محویط زیسوت

 بیانجامد بدانحد که بسا دیگر سالمت بازنیابد؟ آیا ممکن بود...
 
باید تعریفی را بجوید که خود روش خویش بگردد و می قرار، رشد. بدین43

را توجیته کترد و بتا  و تجتدد، بکتاربردن زور رشتد و ترقتی دیگر نتتوان، بنتام
 را جانشین انسان کرد و تخریب بر تخریب افزود. لذا، بکاربردن زور، قدرت

مایه روش دستوری، کند و بنابراین که بنرا انسان می . بنابراین که رشد4314
استت. روش  است، پس روشی که با رشتد ستازگاری دارد، روش تجربتی زور

محل است، قابل معاینه است و به یمن خاطر که، در آن، زور بیتجربی، بدین
است و تصتحیح پتذیر استت. توان مطمئن شد که زور وارد آن نشدهمعاینه می

آنکته، ت به آخر رساند، بتیتوان با موفقیبنابراین، اجرای هر طرح رشد را می
بهنگام اجرا، ویرانی ببارآید و در پایان، معلوم شود که بقایش زیانمند استت. 

 ها بیش از آن فراوانند که به شمارش آیند. وگونه طرحدرجهان امروز، این
او را کامول موی وقتوی رشود انسوان اسوت، خوودانگیختگی رشد. 4311

د. پس، هرگاه انسان را گرفتوار جبوری گردانود، کلموه رشود معنوائی کن
داری، خوواه نووع است. در جهان امروز، سرمایهاست که ضد آنجسته

خصوصووی و چووه نوووع دولتووی آن، زنجیرهووای جبرهووای پرشوومار را بوور 
در روابوط  انود جبور زیسوتنانود. از آن جملوهدست و پای انسان نهواده
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، جبور و طبیعوت زیر سولطه، جبور تخریوب نیروهوای محرکوه –مسلط 
انبوه، بنوابراین، جبور پیشوخور کوردن و از پویش متعوین کوردن  مصرف

نیمه باز، بنابراین،  های اجتماعیآینده، جبر ... و جبر زیستن در نظام
 . او زیستجبر انسان و محیط 

کند، پیدا می وقتی واقعیت و آزادی بر پایه استقالل قرار، رشدبدین     
ها که از تر و نسلآنها سالم تر و محیط زیستها خودانگیختهکه انسان

 .آوردهای نسل پیشین برخوردار بگردنداز دستآیند، پی یکدیگر می
 
، بنفسته، برانگیزنتده عقلهتای خودانگیختته بته نیتاز از خشتونتبی . رشد15

ابتکار و ابداع و کشف و خلق و دافع قدرتمداری در پندار و گفتار و کتردار 
اند دافعتهاز این جمله د.کنی میگراست. چرا که سازندگی  را جانشین ویران

 های زیر:ها و جاذبه
نیست، دافتع انفعتال و بتی وقتی رشد انسان است و رشد قدرت . رشد1514

تفاوتی، خود تخریبی مضاعف تفاوتی انسان است. انفعال خود تخریبی و بی
بتدون کامتل کتردن توان منفعل شتد و است. چراکه بدون تخریب خویش نمی

هتا، بمیزانتی کته  انفعتال و رو، درجامعهتفاوت گشت. از ایناین تخریب، بی
کته در جامعته پذیرد. این واقعیتتیابد، رشد کاهش میتفاوتی افزایش میبی

یابتد، گویتای تفاوتی افتزایش متیانفعال و بی داری مسلط، میزانهای سرمایه
 ها به پیش رفتن در بیراهه قدرتمداری است. ودادن این جامعهادامه 
تفتاوتی، بنتابراین، قدرتمتداری دافتع انفعتال و بتی . بنابر این کته رشتد1511

و جاذب روابتط  زیر سلطه، در نتیجه، روابط قوا –است، دافع روابط مسلط 
 حقوقمند با حقوقمند است. و

 
استت. عتدالت در جامعته و  عدالت ، بر میزانباشدرشد انسان  اگر . رشد14

 :عدالت در رابطه انسان با طبیعت
خاطر که افرا  و تفریط بیترون هستند بدین و تبذیر ضد رشد . اسراف1414

 است. و بمثابه حق از میزانی هستند که رشد
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انستان  ، از هر چیز به اندازه وجود دارد. هرگتاه بنتابر رشتد. در طبیعت1411
کته شتماری  شود. این واقعیتتمنابع می ، صرفه جوئی در مصرفباشد، میزان

هدف  گویند که قدرتیافتن هستند، جز این نمی از منابع زمین درحال پایان
 است. وگشته و تخریب روش. حاصل وضعیت کنونی شده

برداری ها هست اگر بهره. زمین توانا به برآوردن نیازهای غذائی انسان1419
تتر فرستاید و کتم، بیشتر و یا کمتر نگردد. بیشتتر زمتین را متیاز آن، از میزان

 دارد. زمین را نیمه آباد نگاه می
استت.  انستان در رشتد برای برآوردن نیازهای واقعتی و مصرف . تولید1411

ان تر از آن نیز ویترو کم بکاربردن برضد انسان و طبیعت بیشتر ازآن، خشونت
نیازهتای  ختاطر کته ختأگتر کتردن انستان استت. بتدینشدن انستان و ویتران

 کند. وپر می را زور برآورده نشده
کنتد و کتارآئی آن بته حتد  . دانش و فن برای آن هستند که انسان رشد1414

از کشتی از او را بتیش کارکنند و یا بهترهمطلوب میل کند. هرگاه انسان را بی
اندازه بگردانند، نه عامل رشد که عامتل از رشتدماندگی اکثریتت نزدیتک بته 

قترار، تنظتیم گردنتد. بتدینمتی ها و به حتداکثر رستیدن خشتونتاتفاق انسان
رابطه انسان با دانش و فن، به ترتیبی که این دو عامل رشتد انستان و توانتائی 

زدائتی و هتم رشتد دد، هتم خشتونتاو از برخورداری از توان کار خویش بگر
 است. و
آینتد امتا ، نیازهای جدید پدید متی. این راست است که در جریان رشد1416

 است که تمامی نیازهای نو مادی هستند. برای مثتال، متواد غتذائی این دروغ
را بته متواد غتذائی  کتم بدون کیفیت اما پرحجم، در جریان رشد، جای خود 

ستان، از حجتم متواد غتذائی کاستته و بتر دهنتد. بتدینحجم اما با کیفیت متی
که تلتف متی های کشاورزیشود. بخشی مهم از فرآوردهکیفیت آن افزوده می

 شوند. شوند، تلف نمی
ادی نیسوتند. شوند مپیدا می اما بسیاری از نیازها که در جریان رشد    

 که یکی دیگر از ویژگیهای حق و نیاز به زیبائی برای مثال، نیاز به علم
و حتوی التوذاذ جنسوی،  است و نیاز به محبت و انس و دوستی و شوادی

هوا که مدار پندار و گتتار و کردار انسواننیازهائی هستند که بدون این
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مادی، مدار بسته  ↔مادی  از باشد، برآوردنی نیستند. زیرا، مدار بستهب
هوا ای کوه مودار زنودگی انسوانقرار، در هر جامعهاست. بدین خشونت

ها فردهای بیگانه از یکودیگر شود، انسانمادی می ↔مدار بسته مادی 
کنود و رشود موی سان که قودرتگردند. در این جامعه نه انو منزوی می

خشووونت دائووم در افووزایش و غتلووت ازعوودالت بمثابووه میووزان،  میووزان
 .  شودهمگانی می

 
های جوان، نسبت به آینده خوش ها، نسل. در حال حاضر، در همه جامعه11

و  تند. امیتد را بته ناامیتدیهست و ناشتاد و بتیش تترس بین نیستتند. کتم امیتد
باختن، هم فرآورده خشتونتی استت کته  را به غم را به ترس و شادی شجاعت
است. وضعیت امتروز، گتواهی  رود و هم عامل برخودافزائی خشونتبکار می

را رشتد انستان باورانتده و امیتد  قتدرت رشتد دهد که، دیروز، زبان فریتبمی
زندگی است،  کاذب را جانشین امید واقعی کرده و شادی که سرشت مدار باز

، مدار قتدرت محتورِ است که سرشت مدار بستهجانشین شادی مصنوعی کرده
تفتاوت گشتتن استت. پتذیر و بتیتترس از آینتده و فعتلزندگی است. حاصل، 

 قرار،بدین
زدائی است ، بنابراین، خشونترشد انسان و عمران طبیعت . وقتی رشد1114
سرشتت آن را تشتکیل دهنتد و در جریتان رشتد،  و شجاعت و شادی که امید
سازد و در زمان حتال متیخاطر که آینده را انسان میافزوده شود. بدینبرآنها 

استت بطتور متداوم بینی که بالندهاست که خوشسازد پس نه بدبینی که کاهنده
 شود. وبیشتر می
، منزلت و کرامت انسان و دیگر جانداران و نیز طبیعت . افزایش میزان1111

زدائی و کتتاهش پتتذیرفتن و خشتتونت رفتتتن در راستتت راه رشتتدپتتیش  ایویتتگ
 و افتزایش خشتونت منزلت و کرامت بیانگر پیش رفتن در بیراهه رشد قدرت

 گر و مرگبار است. ویران
و  خاطر که عامل  افوزایش امیودزدائی  بدینقرار هم خشونتبدین    

و منزلووت و کرامووت او اسووت و هووم افووزایش امیوود و  و شووجاعت یشوواد
زدائی خواطر کوه خشوونتشادی و شجاعت و منزلوت و کراموت بودین
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هور یوک از  رشود گر میوزانکنند و گزارشاست، یکدیگر را ایجاب می
 آنها هستند. جامعهِ شهروندان و

 
است. حق زیبتا استت و زیبتا ختالی ازخشتونت  از ویژگیهای حق ائیزیب. 19

 وقتتی در تعریتف و در روش و در هتدف ختالی از زور رو، رشتداست. از این
زدائی زیبا وجود نتدارد، پتس خشتونت است، زیبا است. بنابراین که خشونت

 ن زیبائی و رشد است. لذا، بازیافت
. وقتی در سطح شهروندان و در ستطح منتاطق یتک کشتور و در ستطح 1914

، اقلیت ستخت ثروتمنتد و و مناطق مختلف جهان، بنام رشد شهروندان جهان
درصد همه چیتز نتدار  33درصد همه چیز دار و  4اکثریت بس فقیر ) شعار 

شتوند و منتاطقی بکتام آینتد و نقتاطی آبتاد متیئی را دارد( پدیتد متیتمام گویا
 رشتتد کتترده و خشتتونت کتته نتته انستتان کتته قتتدرترونتتد، یعنتتی ایتتنمتتی بیابتتان

از  استت.و انسان را فراگیر کترده طبیعت روزافزونی که بکار رفته، زشتی فقر
 ،زدائی است. در حقیقترو، زیبا شدن و زیباکردن رشد و خشونتاین

و  نتتتابرابری دیگتتتری زوج وت شتتتونخو  فقتتتر یکتتتی زورج زوج،دو . 1911
د یابتمتی وقتی واقعیتت آورند. رشدخشونت زوج خشونت و زشتی را پدید می
و  هتا جتای بته زوج غنتی و  زیبتائیکه، در همه جتا و همته وقتت،  ایتن زوج

 سپارد.  وزدائی و زیبائی میبرابری مادی و زیبائی و خشونت
و در پرهیزگووووواری و در  مسوووووابقه در دانوووووش و در دادگوووووری. 1919

و حقووووق  خووودمتگزاری و در دوسوووتی و در عمووول بوووه حقووووق انسوووان
و در رعایت حقوق یکودیگر و دفواع از حقووق  و حقوق ملی شهروندی

 افزایود. نوابرابریبر زیبوائی موی آورد که زیبائییکدیگر، رشدی ببار می
و نابرابری و خشونت را پدید نمی و خشونت در  این مسابقه، زوج فقر

کردنهوا و، درجوا، از هوا و هوم سوطحآورد، بلکه، از رهگوذر  برکشویدن
 زدائی و زیبوائی، بنوابراین، رشودها، زوج خشونتیکدیگر پیشی گرفتن

آوردها، پیشووی آورد چراکووه دسووتگیوور را ببووار موویفراگیوور و شووتاب
 آوردها بووا حووقکننوود. زیوورا دسووتسوولط نمیگیرنوودگان را بردیگووران م

شوند. و چون  واپس ماندگان نیز در این راست راه هسوتند، تألیف می
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شود. پویش بر قرار نمی به یمن این تألیف، میان اینان و آنان رابطه قوا
ها الگو و نیوروی محرکوه رشود در زیبوائی و زیبوائی در رشود مویافتاده

و در  بیشوتر تولیود ای، نیروهوای محرکوهشوند و به یمن چنین مسوابقه
 . افتندرشد بکار می

 
وقتتی  ها است، رشتدو فضل ای از استعدادها. بنابراین که انسان مجموعه11

رشتد دهتد و باروربگردانتد.  رشد انسان استت کته او را بمثابته ایتن مجموعته
پذیر بگردند هرگاه سبب شود که استعدادی فعال و استعدادهای دیگر او فعل

کنتد و استت کته رشتد متی های او بکار نیایند، این نه انسان که قدرتو فضل
ای از ، خویشتتن را بمثابته مجموعتهشتود بتا بکتارگرفتن زورانسان متأمور متی

 ،ها تخریب کند. در حقیقتدادها و فضلاستع
نیتروی »ها بته دانیم که وقتی انسان. اینک که بعد از تجربه هستیم، می1114
دهند، ایتن نته شوند و همه روز یک کار معین را انجام میفروکاسته می« کار

هتای ختود و فضل فرسایند، بلکه استعدادهاتنها توان کار خویش است که می
خشونتی که از بیرون )نوع کتار( و از درون )بتی کنند. میزانکار میرا نیز بی

رود، بستگی مستتقیم پیتدا متیها( بر آنها روا میکارگشتن استعدادها و فضل
پردازنتد و زمتانی کته صترف فعتال کتردن کند به زمانی که به یک نوع کار می

نته  رو، هرگتاه آمتوزش و پترورشکنند. از ایتنای خود میهاستعدادها و فضل
زدائتی بتس را بارآورند، خشتونت که انسان چند بعدی یک انسان تک بعدی

انستان، انستان رشتدِ  شتود، رشتدمحتل متیبتی گیرد و چون زورمهم انجام می
ها استت و سان، انسان از آغاز جامع استعدادها و فضلگردد. بدین، میجامع

تواند سرانجام فرآیند رشد باشد. لذا، هر رشدی کته انستان را جامعیت او نمی
دهتد کته و متدام خشتونتی را افتزایش متی از جامعیت بیانتدازد، رشتد قتدرت

و منابع در اختیار او را، نسل بعد از نسل، تخریب متی حیط زیستانسان و م
 رو،کنند. از این

هووای انسووان، بمثابووه یووک و فضوول فعووال شوودن اسووتعدادها. 1111
قورار، در شومار هوا دارد. بودینای از فعالیتمجموعه، نیاز به مجموعه

هووا اسووت. یوور سوواخت کووار در جامعووههووا، تغیزدائیکووارآترین خشووونت
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ی، روی زدائی همگووانبمثابووه خشووونت هرگوواه چنووین انقالبووی، انقووالب
هوایش، دهد، به ترتیبی که هر انسان برابر مجموع استعدادها و فضل

روی قورار و از  دست کم دوازده نوع کار انجام دهود، ایون ویرانگوری
پوذیرد و جانداران پایان می و انسان و طبیعت قاعده نیروهای محرکه

سوالم و  جوید و جهان ما، محویط زیسوترا می های حقویژگی و رشد
 . گرددسرای رشد همگان می

 
زدائی، یا غافل شدهو خشونت از رابطه رشد با خشونت های رشد. نظریه14

 هتای قتدرتاند. هم بیاناند و یا بکاربردن خشونت را اجتناب ناپذیر دانسته
های قتدرتی کته بته ختود صتفت اند و هم بیانداده« چپ»که به خود صفت 

اند. نظریتهرا ذاتی رشد دانستهاند، تخریب، بنابراین، خشونت داده« راست»
 اند. چرا؟ زیراها را الزمه نو به نو شدن دانستههای تجدد نیز تخریب

بگوردد، بنوابر نظریوه،  اصول راهنموا تک محووری چون ثنویت. 1414
« آهنوگپویش» دهود، اقلیوتکند و تغییر میانسان نیست که تغییر می

هوا را در تغییوردادن انسوانکنود و آنرا از آن خوود موی است که قدرت
است که انسان نو را به دنیا موی اندازد. بنابر این نظر، این قهربکار می

 ای کوه اسوتالینشود. روسویهسان توجیه میفراگیر این آورد. خشونت
 برجا گذاشت و ایرانی که ر یم پهلوی برجا گذاشت و آلمانی که هیتلر

دین و مرام قدرت  بجا گذاشت، فرآوردهِ ها و وارث آنها، آقای خمینی
کردن این اصول بوا اصول موازنوه  نجانشیبا و خشونت فراگیر هستند. 

را از بنود  ، رشودو آزادی و دین و مرام قودرت بوا بیوان اسوتقالل عدمی
 . وکردتوانزدائی همراه میخشونت رها و با خشونت

موی دو محوری، بنوابراین کوه رابطوه رابطوه قووا بر اصل ثنویت. 1411
و  گردد. وقتی عقل آدمی استقاللای میذاتی هر رابطه شود، خشونت

کنود کوه در تأمول موی های رشدیابد و در نظریهخویش را بازمی آزادی
هوا،  آغواز هور کوه، بنوابرآناند، از ایونطول تاریخ طراحی و اجرا شده

رشد وسویله توجیوه ضورورت بکواربردن کردنی است و ساختنی، ویران
شووود. هرگوواه عقوول آزاد در تعریووف زده موویخشووونت اسووت، شووگتت
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بینود ایون نوه تعریوف آزادی کوه ، تأمول کنود، مویآزادی،نزد لیبرالیسوم
، و تنظیم رابطه قوا در سوطح فردبوا فورد و، در حقیقوت تعریف قدرت

اسوت و  مایوه آن زوربطه انسان با قدرت اسوت. بنوابراین، بونتنظیم را
کوه، کنود. توضویح ایونناپذیر مویبکاربردن دائمی خشونت را اجتناب

بنابر تعریف، آزادی هرکس توا جوائی اسوت کوه آزادی دیگوری از آنجوا 
سان، میان هرکس با دیگوری مورزی وجووددارد. شود. بدینشروع می

تور، ی حدگذاری جز قدرت وجود دارد؟ به سخن روشناما آیا در هست
هرگاه پندار و گتتار و کردار انسان ترجمان دانش باشد، آیا میوان او و 

مایوه پنودار و گتتوار و کوردار او زور آید؟ اگر بندیگری مرز بوجود می
آورد؟ پاسخ هردو پرسوش نوه نباشد، آیا میان او و دیگری مرز پدید می

مایه پندار و گتتار و کردار آدمی زور است میوان او است. تنها وقتی بن
قورار، بنوابر آورد. بودینو دیگری رابطوه قووا، بنوابراین، مورز پدیود موی

توانود زور تعریف لیبرالیسم، انسان، در محدودهِ خود بمثابه فورد، موی
دیگور  بکار ببرد. تا جائی که قلمرو دیگوری بمثابوه فورد اسوت. تنواقض

ها، در بکاربردن قدرت، برابر نیستند و است که، انسانتعریف ایناین 
خوواطر اسووت کووه نوواممکن اسووت. بوودین ایجوواد برابووری در روابووط قوووا

 است. گذاری را پدید آوردهسرمایه لیبرالیسم استبداد فراگیر
اسوت، عظیمی که تاریخ بوه خوود ندیوده قرار، دلیل ویرانگریبدین    

، بنابراین، خشونتی اسوت و توجیه روابط قوا شدن ثنویت اصل راهنما
گشته و هرچه بر روی زمین است را ویران و همه زمانی که همه مکانی

را اصول راهنموا کوردن و  رهاکردن این اصل و موازنوه عودمیکند. می
انود و های قدرتی که بر یکی از دو ثنویوت سواخته شودهرها کردن بیان

و  کووردن بیووان اسووتقالل هووا هسووتند و اندیشووه راهنموواراهنمووای انسووان
 . زدا، همین استو خشونت نیاز از خشونتبی ، رشدآزادی
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 زدايى است ابهام . رشد1
 
 

ستال،  415تتا امتروز، حتدود « ترقى در همه جا يکى استت قانون»از        
بود. بديهى « دنتامغز استخوان فرنگى ش»گذرد. در آغاز، تجدد و ترقى، مى

شتد كته داد. زيرا ابتكار مانع مىاست كه ايرانى نبايد هيچ ابتكارى بخرج مى
شتود. ايتن طترز فكتر نمتى جانشين فرهنگ بتومى شمول غربفرهنگ جهان

« ايتتتتتدئولویيهاىِ»زا بشتتتتتمارد. را خودجتتتتتوش و درون توانستتتتتت رشتتتتتد
 سان، پايه و مايه گرفتند.، اين«بنام ترقى»راست و چپ، ديکتاتوريهاى 

نبودنتد كته هتدف و روش  اين ديکتاتوريها، تنها در كشورهاى مسلمان       
ستلطه چنتين هتاى زيترکردند، بلکه در تمامى جامعهخود را از مردم پنهان مى

نيتز، ايتدئولژيها  يم در غترببينتكردند. اگر مرز دقت را بيشتتر كنتيم، متىمى
كند و قتدرتى بتا مى اند. چرا كه وقتى انسان نيست كه رشدشفافيت گريز بوده

توانتد متبهم نباشتد. در دهد، مترام نمتىاين و آن صفت است كه او را رشد مى
كترد  و دستتور دهنتده و جهتت هاى رشد را دولتت اجترا متىعمل نيز، برنامه

توانستت تجربتى رفتت، نمتىها بکار مىده او بود. روشى كه در اين برنامهدهن
كترد، روش دستتوری باشد. حتى وقتى برنامه دولت به جهتت دادن اكتفتا متى

هتاى گذشتته انجتام همه كارها كه در دههتوانست تجربى باشد. اينبود و نمى
هستتند كته  شتوند، بيتانگر ايتن واقعيتتاند و امروز متردود شتناخته متىگرفته

تتر از همته، تجتدد است. مهمتتر از همته و همگتانىروش، روش تجربى نبوده
محور عقل نبود  است. تجدد با خردگرائى آغاز شد و ادامه يافت. اگر قدرت

بترد، چترا بايتد امتروز، خردگرائتى و تجتدد زيتر و عقل روش تجربه بکار متى
 گرفتند؟ عالمت سئوال قرار مى

توانتتد بپرستتد: خردگرائتتى حاصتتل تجربتته بتتود و آنچتته را خواننتتده متتى         
 است كه وقتى قتدرتپذيرفت. اما واقعيت ايندانست، نمىنمى« پذيرتجربه»
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دهد كه جز حکمى جزمى كته شود، به تجربه معنائى مىاست كه مدار عقل مى
تجربه »ام كه ح دادهچون و چرا بايد اجرا شود، نيست. پيش از اين، توضيبى
، تجربته كتردن «كنتيمكنيم اگتر نتيجته نتداد، روش ديگترى را تجربته متىمى

نيست بلکه تكرار كارهاى تخريبى نيمته تمتام و يتا ويرانگترى كامتل استت. 
پذیر و به نقد، تغییرپذیر، بنابراین، تجربه روشى است كه، بگاه بکاربردن، نقد

 ا عقل مستتقل و آزاد ، تنهتا وقتتى رشتدروش رقابل ادامه تا نتیجه است. این
 تواند بکار برد:است، مىزا و خودانگیختهدرون

  
 كند:و روش آن وقتى انسان رشد مى رشد 
  
است كه رشد از واقعيت آغاز می، نخست اين«شبه رشد»از  . تفاوت رشد4

جويتد نيتز واقعيت دارد و هدفى كه متى رود نيزگیرد. روشى كه درآن بکار مى
گيترد و است كه  آدمى بر واقعيتى كته بکتار متىواقعيت دارد. ضابطه اول اين

خواهد به آن برسد، آگاهى روشتنى داشتته برد و هدفى كه مىروشى كه بکار مى
 باشد.
گيرد و روش آموختن و چنانكه دانشجو استعدادهای خويش را بکار مى      

در هريتك از سته واقعيتت،  برد تا دانش بياموزد. ابهامرا بکار مى جستن علم
در كشتورهاى « افت تحصيلى»سان، اگر كند. بدينكار آموزش را مختل مى

استتت كتته ستتلطه و حتتتى در كشتتورهاى مستتلط بتتاال استتت، ناشتتى از ايتتنزيتتر
اگر استعداد خلق تعطيل شود، آموزش نيز  يادگيرى بخشى از كار خلق است.

شتود كته عقتل بتر واقعيتت يتا واقعيتهتا شود. خلق وقتى تعطيتل متىمختل مى
هتای و فضتل احاطه شفافى ندارد و استتعدادخلق همتراه بتا دیگتر استتعدادها

آدمى، بمثابه یک مجموعه، فعال نیست. آدمی از كجا بداند كه احاطه او بتر 
 عيتها شفاف نيست؟ واق
ها و موضوع کار شفاف است، . از اينجا كه وقتى احاطه آدمی بر واقعیت414

كه، از آغاز تا پايان، او از شود. يعنى اينروش او بطور خود جوش تجربى مى
شتود و آنهتا رود، از خطاها آگاه متىرود. بتدريج كه پيش مىروش بيرون نمى
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باشد، تصحيح خطاها به تترك ی روش او تجربقرار، اگر كند. بدينرا رفع مى
گيترد. چترا كته خطاهتا روش و جانشين كردنش با روش ديگرى، انجتام نمتى

شوند. اگر تصحيح خطتا موكتول بته تترك روش باشتد، روش پذير مىتصحيح
 تجربى نيست.

ها و موضوع کوار شوتاف وقتى احاطه آدمی بر واقعیت. از اینجا که 411
كنوود. زاد نيسووت. او اموورى را اطاعووت مووىنيسووت، آدمووى مسووتقل و آ
يوك از سوه واقعيوت، بروشونى معلووم نيسوتند. بنابراين، بر او، بسا هيچ

، دستور صادر است كه هرگز ممکن نيست از موضع قدرتحقيقت اين
اسوتبداد بوا  شود و اجرا كننده آن را شتاف بيابد. دليلى از داليل تضاد

، همين است. حتى اگر اين استبداد را پدر و موادر و بقصود درسرشد
خوان كردن فرزند خود بکار برند. فرزند ممکن اسوت مغوز خوود را از 
معلومات پور كنود اموا توا وقتوى عقول او از اسوتبداد رهوا نشوود، خوالق 

 شود.نمى
 
 تورىدر مردم ساالريهاى اروپاى غربى و امريکا، برنامه گتذاريهاى دست - 1 

خواندنتد. نمتى ، برنامته رشتد«ناسازگاریش با آزادى ابتكار انسان»را بخاطر 
اینان سقو  ریيمهاى كمونيستى را حجتى بر صحت نظتر ختود شتمردند. در 

شتد كته کتار ستاز بختش، ايتن ايتراد وارد متىبرابر، به برنامه گذاريهاى جهت
واقعيتتت نتتدارد و آنچتته واقعيتتت « آزادى كارفرمتتائى و ابتكتتار» نیستتت. زیتترا

برختوردار  داران، بخصوص مدیران ماوراى مليهتایدارد، خودكامگى سرمايه
دهند ها هستند که به دولت سمت و سو میاز موقعيت انحصارگر است و این

نتتد کتته کارفرمتتا دهو نتته بعکتتس. اکثریتتت بتتزرگ را نیتتز افتترادى تشتتکیل می
كنند. افراد تشکیل دهنتده ایتن نیستند. و بسیارند افرادی كه كار نيز پيدا نمى
 اکثریت بزرگ كدام آزادى ابتكار را دارند؟ 

اند كه وقتى هدف فعاليتهتاى هر دو ادعا از توجه به اين مهم غفلت كرده     
كند. چنانكه در ازگار مىباشد، روش را با خود س اقتصادى و غير آن، قدرت

اند. بتراى عمل، در هر دو نظام، روشها، روشهاى توليد و انباشت قدرت بوده
رود و روشتى كته بکتار واقعيت پيدا كنتد، بايستتى آنچته بکتار متى كه رشداين
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 رود و هدف، واقعيت داشته باشند. برای مثتال، دو نتوع توليتد كشتاورزىمى
 شدنى هستند:

)= سود حتداكثر( و نتوعى  الف. نوعى كه هدف از آن دست يافتن به قدرت
ستالم بتراى موجتودات زنتده روى  ديگر كه هتدف از آن تتأمين متواد غتذائى

بينيم ضريب ويرانگرى، زمان طور كه مىزمين است. در توليد نوع اول، همان
نيتز  در جهتان و آلتودگى محتيط زيستت غتذائى رود. فقترر متىبه زمان، باالت
يابد. و البته، مواد غذائى سالح استتراتژيك در دستتهاى قتدرتهاى افزايش مى
 شوند.جهانى می

مته زمينهتاى قابتل تواننتد در عمتران ههتا متىب. در توليد نتوع دوم، سترمايه
كشت بکار افتنتد. بنتا بتر ارزيابيهتا، ميتزان سترمايه الزم و ميتزان ويرانگترى 

خيزد. همتين ستخن را در نيز از ميان بر مى غذائى شوند و فقربسيار كمتر مى
 كه،توان گفت. نتيجه اينباره توليد صنعتى و خدمات نيز مى

رود. انستان شود، ضريب تخريب باال مىمى عاليت قدرت. وقتى هدف ف114
دهد، بلکته خود را از دست مى رشد و آزادى، بنا بر اين، حق نه تنها استقالل

بخش بودن برنامته قرار، دستورى يا جهتشود. بديناز خود بيگانه و آلت مى
شتود، بلکته قتدرت را هتدف وجب رشد يا عتدم رشتد متىگذارى نيست كه م

از كجوا بودانيم دهتد. فعاليت نکردن است كه به فعاليتها خاصهِ رشدآور متى
هدف فعاليت رسيدن به چيزى است كه واقعيت دارد و يا رسويدن بوه 
قدرت است كه خود به خود واقعيت ندارد؟ از اينجا كوه وقتوى قودرت 

روند و روش و هدف غير ليت بکار مىشود، عواملى كه در فعاهدف مى
شوند. و وقتى كه هدف دست يافتن به چيزى است كه خوود شتاف مى

  شوند.به خود واقعيت دارد، عوامل و روش و هدف شتاف مى
، همته سترى هستتند. هتيچ براى مثال، در حال حاضر، قراردادهاى نفتتى     

ر بهتره بتردارى و روش و  هتدفى كته از امتيتاز يك از عوامتل شتركت كننتده د
، معلتوم نيستتند. در نظتام آموزشتى فروشى در سر جباران است، بر مردم ایران

دانند براى كدام هدف، تحصيل آموزان به كنار، دانشجويان نيز نمىنيز، دانش
 آمتتوز و دانشتتجو نيستتت كتته برابتتركتته ايتتن دانتتشكننتتد! بگتتذريم از ايتتنمتتى

آمتوزد، گزينتد. آيتا آنچته متىخواهتد برمتىاستعدادهاى خود، علمى را كه متى
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، بتتراى او واقعيتتت دارد؟ اگتتر ايتتن پرستتش را از دانشتتجويان بمثابتته علتتم
شتد. در سلطه آشکار متىكردند، دليلى بزرگ از واپس رفتن كشورهاى زيرمى

نچه واقعيت دارد، حقيقت، جز براى اقليت كوچکى، براى اكثريت بزرگ، آ
ها در دهند. چرا كه، براى آن اكثريت بزرگ، آموختهايست كه به آنها مىورقه

 آيند. و...شغل بکارى نمى
 های غرببخش دولتهای کمونیست و جهتهای دستوری رییم. روش111
ی در رقابت را را هدف نگردانند. از جمله به دلیل پیروز توانستند قدرتنمی
خواستند بته زیتان ختود و آویزکردن. مبهم بودند زیرا از جمهور مردم میدست

تضتادی  قترار، ابهتامبسود قدرتی که هدف بود، بیش از اندازه کارکنند. بدین
پوشاند که میان حقوق شهروندان که کتارگر بتا قتدرتی کته هتدف برنامتهرا می

کوردن، کوار را عمول بوه رو، شوتافاز ایونشتت. داگذاریها بود، وجود می
 را تحقق انسان حقوقمند و رشید گرداندن است. حقوق کردن و رشد

روش این رشد تجربه یعنی روشی است کوه توا رسویدن بوه هودف اجورا 
پذیر و اگر ممکن نشد، تغییر بپذیرد و  به نقد، اصالح شدنی باشد. نقد

 به هدف برساند.  گر راپذیر باشد و تجربه
 
هاى رشد اتفاق نظر دارند كه در نيم قرن گذشته، برنامه .  كارشناسان رشد9 

ستتلطه )از ديتتد آنهتتا از رشتتد مانتتده و در راه رشتتد( در تمتتامى كشتتورهاى زيتتر
و رشتتد الزم و ملتتزوم  انتتد. تتتا دو دهتته پتتيش، ديکتتتاتورىشکستتت ختتورده
بنتام رشتد و  هتا د. يکى از اين ديکتاتوريها، ديکتاتورى پهلوييکديگر بودن
 ، ايتران را بته دروازه تمتدن بتزرگولتو بته زور»گفتت: نيز مى ترقى بود. شاه
تاريتا كودتتا كترد، مخالفتان پيتروز شتد و مال وقتتى انقتالب«! خواهم رستاند
گيتر را را ساختند: چون مردم ايران تحمل ترقى شتتاب« نظريه»انقالب اين 

« نظريته»متدار ستازندگان ايتن  اند! عقلهای قتدرتاند، انقالب كردهنياورده
بودن ترقى ادعائى  با ادعای خود دروغغافل بودند و هنوز نيز هستند كه 

كردنود، پوس كنند. زيرا اگر اين ايرانيان بودند كه رشد مىابت مىرا ث
توانستند انقالب كنند. تحول كرده بودند و بر ضد ترقى شتاب گير نمى

كرد، ناگزير تخريب ايرانيان اگر بجاى ايرانيان، چيز ديگرى رشد مى



 015 

آورد. پوس، بوار مویآنهوا را ب و ثروتهاى طبيعى و ديگر نيروهاى محركه
ميليوون بشوکه جموع  6روزانوه  - )رشد صودور ثوروت نتوت« رشد»آن 

ساالرى، رشود ، رشد فساد، رشد ديوان-شدو صادر می نتتی که مصرف
بوزرگ شودن ابعواد  گشوتهو...( که ميسر مى شهرهاى متكى به واردات

هر رو، در ايران دوران شاه ستابق و بيشتتر از آن، . باستها بودهگریویران
 قرار، پوشاند. بدينمى در ايران دوران مالتاريا، استبداد واقعيت را با مجاز

پوشواند، فورد و جموع، در بنود ضود واقعيوت را موى هر بار كه مجاز     
تورين بخوش از ند اگور بوزرگپوشاهستند. و مجاز واقعيت را نمى رشد

( نشوود. مجوازى )= زور قودرت صرف توليد و مصرف نيروهاى محركه
كننود، ضود پوشاند، ارزش و واقعيتى كوه پنهوانش موىكه واقعيت را مى

 .ارزش است
شود مدرسه از خانه خارج مى براى مثال، دانش آموزى كه بنام رفتن به        

رود، اين واقعيت را به مجازی کته درس و بجاى مدرسه، دنبال بازيگوشى مى
پوشاند. نيتروى دمتاغى و بتدنى ختود را، مى -خواند اما نمی –خواندن است 

 كنتد. اگتر در بودجتهكنتد، صترف بازيگوشتى متىصرف درس خوانتدن نمتى
بيتنىم در ايتن ، متىنتیمدوم و سوم و چهارم تأمتل كى هاى اول ودولت و برنامه

پوشتاند و بيشتترين پتول صترف واقعيت را مى ها نيز، مجازبودجه و آن برنامه
وقتوى واقعيوت  قورار، رشودبوديناستت. شود كه مالتاريا آلت آنقدرتى مى
قعيوت ضود هوا نقوش مجواز را پیودا نکننود كوه واكند كه ارزشپيدا مى

سو، دوم جهانى بدين بدین پوشاندن است که از جنگ پوشانند.ارزش را مى
هتای بینتد، بتا ویرانگتری، فساد و ويرانگرى كه جهتان بختود می«بنام ترقى»

 كنند.مى قرون برابرى
 
د و برنامته گتذارى در پتىشت موضوع علم . از همان روزهاى اولى كه رشد1 

دانتيم كته بته روستها تواند شتفاف نباشتد. متىشد كه رشد نمىآورد، تأكيد مى
كنيد، چرا پرده آهنين بدور ختود گرفتند كه اگر شما براستى رشد مىايراد مى
استت كته ختود ببويتد و اگررشتد دانيتد كته عطتر آنايد؟ آيا شتما نمتىكشيده

« اردوگتاه سوسياليستم»كشيديد؟ خود نمىواقعيت داشت، پرده آهنين بدور 
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كشتيد و پترده آهنتين را با نشان دادن پيشرفتهاى فنى، رشتد ختود را بترخ متى
، «به سركردگى امريکا امپرياليسم جهانى»اى براى جلوگيرى از اخالل وسيله

کته وقتتى پيشترفتهاى ختود را د. اال ایتننماياندر فراگرد شتاب گير رشد، مى
را پوشتاند. تتوان آنكرد كه رشد شتفاف استت و نمیداد، تصديق مىنشان مى

استت. زیترا وقتى پرده از ميان برداشته شد، روشن شد كه رشدی درکتار نبوده
شد، براى را پوشاند. پس، آنچه نشان داده مىشد آناگر رشدی درکار بود نمی

استت. در كشتور ختود متا، نشتان دادن از رشد ماندگى بودهمخفى كردن رشد 
، بقصد پوشاندن، رويه ديرين استبدادها بوده و هست. براى مثال، ریيتم شتاه

نماد ترقى »كرد. ارتشى كه را نمونه عالى از موفقيت خود توصيف مى ارتش
دروازه تمتتدن »ه شتتد، مأموريتتت رستتاندن ايتتران بتتخوانتتده متتى« و پيشتترفت

را نيز داشت. اما وقتى ریيم شاه سرنگون شد، روشن گشت در همان « بزرگ
تتر از امتور نشتان دادنتى ارتش، امور نشان ندادنى چندين و چند برابر بتزرگ

كه تازه فقتدان قطعتات يتدكى و  -كه هواپيماها و هلى كوپترها اند. چنانبوده
و فقر  تجهيزات و تسليحات زرهى فقر -پوشاندند د را نيز مىسالح و... خو

تر از اينجزء و حتى متوسط و مهم و افسران آموزش و فقر مادى درجه داران
پوشاندند. را مىمسلط و تضادهاى درون آن ها، وابستگيهاى ارتش به قدرت

هتاى هاى معيوب را با ميوهترين مثال، مثال ميوه فروشى است كه ميوهو رايج
 قرار، پوشاند. بدينخوب مى
و وقتوى  پوشاند، با ضد رشودوقتى واقعيتى واقعيتهاى ديگر را مى       

كنود و بوه واقعيتهواى ديگور هر واقعيتى واقعيتهاى ديگر را شوتاف موى
 كند، با رشد سر و كار داريم.فيت پيدا مىشتا

 
. شخصويت فتتخصص سوتائى خواق قرنوى اسوت كوه پايوان پوذير. 4

توانا  هاى داراى اقتصادانبوه، ویژگیِ ديگر جامعه جوئى از راه مصرف
)پوول و مقوام و...(  به توليد و مصرف انبوه اسوت. مودار شودن قودرت

خاصووهِ سووومى اسووت. اصووالت فوورد و افوورال در ايوون اصووالت، ویژگوویِ 
چهارمى است. اصالت بخشیدن به ماديت زندگى خاصهِ پنجمى است. 
پيش خور كردن و از پيش متعين كوردن آينوده، ویژگویِ ششومى اسوت. 
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، خاصوهِ هتتموى اسوت. محروميوت اكثريوت افزايش ضوريب خشوونت
، ویژگویِ هشوتمى ه بشرى از امکانها براى رشددرصد جامع 39باالتر از 

ها که بر هم ، خاصهِ نهمى است. نابرابریاست. آلودگى محيط زيست
گسوترند، ویژگویِ دهموی می شووند و هموزاد خشوونت دامونافزوده می

سوت. شوند، خاصهِ یازدهمی اها افزوده میها که بر مسئلهاست. مسئله
هتاى ديگتر . از خاصتهویژگی دوازدهمی است تخریب نیروهای محرکه

ها نيتز هستتند، ايتن واقعيتت را ترينشمولها كه جهانكه بگذريم، اين خاصه
هتای او، بنتابر كننتد كته از استتعدادهاى ششتگانه انستان و فضتلگزارش متى

عى از زندگى، تبعيض بر قرار تخص  او، قدرت براى يکى از آنها و براى نو
دارد، بلکته در ختدمت كند. بتدين تبعتيض، نته تنهتا او را از رشتد بتاز متىمى

شتود. خوانتده متى« متدرن شيوه زنتدگى»كند كه قدرت، او را تابع جبرى مى
گمتارد. بتدينبراى داشتن اين شيوه، انسان را بر تخريب خود و طبيعتت متى

 كنند:ا، يك كار ديگر نيز مىقرار، تبعيضه
انگیختته، زا، بنتابراين، مستتقل و آزاد، یتا، ختوددرون هر بتار كته رشتد       

سپارد، جريان رشتد متوقتف و مى« جبر تبعيضها»جاى خود را به اطاعت از 
تبعيضوها وقتوى طرفوه كواالئى سپارد. جاى خود را به جريان ويرانگرى مى

كوشوند از آن بور خووردار شووند، بظواهر نوور موى شوند كه همگوانمى
هوا كوه بور اى دارند كه انسان را از ديدن واقعيتهوا )خاصوهخيره كننده

 دارد.هاى ديگر( باز مىشمرده شدند و خاصه
تترين شتهرهاى دنيتا استت. امتا امتروز در شتمار آلتوده براى مثال، تهران      

« شتيوه زنتدگى»انتد، زنتدگى در آن، ر قرار شتدهها كه بسود اين شهر بتبعيض
كشتاند. ها را از روستاها و شتهرها بته تهتران متىاست كه جبر آن، انسانگشته

كنند، بلکته ساكنان اين شهر تنها انواع سموم نيستند كه بعنوان هوا تنفس مى
صتادر شتود، بايتد  كه آنها در تهتران زنتدگى كننتد، بايتد ثتروت نفتتبراى آن

 بتاز بماننتد، بايتد بودجته هتا بتروى وارداتروستاها رهتا شتوند، بايتد دروازه
 مسلط و جامعه به بودجه دولت وابسته باشند، بايد... دولت به اقتصاد

شوود. و شوتافی میسر نمویزدائزدائی بدون ابهامتبعیضقرار، بدین     
کنود کوه تبعویضهائی تحقق پیدا میگردانی به از میان برداشتن مانع
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 هست و هرجا ابهام هست رشود هست، ابهام ها هستند: هرجا تبعیض
گردانوی هسوت. شوتاف انسان نیسوت و بوزرگ و متمرکوز شودن قودرت

 .زدائی رشد استزدائی و تبعیضبعیضت
 
است هاى باال افزود، يکى اينهاى جهان امروز كه بايد به خاصه. از خاصه6

بوجتود « منتاطق عقتب مانتده»و « هتاى رشتدقطب»كه در تمامى كشورها، 
سلطه، تمامى مناطقى كه در مستير صتدور ثروتهتا و اند. در كشورهاى زيرآمده

و بقيته « هاى رشدقطب»اصطالح، گيرند، بها و خدمات قرار مىورود كااله
مستلط از ايتن  شوند. كشتورهاى داراى اقتصتادكشور، مناطق عقب مانده مى

ممکتن استت در آينتده  -دو گانگى معاف نيستند. با وجود اين، تا اين زمان 
، -ى بگردنتد كشورهاى داراى اقتصاد مسلط نيز گرفتار بند از بنتد گسستتگ

اقتصتاد « اقتصاد جديد»سلطه با اين مشکل نيز رويارويند كه كشورهاى زير
كه خود يك مجموعه رشد يتاب باشتد و كند بدون آنسنتى آنها را متالشى مى
ها واقعيتهائى نيستند كه كسى آنها را نبيند. بتا وجتود یا بگردد. اين دوگانگي

انتد و ها بوجتود آمتدهاين دوگانگي اين، گروه بنديهاى اجتماعى كه از رهگذر
هتا را گذارند كته ايتن دوگتانگيهائى را به اجرا مىدولتهاى استبدادى، برنامه
هتا و استت: روشتنيآيتد ايتنكنند. پرسشى كه پيش مىروز بروز، ويرانگرتر مى

دارنتد، كتدامها هستتند و ها را از ديدن واقعيت باز متىهايى كه جامعهتاريکي
بيننتد؟ نخستت ها را نمتىها واقعيتهاى عقلشوند كه چشممىچسان تنظيم 

شتدند. هتا ضترورت رشتد شتمرده متىهاى رشد، دوگتانگيبدانيم كه در نظريه
حتوزه وستيعى را فعتال « قطبهاى رشتد»گفتند: بوجود آمدن نظريه سازان مى

كنتد و كند و اقتصاد جديتد بتتدريج اقتصتاد ستنتى را در ختود جتذب متىمى
شتيوه »و  كند. در قلمترو آمتوزش و پترورشصاد رشد يافته پيدا مىجامعه اقت
شود. ولى  حاصل کتار بنتد گزين قديم مىو فرهنگ نيز، جديد جاي« زندگى

از بند گسستگى و تالشتى عمتومى شتد. امتا چترا پتيش از تجربته، نبايتد ايتن 
 است:شد؟ پاسخ ايننظريه سنجيده مى

از داخول بوه خوارج ط قطوع جريوان  تغيير جهت نيروهاى محركه      
هووا در هووا و فنها و دانشاطالعوات در داخوول ط قطووع جريوان انديشووه
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داخوول ط وجووود نظووام اجتموواعى كووه بقووايش در گوورو صوودور نيروهوواى 
رده محركه است ط استبداد همگانى = غتلت عمومى از واقعيتها. بور پو

سوازد، موى شود، بنائى كوه نظريوهِ رشودسان گسترده مىابهامى كه بدين
اي دارد كه چشمهاى عقوول را خيوره و روشنائى قالبى اما خيره كننده

 دارد.از ديدن واقعيتها باز مى
استت و هتم اكنتون نيتز بکتار اين روش، در كشور ما فراوان بکتار رفتته       
جامعه از واقعيتهاى زندگى خود بتا وعتده بهشتت، آينتده  رود: غافل كردنمى

 آرمانى، پيروزى سازمان و... 
اي استتت و هتتيچ رشتتدى بتتا ، زمتتان پيوستتتهتكترار كنتتيم كتته زمتتان رشتتد       

شود و با آن مالزمه ندارد. هر رشدى به جريتان نيروهتاى محروميت آغاز نمى
هتا، در هتا و فنها  و جریان دانشن اطالعات و جريان انديشهو جريا محركه

سطح يك فرد و در سطح يتك جامعته و در ستطح جامعته جهتانى، نيتاز دارد. 
اى  انجام دادنوی نيسوت. چورا تجربه رشد تحت حاكميت هيچ نظريه

كه تجربه رشد بايد بتواند انديشه راهنما را تصحيح كند. اگور انديشوه 
رو، روش رشد شود. ازاينمى ح را نكند، ضد رشدراهنما تحمل تصحي

، موازنوه عودمى  و شوود كوه اصول راهنمواوقتى تجربوه قابول اداموه موى
 . باشد و آزادی بیان استقالل اندیشه راهنما

 
کند، مجموعه فعاليتهائى است زا، وقتی انسان است که رشد میدرون . رشد7
 كه
 كنند. و. يکديگر را ايجاب مى714
هتا و فعاليتهتاى ، این مجموعه فعاليتها بته دانشتها و فتن. در جريان رشد711

عالموت قترار، نتو بته نتو شتدن ذاتتى رشتد استت. كند. بدينجديد سر باز مى
رشود كننوده بور دانشوها و فنوون و فعاليتهواى عمومى آن آگاهى شتاف 

قرار، فعاليتهوائى كوه از بيورون بوه يوك انسوان و يوك جديد است. بدين
ضرورت مبهم هستند. حتى در كالس درس، كه شوند، بهجامعه امر مى
هووا، زمينووه آموووزد، اگوور آموووزشآموووز مووىآموزانوود و دانووشآموزگووار مووى

آمووز قابول فهوم اى دانوشآموزش جديود را فوراهم نكورده باشوند، بور
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زا و بنا بور ايون شوند. چه رسد به رشد كه جريان فعاليتهاى دروننمى
 قرار،. بديناى از ابتكارها، ابداعها و خالقيتها هستندمجموعه

 
هر عنصر بيگانه بوا يوك مجموعوه، از ديود آن مجموعوه، نوا آشونا و .  3

شوود و اگور ميسور موى مبهم است. وارد كردن آن در مجموعوه، بوه زور
 .كندرا مختل مى چنين شد، رشد

سلطه مثال بارز ايتن قاعتده استت. در در كشورهاى زير تجدد تحميلى        
 انگیزد، ذاتى رشدحقيقت، یافتن دانشها و فنون و فعاليتهای جدید که بر می

اى فرهنتتگ رشتتد نيافتتت، از بيتترون نيستتت كتته عتتهزا هستتتند. اگتتر جامدرون
توان بدو فرهنگ رشتد القتاء كترد. از درون و بتا از ميتان برداشتتن موانتع مى

 توان جامعه را به راه رشد باز گرداند.است كه مى
شوود پوشانده موی ، این واقعیتقرار، هربار که در پرده ابهامبدین     

د کردن عناصر خارجی غیر قابل جذب به یک مجموعه سوامانهکه وار
کنود، گسولد و رشودش را نواممکن مویمند،بند از بنود آن مجموعوه موی

رو، رشود باورانوده شوود. از ایون رود توا ضود رشودبکوار موی زبان فریب
تیبی کوه با عناصر بیگانه از آن، به تره مجموعیک  شتاف کردن رابطه 

هوای دیگور مجموعه خود کمبودهایش را از راه داد و ستد با مجموعوه
رفع کند، ضرور است.  هرگاه شتاف گردانی کامل باشد، مجموعه این

پوذیرتر اش بوازتر و تحوولدهود کوه سوامانهکار را به ترتیبی انجام می
 بگردد.

   
اى مختلتف هتهتائى كته در جامعتهکند: آيتا ديتن. این پرسش محل پیدا می3

انتد و در جامعته ها بوجتود آمتدهاند، از آنجا كه در يکى از جامعهپذيرفته شده
« نظر»دانيم اين اند و هستند؟ مىبوده اند، ضد رشدديگر، عنصر بيگانه بوده

 انتد، ضتد رشتدها، بيگانتهها، از جمله به اين دليل كه نسبت به جامعهكه دين
خواستتند کته متى  د، مبلغان بسيار دارد. خصوص در ايران، فراماستونهاهستن

وصتل كننتد،  ها را به سلسله ساستانيانرا حذف و سلسله پهلوي عصر اسالمى
برد ياد مىكنند. اما عقل زورمدار آنها از كردند و هنوز نيز مىاين تبليغ را مى
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خواندنتد و در كتار آن شتمول متىرا جهان حتال، فرهنتگ غتربكه، در همان
«.  تتتامغز استتتخوان فرنگتتى كننتتد»، ايرانيتتان را «ولتتو بتته زور»بودنتتد كتته، 
 است كهحقيقت اين

 ناپذير است. وها جدائىو آزادىِ انسان زا از استقاللدرون . رشد314
هتاى ديگتر و جانتداران و . رابطه خودانگیختهِ انسان با واقعيتها )انستان311

تنظتيم  هتاى ديگتر و...( را جريتان رشتدو جامعته طبيعت و نيروهاى محركته
 كند. ومى
در رشد، نياز به جامعه باز و  زا و بکار بردن نيروهاى محركهدرون . رشد319
در  دهد که نیروهتای محرکتهپذیر دارند. چرا که جامعه بسته امکان نمیتحول

 آن فعال شوند. و
انستتان را بتته جريتتان  متتدار نشتتود و جريتتان رشتتد كتته قتتدرت. بتتراى ايتتن311

و آزادى استت. اگتر ايتن بيتان  نگرداند، نيتاز بته بيتان استتقالل ويرانگرى بر
نباشد و جامعه توانائى رشد را داشته باشد، خود در پى ايجاد يتا تحصتيل آن 

ستتلطه قتترار هتتا وقتتتى در روابتتط مستتلط و زيتترشتتود. و از آنجتتا كتته جامعتتهمتتى
استتقالل و آزادى، ، نيتاز بته بيتان ندشتوگيرنتد، قتدرت متدار و محتور متىمى

در قترن هتاى رشتد و مرامهتائى كته شتمول استت. چنانكته نظريتهنيازى جهان
انتد. حتتى نظريتهشمول خواندهمسیحی پيدا شدند، همه، خود را جهان مبیست

، ختود را تشتابه كردند، بتا استتفاده از قتانونگرى را توجيه مىهائى كه سلطه
شتمول بتودن يتك انديشته قترار، گيتر در جهانخواندنتد. بتدينشمول مىجهان

 است كهراهنما، يك دين، يك مرام نيست. گير در اين
و آزادى هستت يتا  . آيا انديشه راهنما، دين، مرام، نظريه، بيان استتقالل314

دهتد. متی نيست؟ پاسخ این پرسش را شفاف و یا مبهم بتودن اندیشته راهنمتا
حل ستیز کردن قرار، راهبدینبه ضرورت مبهم است.  چرا که بیان قدرت

با این و آن دین و این و آن مرام نیست. به یمن نقد، شتاف گوردان آن
دهوود اندیشووه هووا امکووان موویاسووت. شووتاف گردانووی نووه تنهووا بووه انسووان

هست بشناسند، بلکه نقد آن و بوه یمون سان که راهنمای خود را همان
 .همین است نیز هست. رشد نقد، یافتن بیان استقالل و آزادی
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است که به بيان دارد آیا این توانائی گویای آن ای که توانائى رشد. جامعه316
: اگوور ايوون نيوواز، استتتستتخ ایتتناستتت؟  پاو آزادى نیتتاز پيتتدا كتترده استتقالل

شود. اگور ، پيدا نشده باشد، آن بيان نيز پيدا نمىبرخوردار از شتافیت
در سطح يك نتر نياز پيدا شود، نیواز او بوه بيوان اسوتقالل و آزادى نیوز 

شود. وقتى در همگان اين نياز پيدا شد، بيان استقالل و آزادى پيدا مى
  .پذيرندرا همگان مى

و فن جديد بتراى آنهتا،  نشوند، علم اى در راه رشدچنانكه تا افراد جامعه    
شتوند، علتم و فتن جديتد محتل پيتدا وجتود نيتز نتدارد. وقتتى در ايتن راه متى

كننتد. اگتر مردمتی در راه رشتد بشتوند و علتم و فتن جديتد وجتود نداشتته مى
یابند و اگر دهای خلق و دانشجوئی، آنها را میباشند، با بکار انداختن استعدا

گیرنتد. ديگران يافته باشند، بدون نياز به تحميل، آزادانه، اخذ و بکارشان می
استت، ديتن و  ها هستند كه وقتى مدار فعاليتهاشان قدرتبنابراين، اين انسان

ند، بيتتان متترام آنهتتا نيتتز ديتتن و متترام قتتدرت استتت. اگتتر بتته راه رشتتد بازگشتتت
رو فرمتود:  راه رشتد از راه يابنتد. ازايتنجوينتد و متىو آزادى را متى استقالل

 زورمدارى جدا شد.
 
ناپتذير و آزادى جدائى زا از بيان استقاللدرون .  حال كه روشن شد رشد45 

اقعيتت ديگتر، آگتاهى شتفاف تتوانيم  بتر دو واست، در پرتو اين روشنائى مى
 پيدا كنيم:

هتا درصد خشونتها در محدوده خانواده 75بود كه  . در خبرهای ایران4514 
دهند. اين امر واقع، تصديق امر واقع ديگرى است كه استبداد حاكم روى مى

هتا را از بر كشور، ترجمان همگانی شدن زورمدارى در جامعه است. خانواده
بته كتانون محبتت و فراخنتاى الكتراه بتدل  زور هاى توليتد و مصترفكارگاه

تواننتد بکننتد. پتس، الزم نيستت بته ها ختود متىكردن، كارى است كه انسان
كند: چرا ایرانیتان انتظار تغيير ریيم بمانند. در اينجا، اين پرسش جا پيدا مى

لتتت انستتان در ختتانواده شتتروع از ختتانواده و رعايتتت حقتتوق و شتتئون و منز
متدارى آنهتا را لتو  ، قتدرتخشتونت كنند؟ آيا زندانى شدن در مدار بستهنمى
داننتد کته زدائی است؟ و باز، آیا نمیخشونت دانند که رشددهد؟ آیا نمینمى
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ختود را  و آزادی های آنها استقاللهرگاه خویشتن را از خشونت برهند، عقل
دو خشونت یکی جاری از پوائین  در حقیقتکنند؟ یابند و رشد میباز می

قدرت به رأس آن و دیگری جاری از رأس آن به قاعده،  هرم اجتماعی
سوطح شوهروندان، از یک خشونت هستند و بوا تورک اعتیواد بوه آن در 

خواطر اسوت کوه ناآگاهند، بدین خیزد. اگر از این واقعیتمیان بر می
راهنمای آنها تاریک و تاریکی افزا است. هرگاه برآن شووند کوه اندیشه

را شتاف کنند و، بدان، تعریف شتافی از رشد انسان بجویند و آن را آن
ی و پیش رفتن در بیراهه زورمداری، گربرند، به خشونت و ویراناربک

 .  بخشندپایان می
گوينتد مالتاريتا در متردم نستبت بته ديتن انزجتار متى روحانيانى كه به حق    

ديتتن »هتتا را بتته شتتوند و ختتانوادهاستتت، چتترا دستتت بکتتار نمتتىبوجتتود آورده
اند كه زنتدان ايتران را بتا صرافت افتاده خوانند؟ آيا هيچ به ايننمى« محبت

هتا بتا يکتديگر، بتا تغييتر تغيير محيطهاى ختانوادگى، بتا تغييتر رابطته انستان
و آزادى و آبادى بدل كرد؟ اگتر بته  توان به فضاى باز استقاللطرزفكرها مى

نته در زدگتى، ديتن از خودبیگااند، پس هنوز در بند يوناناين صرافت نيفتاده
تواند، دين محبت باشد و در جامعه را در سردارند و اين بيان نمى بیان قدرت

 زدائى بيايد. ايرانى بکار خشونت
داننتد و خواستتار انتقتال واليتت )= شتركت ساالر متىآنها كه خود را مردم   

ده به صتاحبان آن، متردم شهروندان در رهبرى بر ميزان داد و وداد( دزديده ش
زدائتتى از پتتائين )= مستتتقيم و نتتزد متتردم(  ايتتران، هستتتند، چتترا بتته خشتتونت

 پردازند؟ نمى
رود، محيط خانواده ها بکار مىدر خانواده در صد خشونت 75. وقتى 4511

تنگنتاى خشتتونت و محتتيط بيتترون از ختانواده تنگنتتاى خشتتونت، در نتیجتته، 
است. نيتك كته بنگترى، در بستيارى از رصه زندگى جوان ايرانى، جهنم شدهع

هستتتند. پتتس از کارهتتای  هتتا، نستتلهاى جتتوان، دوزخيتتان روى زمتتينجامعتته
نيتاز بته  هتا استت.  رشتدزدائیاز راه ابهتام نخست، بازکردن فضای اجتماعی

هتا باز دارد و وقتی فضا را ابرهای پرحجم و بس تیره ابهتام فضاى اجتماعى
 شوند.ها ممکن میگریپوشانند، رشد ناممکن و ویرانمی
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. ديديم كه در فضای بسته، همه چيتز تاريتك و فعاليتهتا مخفتى هستتند. 44 

هتا و رو، جريانهتای دانتشآورد. ازايتنببتار متى چراكه هر اطالعتى، خشتونت
هتا از شتوند و انستانهتا قطتع متىها و اطالعها و هنرها و دادهها و انديشهفن
 شتوند. ختود و يکتديگر را سانستورافتند. سانسورها برهم افتزوده متیمى رشد

 شود:بزرگى غفلت مى حال، از ابهامگردد. با اينكردن، روش همگانى مى
خانه درون فضاهاى بسته نيست كه سانسورها آنها را تاريكتنها . 4414

كنند بلکه ابهامى وجود دارد كه آدمیوان را از مشواهده بسوته بوودن مى
اسوت كوه بايود  دارد. بوا زدودن ايون ابهوامفضای زندگی خوود بواز موى

براى مثال، مردم ايتران كمتتر از الگتوئی جتز الگتوی بنیادهتای شروع كرد. 
دهنتد، كارگاههتائی هایی كه تشکيل مىد آگاهند. براین گمانند که خانوادهخو

هتا هایی كه دارند، روحانيتى كه دارنتد و... همتاندهند، مدرسهکه سازمان مى
متدار و محتور  هستند کته بایتد باشتند. تتازه ازستاختار ایتن بنیادهتا و قتدرت

كته اگتر اطتالع داشتتند، نته ايتن بودنشان نیز اطالع صحیح ندارنتد. دليتل آن
شتدند و نته مالتاريتا برآنهتا حتاكم متى ها كارگاههاى توليتد خشتونتخانواده

ها و آگواه كوردن ايرانيوان از نابسوامانيها، مطالعه در اين بارهگشت. مى
کوه هرگواه قودرت )= رابطوه توضیح دادن ماهیت قدرت به آنها و ایون

)= رابطه حق با حق( جانشین کنند، فضای زنودگی آنهوا  ( را با حققوا
شوند، قدم اساسى براى روشن و باز كردن فضاى توانا می باز و به رشد

 اجتماعى رشد است. و
اى گرفتتتار خشتتونت تخريتتب استتت و ممکتتن نيستت جامعتته . خشتونت4411

ه دين همگانى آن جامعه، روش چگونه مردن نباشد. همگانى بگردد حال آنك
ضتد »استت و دروغى را مالتاريا بتراى توجيته استتبداد ويرانگتر ختود ساخته

پیتامبر )ص( تتا در مکته بتود و تحتت »انتد: ورد زبتان ختود كترده« اسالمها
 و برابترى و بترادرى ها همه راه و رسم محبت و رحمتت و دادگتریفشار، آيه

هاى بزنيد و دست ها، آيهبودند. اما، در مدينه، وقتى پيامبر قدرتى بهم زد، آيه
ضد »های زورمدارِ گرچه عقل«. ببريد و سر ببريد و كينه بورزيد و... شدند!

« را زائتتوى تتتاريخ قهتتر»برنتتد كتته بخشتتی از آنهتتا ختتود از يتتاد متتى« استتالمها
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برند، خشتونت و مسلمانها بکار مى وانند و روشى كه در ضديت با اسالمخمى
كنتتد جتتز خشتتونت روشتتى را ختتال  استتت و گفتتتار و كردارشتتان روشتتن متتى

را  هتا، زورشناسند و بخشتی دیگتر، بتاوجود تجربته تلتخ استتبداد پهلتوینمى
ند، امتا كافيستت در گفتتار و كتردار يتك روز دانمی وسیله متجدد کردن ایران

كشور تأمل كنيم تا مطمئن  مالتاريا و انتشارات يك روز وسائل ارتبا  جمعى
شويم اسالم را به استسالم برگردانده و آن را روش چگونه مردن، مردن به زور 

و راه بيرون رفتتن  قرن برآن گذشته است 41اند. دينى كه و خشونت، گردانده
از ظلمات و ورود در روشنائى است، در چند كلمه )مفسد، محتارب، معانتد، 

کته در هتر  برنتد و النصتر بالرعتببکتار متی« دشمن»منافق، و... که در باره 
وقتى قرار، بديناست.  برند( ناچيز شدهبکار می اجتماعی چهار بعد واقعیت

رود و روش ايجاد خشونت و مرگ كامل فرو مى دين يا مرامى در ابهام
گردد، گروندگان به آن دين يا مرام، در بيراهه تاريك و ويرانگريها مى

اسوت، ديون يوا مورام  ويرانگرى هستند. از آنجا كه شتافيت ذاتى رشود
و سر راست )= خالى از اعوجاج( باشد،  و شتاف« مبين»بايد رشد، مى

 کند.هائی باشد که زور ایجاد میبه  سخن دیگر، خالی از محدودیت
چنتتان كتتج و متتژش مالتاريتتا ديتتن را در چنتتان تتتاريکى فتترو بتترده و آن         
آورنتد. متردم عتادى نيتز است كه فقهاى طراز اول نيز، از آن سر در نمتىكرده

بيننتد. و نفترت و كينته پترورى و روش مترگ از آن نمتى جز ادبيات خشتونت
هستند، چرا ديتن را  شگفتا! روحانيانى كه نگران آسيب رسیدن به دين اسالم

گرداننتتد و جامعتته را بتته آن ، آشتتکار و ستتر راستتت نمتتىبمثابتته ديتتن محبتتت
 بايد بداند كه خوانند؟ بهر رو، جامعه جوان ايراننمى

و آزادى شتاف و سر راست است و گستره هستی را  بيان استقاللالف. 
کردن را در  رو، روش رشدگشاید. از اینبه روی عقل مستقل و آزاد می

 . وگذارداختیار انسان می
بينتد و بتا آن مختالف ناب متى سالم و بيان زورمالتاريا را است ب. اگر اسالم

بتاز  است اما در سر بيان دینی روشتن و ستر راستتى نتدارد، هنتوز بته راه رشتد
 است. و نيامده
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يابد و در پى بيتان مالتاريا را استسالم و تاريك و كج و مژ مى ج . اگر اسالم
استت. بشتر  آنكته بيتان پيتدا شتده او اراده رشد روشن و سرراست است، در

استت و آزادى باشد. تحقق اين شر  به ايتن روشن و سر راست دين استقالل
كه عقل و استعدادهاى ختود را از استتقالل و آزاديهتاى برشتمرده برختوردار 

 بگرداند.
 
گويد: ه نزديکان خود مى. هر كسى در عمر خود، چند نوبت، به خود يا ب41
 است كه وقتى آدمى در راه رشتدواقعيت اين«. دانم چه كنمام نمىگيج شده»

( شتتد و محتتدوده فعالیتتت او را قتتدرت )= زور نبتتود و محورعقتتل او قتتدرت
شتود. گشتتگى متىمعین کرد، عقل او تاريکخانه و قوه رهبترى او گرفتتار گم

 قرار،بدين
در وجودان جمعوى  در مقياس يك فرد و يا يك جامعه، ميزان ابهام     

گشتگى بر رهبرى، ميزان عقب ماندگى آن جامعوه را و حاكم شدن گم
 رو،دهد.  از اینبدست مى

. شتتفاف کتتردن چهتتار وجتتدان، وجتتدان تتتاریخی و وجتتدان اخالقتتی و 4114 
 ضتترورتر کارهتا بتترای ممکتتن کتتردن رشتتدوجتدان علمتتی و وجتتدان همگتتانی 

سوان کوه روی هرگواه، تواریخ هموانانسان، رشد جمهور شهروندان است. 
نه بمثابه مرام که  است باز نوشته و بازآموخته شود، و هرگاه، علمداده

هسوت،  سان کهآن ای برای برقرارکردن رابطه با واقعیتبمثابه وسیله
هووایی کووه پنوودارها و بازآموختووه شووود و بکووار رود، و هرگوواه، انوودازه

و حقووق او  شوند، حقوق انسانگتتارها و کردارها به آنها سنجیده می
ا باشند کوه مودار عقول ر و حقوق معنوی و حقوق ملی بعنوان شهروند

شووند و وجودان دارند، هر سوه وجودان شوتاف و غنوی مویباز نگاه می
بر شهروندان کند، شتاف و راههمگانی که از این سه وجدان تغذیه می

 گردد.به رشد می
و زشت کردار بر كشتور  .طول مدت حکومت شخصيتهائى نیک کردار4111

دهنتد: از قتائم مقتام طول مدت ويرانگرى را بدست مى و ما، طول زمان رشد
داشتته استت، تا امروز، طول مدتى كته در آن، اداره جامعته هتدف روشتنى متى
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رهبترى  های زورمتدارو غير سياستى هاشود. اغلب سياسىسال مى 3بزحمت 
و تعلتتيم و تربيتتت و فرهنتتگ و هنتتر كشتتور را در  سياستتت و ديتتن و اقتصتتاد

است و اين اند. به امروز ايران بنگريد! فرصتى تاريخى پديد آمدهتيار داشتهاخ
 شود! اى مىسابقهبى فرصت صرف چه تخريب

نیازمند الگووی رهبوری و مودیریت  که رشد باتوجه به این واقعیت     
الگوها  گونههای استبدادزده، اینتوان فهمید چرا در جامعهاست، می

شووند. آنچوه از آنهوا در وجوودان و سوپس تخریوب موی نخسوت سانسوور
است که آدمهای ماند، حداکثر، اینگونه کشورها میتاریخی مردم این

را بسوازند. همووین  خووبی بودنود اموا نگذاشوتند و یوا نتوانسوتند ایوران
و وجود ابهام  دان ابهامداوری، خود گویای نگاه داشتن الگوها در زن

در طرزفکرهووا اسووت: ایووران را شوورکت جمهووور مووردم آن در رشوود مووی
که همانند الگوها شوند و بدانند رشد انسان چگونوه سازد. به شرل آن

 شوند. رشدی است و در پی استقرار جمهوری شهروندان
استت كته بتا رهبترى زورمتدار، عالمتت آنبا وجود اين، مخالفت عمتومى     

شتود. جريتان شتفاف شتدن وجتدان جمعتى، وجدان جمعتى دارد شتفاف متى
چوورا كووه رشوود زا نيتتز هستتت. درون جريتتان پيتتدايش رهبتترى درختتور رشتتد

ها بور آنهوا آگواهى شوتاف زا، مجموعه فعاليتهائى است كه انساندرون
رهبورى هور عضوو قووه  اين،دارند و خود متصودی آنهوا هسوتند. بنوابر

اى بوا وجودان شوتاف و بوا رود. جامعوهجامعه از سرگشتگى بيرون موى
اعضائى داراى رهبرى شتاف، در سطح جامعه، رهبرى آگاهى را پيودا 

 . كند كه توانا به سازمان دادن رشد جامعه استمى
 
گانته بتا ، تصدی با شتهروندان استت و روش بی. ديديم كه در جريان رشد49

کنتد. امتا ، هدف سازگار با خود را  جانشتین رشتد متیرشد و یگانه با قدرت
شود که شتهروندان، ، در مقام پندار و گفتار و کردار سبب میگرایش به ابهام

، به عمل درآمدن مصتلحت قتدرت فرمتوده را، بمحض شنیدن کلمه مصلحت
سنجد بترای را آنها دارند و مصلحت را قدرت می دانند حقیا میپذیرند. آمی
پرستند: مصتلحت چیستت و چترا را جانشین حق کند؟ آیا حتتی متیکه آناین
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هتای قتدرت پتر ابهتامی کته باید بنابر مصلحت، این یتا آن کتار را کترد؟ بیتان
قدرت، همگان  ها هستند و اعتیاد به اطاعت از اوامر و نواهیراهنمای انسان

غافول استت.  را جانشین حق کردن، معتاد کردهرا به مصلحت سنجیدن و آن
کنود، سنجد و جانشوين حوق موىکه وقتى مصلحت را قدرت میاز این

کوه رشود حوق اسوت كند. غافل از اینمى« رشد»بجاى انسان، قدرت 
ى انسووان، بوور هوواو فضوول زيوورا فعاليتهوواى خودانگیختووهِ اسووتعدادها

خوودافزا هسوتند و بطوور مسوتمر، بوه دانووش و فون نوو، بوه هنور نوو، بووه 
 قرار،. بدينكنندمعنويت نو، سرباز مى

، بترتيبى كه آمد، تجربته بتا تعريفتى استت كته از آن . بهترين روش رشد4914
بدست داديم و فضاى باز بروی عقل مستقل و آزاد و رهبرى شفاف بته یمتن 

و دانش شفاف و رابطه مستقيم با واقعيتهائى كه در رشتد بکتار گرفتته بينش 
افزاينتد و در روشتنايى ها نور بر نور مىشوند و هدف شفاف. این شفافیتمى
سنجی برای توجیه استحاله نيروهاى  آورند، مصلحتای که پدید میخدشهبى

شود. اين نيروهتا، بطتور خودجتوش جتذب جريتان ناممکن مى به زور محركه
در  بخشتند. دانستتيم ايجتاد ابهتامشوند و بتدان وستعت و شتتاب متىرشد مى

كنتد. امتا آيتا ديگتر ابهتامى هريك از اين عوامل، در كار رشد خلل ايجاد مى
گر را ایجاب ها وجود دارند و یکدینمانده است كه بايد رفع شود؟ چرا ابهام

 آیند:کنند. حاصل ظلمات است که بوجود مىمی
راكتارى  هتا ناآشتکار نباشتد، ممکتن نيستت مصتلحتبر انستان الف. تا حق

 ناپذير است. وكه حق نيست اما انجامش اجتنابباوراند 
به روشن  نيز ممکن نيست شفاف بگردد. زيرا شفاف شدنش، ب . مصلحت

انتتد. چنتتین شتدن آغتتاز تتتا فرجتتام عملتى استتت كتته بتتدان مصتلحت نتتام نهتتاده
 کند. و را بسا ناممکن میشفافیتی ازآن سلب اعتبار و عمل به آن

بايد مبهم بماند. زیرا اگر آشتکار شتود، براى كه؟ اين نيز مى ج. اما مصلحت
 و به زیان انسان است.  شود مصلحت بسود قدرتبر همگان معلوم می
ها كه بر ماند. اين ابهامسنجش كدام است؟ اين نيز مبهم مى د. اندازه و میزان
 آورند.شوند ، ظلمات پديد مىهم افزوده مى
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و  روغو د زدائوى از مصولحت ، پيش از هموه، ابهوامسان، رشدبدين    
 نیرنگ و دیگر روشهای قدرتمدارها است.

 و رابطه آن با حق در تعریف تکلیف ها، ابهامترین ابهام. اما ضد رشد4911
« حقیقتتی»هتا ، هتم اکنتون، در همته جامعتهاست. دوگانگی حتق و تکلیتف

 داننتد کته دوگتانگی حتق و تکلیتفجمهتور متردم نمتی مقبول همگان است.
انتد و حقتوق بدستت گشته ها تنظیم رابطه با قدرتاست که تکلیفبخاطر آن

کنند و ویتران متینمی ها به نسبتی که  رشداند. در جامعهفراموشی سپرده شده
 اهنما، خواه دیتن و یتا غیتر آن، تکلیتفهای رشوند، اندیشهکنند و ویران می
شنوند ، مردم از تکالیف دین فرموده فراوان میکه در ایرانمدار هستند. چنان

هتائی کته دانند آیا دین حقوقی برای انسان قائل هست یا نیست. گتروهاما نمی
یتز، اغلتب، از وظیفته انقالبتی و انتد نرا برگزیتده ایدئولوییهای ساخت غرب

نته.  انقالبی و شتهروند گویند اما از حقوق انسانسخن می وظایف شهروندی
کته تکلیفتی کته و حق نیز اجماع وجود دارد. حال آن برسر دوگانگی تکلیف
 قتدرت نباشتد و عمتل بته آن ضتد رشتدتوانتد حکتم عمل به حق نباشد، نمتی

 است.
از تعریووف  هووا، زدودن ابهووامزدائیتوورین ابهوواماز مهوومقتترار، بتتدین     

و یا  است که تکلیفاین است: رشد و وظیته و رابطه آن با حق تکلیف
ز عمل به حق نباید باشد و آن اندیشه راهنمائی با رشد وظیته، هیچ ج

 مدار باشد.سازگار است که حق
 
استت بکتار تتألیف بتا عناصتر هتا همتراهوقتی با ظن و غیر عقالنتی . علم41

کند( متیو بیان قدرتی که دو طرف رابطه را توجیه می دیگری )ثروت و زور
شود. خوانده می کنند که قدرتای کاربرد پیدا میابطهآید که، در جمع، در ر
 ،آید. در حقیقتنمی اما بکار تألیف با حق

خالی از ظتن و گمتان  عمل کند، علم .  هرگاه کسی برآن شود که به حق4114
آید. زیرا این علتم استت کته در یگری، بکارش میو هر غیرعقالنی د و خرافه

انستان  کته علتم و فتن در رشتدقرار، برای اینکاربرد دارد. بدین روش تجربی
 کاربرد پیدا کنند، باید شفاف باشند و 
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کاربرد پیدا کند،  تألیف شود و در رشد با حق که علمبرای این. 4111
نیاز به دو مطلق است: یکی علم مطلق و دیگری حق مطلوق. سونجش 

کند علم او نسبی است و علم انسان با علم مطلق به او خاطر نشان می
گردانوود و،  را ایوودئولو یتنهووا در تجربووه بایوود بکووارش بوورد و نبایوود آن

حقی کوه انسوان دارد و بورآن بدان،  زندگی را دستوری کند. و سنجش 
 شود بدان عمل کند، باعث میشود که نخواهد با دیگری رابطوه قووامی

گوواه عیووان برقرارکنوود و بخواهوود  رابطووه حووق بووا حووق برقرارکنوود، آن
بیند که هم نیازمند رابطه برقرار کردن با حوق مطلوق اسوت و هوم می

و علم از نوا علوم اسوت. رابطوه رشود  نیازمند خالی کردن حق از ناحق
 .استهمین انسان با خدا

 
رو، را بته کمتال رستاندن استت. از ایتن ختودانگیختگی . دانستیم که رشد44

 کردن رابطه عقل با خویش است به ترتیبی کهقدم اول، شفاف
گتتاه از آن غافتتل بدانتتد و هتتیچ و آزادی را استتتقالل . ختتودانگیختگی4414
 نشود. و
در همه  را برخوردارشدن عقل از استقالل کردن خودانگیختگی. کامل4411

 یف و هم در انواع آن، بداند. و هم در تعر دارد و آزادی معانی که این حق
ها وجدان داشتته باشتد و مجموعته و فضل . بطور شفاف بر استعدادها4411

 ها را فعال کند. واستعدادها و فضل
هوا کنود. بووه فضوای فعالیوت خوویش را خوالی از حوودها و ابهوام. 4411

کوووران هسوووتی هموووه روشووونائی را فضوووای فعالیوووت سوووخن دیگووور بوووی
همووانی ، بووا آن، ایووندانگیختووه خووویش بگردانوود و در مقووام خلووقخو

 . وهمین است رابطه عقل خودانگیخته با خدا بجوید.
 
هتا، کته از جملته ستبب ها وبس دیرپا، درجامعتهترین ابهام.  از فلج کننده46

 در بتاره رهبتری و حتق استت، ابهتامشتده در رشد جانشین انسان شدنِ قدرت
 کهاست. توضیح این
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دربتاره  –استت در ختود آن . هرگاه آدمی بداند که دلیتل حقانیتت حتق4614
دل » و همواره متذکر باشد کته  –خداوند گوئیم خود بر خویشتن دلیل است 

ت هر حقی نه در گوینده که در خود یعنی این که دلیل حقانی« ذاته علی ذاته 
یابتد کته دلیتل شتود و در متیبتراو آستان متی است، شناستائی حتق از نتاحقآن

کتته رهبتتری بمثابتته استتتعداد آدمتتی و حتتق، بایتتد درختتود آن باشتتد. یعنتتی ایتتن
استعداد رهبری ختود بایتد عمتل کنتد. پتس بایتد مستتقل و آزاد باشتد و قتوه 

همین است و  نقطوه پایوان آن  آغاز رشدهرکس در خود او است.  رهبری
 گیرد! در بی نهایت قرار می

بتا حتق،  ی اول است: در رابطه حتقزدائی دوم فرآورده ابهامزدائ. ابهام4611
، قوه رهبری هترکس دانگیخته است. اما در روابط قواهرکس خو قوه رهبری

ها بازتاب رابطه با حق رو، وقتی رابطهشود. از اینتابع عاملی در بیرون او می
آورنتد. ختویش را بدستت متی های رهبری خودانگیختگیشوند، قوهمطلق می

 لذا،
پذیر شدن استعداد روه بر یک جامعه، فعل. اختیار یک تن و یا یک گ4619

، در رهبری آن یک تن یا یک گتروه و اعضتای جامعته و فعتال شتدنِ قتدرت
 است به جبر.مقام رهبری کننده

 
توان به شهروندان یک کشتور ها نمیدانیم که بدون ایجاد ابهام. اینک می47

هتای گردانتیپذیر است. لذا، شفافتجزیه و به جامعه جهانی باوراند که رشد
 زیر ضرور هستند:

را ایجتاد کنتیم، سترمایه و  های رشتدخواهیم قطب. بدین عنوان که می4714
در چنتتد نقطتته بکتتار انتتداختن و نقتتا  دیگتتر را در  دیگتتر نیروهتتای محرکتته

کنتد پیدا متی ی از رشد واقعیتزدائمحرومیت نگاه داشتن، رشد نیست. ابهام
آهنگ رشد نکنند، نته وقتی همگان بدانند که هرگاه همه جای یک کشور هم

جویتد، بلکته استت کته عمتران متی کنتد و نته طبیعتتانسان است که رشد می
و منتابع زمتین هستتند کته  شود و طبیعتتاست که متمرکز و بزرگ می قدرت

 شوند. و تخریب می
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انستان وقتتی تحقتق  کار پروری استت. رشتد. متخص  پروری نیروی4711
ها، با عمل به و فضل ، جامع استعدادهاکند که او بعنوان انسان جامعپیدا می

 حقوق خویش، رشد کند. و
و انتتدازه  و عمتتران طبیعتتت انستتان از ستتالمت محتتیط زیستتت . رشتتد4719

 ناپذیر است. وبرداری از منابع، جدائینگهداشتن در بهره
هتا استت کته یکتدیگر را ایجتاب ای از فعالیت، بنفسه، مجموعه. رشد4711
بگیرند و شماری انجام نگیرند، رشتد چند از آنها انجام کنند و هرگاه یکمی

 شود. ومیسر نمی
آهنتگ اعضتای آن کند مگر بته رشتد هتمجمعی تحقق پیدا نمی . رشد4714

ای وقتی برنامته رشتد استت کته جمهتور شتهروندان سان، هر برنامهجمع. بدین
 بتوانند در اجرای آن شرکت کنند. و

 
هستتند، بتا استتفاده  این یا آن بیان قدرت. دانستیم که، بنابر باورهائی که 43

، سزا است نسلی قربانی شود تا نستل داشتن عقول شهروندان در ابهاماز  نگاه
آینده خوب زندگی کند و یا بعکس، نسل آینده خود باید فکری به حال ختود 

دارد پیشتخور کنتد و نگتران  کند حقبکند ونسلی که در زمان حال زندگی می
هتائی کته نستل دهتد مستئلهعلمی و فنی به نستل آینتده امکتان متی نباشد، رشد

کند را حل کنتد! اینتک آن دانستته، در شناستائی یتک ابهتام کنونی ایجاد می
 آید:ی بس کارآ، بکار میزدائبزرگ و ابهام

اند بورای ای کردهرا وسیله با مجاز واقعیتقدرتمداران رابطه . 4314 
هوا را چورا پذیر کردن اکثریت بوزرگ جامعوه بشوری: رشودنیافتهفعل

کس که در واقوع نیسوتند، در مجواز نباید وارد دنیای مجازی کرد تا آن
شوند، انواع دارنود و در هموه بگردند؟ دنیاهای مجازی که ساخته می

شووند و هموراه بوا باورانودن جبور زیور، اکثریوت ها سواخته مویجامعه
 :گرداندپذیر میبزرگ را فعل

است. باوراندن این جبتر را بته انستان . اساس هستی بر جبر روابط قوا4311
یسم یکی از آنها است. یواند که پزیتهای علمی برعهده گرفتهها، اینک نظریه

، متیرا نیز، به نماینتدگی از علتم تحمل بگردد، این امید که این جبربرای آن
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 ها را از جبر روابط قوا، بنابراین، خشونتتواند انساندهند: درآینده، علم می
دادنتد کته تحتول نیتز ایتن وعتده را متی که مارکسیستهابرهاند. دانستنی است 

 انجامد.ضدین به رهائی از جبر می جبری
هوا از آن از جمله به رهواکردن انسوان ،یزدائابهام قرار، رشدبدین     

 . وشودممکن می و این جبر، مجاز
 
استت. اگرقتدرت  ی از تعریتف رشتدزدائتهتا ابهتامزدائتی. در شمار ابهتام43

تعریتف  هتای قتدرتاست کته بیتانشود، بخاطر آنجانشین انسان در رشد می
را تهیته و اجترا « برنامته رشتدی»باورانند و، بر وفق آن، مبهمی از رشد را می

 رو،شود. از اینکنند و حاصل آن وضعیت کشورهای جهان امروز میمی
به تنهتائی کته رشتدِ  سخن بمیان است، نه رشد . وقتی از انسان شهروند4314

 است که باید تعریف شفاف بجوید. و انسان جامع
و نیتز  و دیگتر حقتوق انستان و آزادی . تعریف بر وفق اصول استقالل4311

 آید. و است که باید بعمل طبیعت حقوق جانداران و
تر مادی و بیشتتر کم . تعریف بر وفق نیازهای انسان که در جریان رشد4319

 آید. وشوند، باید بعملمعنوی می
هتتا نیتتز بایتتد در تعریتتف . برختتورداری جمهتتور شتتهروندان از امکتتان4311

 گنجانده شود. و
نیز باید ملحوش شود و اندازه  و عمران طبیعت . سالمت محیط زیست4314
 های آینده، معین بگردد. ونسل برداری از منابع با لحاش کردن حقبهره

کتتار نگرداننتتد و همتته و فتتن انستتان را بتتی ، علتتم. بنتتابر تعریتتف رشتتد4316
 بجویند و بکاربرند. وشهروندان علم و فن 

در جامعه شتهروندان بکتار افتنتد، بنتابراین، تعریتف  . نیروهای محرکه4316
را، بستا بتا هتدف رستیدن بته  پذیرکردن نظام اجتمتاعیباید  باز و تحول رشد

 . و، در بر بگیرددموکراسی شورائی
محتل . در تعریف، جبر پیشخورکردن و از پیش متعین کردن آینده، بی4317

 بگردد. بنابراین،
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هتتا و متتدار هتتای انستتانداشتتتن متتدارها، متتدار عقتتلرا بتتاز نگاه . رشتتد4313
هتا بتا یکتدیگر و و مدار رابطه جامعته بنیادهای جامعه و مدار نظام اجتماعی

و جانداران و مدار انسان با هستی، تعریف کند که  ا با محیط زیستمدار آنه
 شوند. وبطور مستمر بازتر می

و...  و شجاعت و امید ، حالت شادی. بنابراین که حالت فطری انسان4313
ایتد دربربگیترد امیتدها و شتادیهایی را کته بتر متیاست، هر تعریف رشتدی ب

 انگیزد. چه در حال و خواه در آینده. و 
است که عمل به آن، رشدآور یکی این های حق. بنابراین که از ویژگی43145

کند، آن تعریتف از رشتد شتفاف استت مستمر انسان را میسر می است و رشد
را محاسبه و در اختیار شهروندان بگتذارد. ودافزائی آنکه استمرار رشد و برخ

 و
ستاز زشتت استت و زشتی استت و زور ویژگی حق که زیبائی. بنابراین43144

آورد، ها باشد که ببار متیشفاف است که بیانگر زیبائی است، تعریفی از رشد
، به باز و در طبیعت عه ارزیاب و منتقد با نظام اجتماعیها، در جامدر انسان

 ها. ویمن آبادانی
هتا و که در برداشتته باشتد ایتن ویژگتی . چنین تعریف شفافی از رشد43141
 انتد، بتر اصتل ثنویتتهای دیگری که به یمن این تحقیق شناسائی شدهویژگی

 را از تعریف حذف کرد.   توان قدرتناممکن است. زیرا براین اصل، نمی
 
های رشد یکدیگر را ایجاب تعریفی شفاف است که ویژگی . تعریف رشد15

باید چند را نفی و دفع کنند. هر برنامه رشدی می های ضد رشدکنند و ویژگی
ضتد رشتد را  یهتاهای رشد و نفی و دفع ویژگیابل ویژگیو چون ایجاب متق

 در بر بگیرد:
هتا متقابل، شتناختهباشند، بنابر جاذبه های رشدها ویژگی. هرگاه ویژگی1514

های ، ویژگی43های برشمرده در بند که ویژگیشناسانند. چنانناشناخته را می
انستان،  هتای ضتد رشتدو بر ویژگتیدهند دیگر را در معر، شناسائی قرار می

هتای تابانند: به یمن شناسائی ویژگتیکند را مینوری که شناسائی را ممکن می
شتوند. از شناستائی متی های بزرگ و متمرکز شتدن قتدرترشد انسان، ویژگی
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ن ساالری است و یا بسط یتد ایتجمله بزرگ و متمرکز شدن قدرتی که سرمایه
 و مصترف و یا تخریب نیروهای محرکه و یا تولیتد قدرت بر نیروهای محرکه

گر و یا پیشخور کردن و یا از پیش متعین کردن و یا آلودن های ویرانفرآورده
 گیرند. وو یا... در پرتو شناسائی قرار می محیط زیست

وقتتی رشتد انستان استت ،رشتد هتر کتس رشتد کستان دیگتر را  . رشتد1511
کند. بنابراین، هر تعریتف رشتد و هربرنامته رشتدی، وقتتی شتفاف ایجاب می

متادی را ایجتاب  است که هیچ ساختنی با ویرانی همراه نباشد. هیچ نابرابری
 .نکند

 
ختارج شتود، روش  های باال از ابهتامبا یافتن ویژگی . هرگاه تعریف رشد14

 شود:رشد نیز از ابهام خارج می
ها که رشد بنتابر روشی است که با اجرای آن، تمامی ویژگی . روش رشد1414

 تعریف شفاف در بردارد، متحقق بگردند. 
 روش را بکاربرند. و . تمامی شهروندان این1411
و برختتورداری هتتر  متتداوم انستتان و عمتتران طبیعتتت . حاصتتل آن رشتتد1419

 ذیحقی از حقوق خویش بگردد. بنابراین،
ها، وقتی دقیوق و شوتاف اسوت کوه روش به ویژگی تعریف رشد. 1411

هر ویژگی عمل به آن ویژگی باشد. برای مثال، این ویژگوی کوه امکوان
ختیووار همووه شووهروندان قرارگیرنوود، نوووعی از ایجوواد امکووان را هووا در ا

، ایجواد آنهوا بوا ویوراناجتمواعی عودالت کند که بر میوزانایجاب می
بور میوزان عودل  باشود و و همه زمانی ی همراه نباشد و همه مکانیگر

بازنگاه داشتن و بوازترکردن مودارها یعنوی کامول و  با توزیع شود. و یا
انسووان و، بطووور روزافووزون، پنوودار و  توور کووردن خووودانگیختگیکاموول

 . گشتن و آزادی گتتار و کردار او ترجمان استقالل
 
هتتای کتته زشتتتیتتتی رشتتد انستتان نیستتت، از جملتته، بتترای ایتتنوق .  رشتتد11

گردانتتی رو، شتتفافرا بپوشتتاند، متتبهم استتت. از ایتتن قدرتمتتداری و قتتدرت
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هتا هتا و بنمتودن روش زدودن آنهتا و نیتز برشتمردن زیبتائیآشکارکردن زشتتی
 قرار،حاصل از اجرای برنامه رشد است. بدین

استت کته تمتام کردن تعریتف آناست. لذا، شفاف ویژگی رشد . زیبائی1114
شتود کته ، ستبب متیاهمیت را دارد. چراکه اعتیاد به تنظیم رابطته بتا قتدرت

ها را از راه که اقلیت کوچک که ثروتها زشتی را زیبائی بببینند. چنانانسان
و دیگتر نیروهتای  منتابع موجتود در کتره زمتین و کشی و تخریب طبیعتبهره

ها و یا دور از آنها و زیستن در اندوزند، ساختن کاخ در کنار کوخ، میمحرکه
انگارند و در توجیه این ازخود بیگانگی، متدعی و تبذیر را زیبائی می اسراف
کوه ایونحوالکنتد. شتی است که زیبائی نمود پیدا میشوند: این درکنار زمی

هم آن کاخ و هم این کوخ ترجمان زشتی روابوط قودرت میوان اقلیوت 
رو، زیبوائی نبوود انود. از ایونکش و اکثریت بزرگ استثمارشووندهبهره

و  هواهوا، آسویب، نبود ویرانوی، نبوود آلوودگیزیر سلطه –رابطه مسلط 
  است. و بود حق ها، نبود زورنابسامانی
وقتوی رشود انسوان  پوس رشوداستت،  ویژگی حق . بنابراین که زیبائی1111

عقول و محویط  از سوالمت تون و خوودانگیختگی است که هر شهروند
 و طبیعی سالم زندگی برخوورد باشود و از  آمووزش و پورورش اعیاجتم

ها که درخور کامیاب بگردد و برکرامت و منزلت خویش و همه آفریده
. لذا، رشد وقتتی شتفاف استت کته بیتانگر صاحب کرامت هستند، بیتزاید

 شود.این برابری بس مهم می
 
 ثمره درد و رنج نسل امروز برخورداری نسل فتردا از رشتد. این سخن که 19

و متبهم استت. دروغ استت زیترا تناقضتی  شود، ستخنی دروغو خوشبختی می
برمتی و شتادی آشکار دربتردارد: رشتد فراگتردی استت کته هتم از آغتاز امیتد

افزاید. پس هرگاه یک نسل از آن و شادی می انگیزد و زمان بر زمان، بر امید
و  محروم بگردد تا مگتر نستل بعتدی از رشتد برختوردار شتود اندیشته راهنمتا

شود. نستل آینتده نیتز بیشتتر محکتوم بته تنظتیم رفتار این نسل ناقض رشد می
طر نیز متبهم استت. خاگردد. بدینو زیستن در جبر قدرت می رابطه با قدرت

 رو،است با ازآنِ آینده کردن رشد. از اینسازی ممکن شده ابهام
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 استت. رشتد و امید است: ویژگی زندگی شادیی نخست اینزدائ. ابهام1914
کنونی به تصور شادی و امیتد درآینتده، فریتب  و یأس جانشین کردن آن با غم

تواننتد بته اکثریتت بتزرگ دهند زیترا نمتیاست. این فریب را قدرتمدارها می
های آینده نیز محکتوم بته وداع بتا بگویند با شادی و امید وداع گوئید و نسل

رو، زمان برخورداری از امید و شادی را به آینده حوالته متیآن هستند. از این
رشود انسوان بوا امیود و شتود: میستر متی کنند. فریب زدائی بته زدودن ابهتام

 . ویابدشادی آغاز و، در امید و شادی، ادامه می
. زیترا بتدون ایتن دو، نته هیجتان کتار هستتند ذاتی رشد و امید . شادی1911

شتود. ها بکتار متی، برانگیزنده انسانشقت و غمآید و نه رشد قرین مپدید می
ترین تعریف از رشد و برنامه رشود، تعریتوی اسوت کوه رو، شتافاز این

چووون بووه اجوورا درآیوود، برانگیزنووده بیشووترین هیجووان مثبووت کووار نووزد 
هتا کتار زحمتت و رنتج تلقتی متی. اگر در جامعهجمهور شهروندان بگردد
کننتد، از جملته هتای رشتد شترکت نمتیرای برنامتهشود و جمهور مردم در اج

 آورد.خاطر است که در جمهور مردم هیجان کار و رشد پدید نمیبدین
 
آورد کته، را بدستت متی تمتام شتفافیت دانیم که چرا وقتی رشد. اینک می11

 باشد: اجتماعی عدالت ها، ترجمان میزانای از فعالیتبمثابه مجموعه
و  گرائتتی بیتانگر جانشتین انستتان شتدنِ قتتدرت واجتتد افترا . هتر رشتد1114ِ

است. چنین رشتدی تعریفتی  موضع مسلط جستن جانبداران آن در روابط قوا
 ی، بایتد بته ستنجیدن رشتد بتا میتزانئزدارو، ابهتامجوید. از ایتنبس مبهم می

 گرائی باشد. و، بقصد زدودن افرا عدالت
و  گرائی بیانگر جانشین انسان شدنِ قدرتدربردارنده تفریط . هر رشد1111

شوتاف رو، است. از این موضع زیر سلطه یافتن اکثریت بزرگ در روابط قوا
 اجتمواعی عدالت کند منطبق با میزانگردانی رشد، رشدی حاصل می

 .که، بدان، انسان نه موقعیت مسلط و نه موقعیت زیر سلطه بجوید
 
نهتا پیشتنهاد متیها وقتی تعریف و یا برنامه رشدی بته آسان، انسان. بدین14

تعریتف  شود، نخست باید از اصل راهنمائی مطمتئن شتوند کته، بترآن، رشتد
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گتاه اظهتار است. اگتر ایتن اصتل هتیچگشته و، بنابر آن، برنامه رشد تهیه شده
خاطر است که هرگتاه اظهارشتود، تشتخی  رشتدی کته انستان شود، بدیننمی

کنتد، بتر متی بتا تخریتب انستان و طبیعتت که قتدرت« رشدی»باید بکند از 
 شود:همگان آسان می

 تعریتف و بعمتل درآیتد، جتز رشتد قتدرت ثنویت وقتی بر میزان . رشد1414
تعریوف  کنود بوهپیودا موی گردانوی واقعیوتپس شتافآید. ازکار در نمی

یا رابطه انسوان بوا هسوتی هوشومند و دانوا و  رشد بر اصل موازنه عدمی
 . وتوانا و رشید

بتا روش و  گردانیِ رابطه رشدگیرد شفافگردانی در بر می. این شفاف1411
رستیم کته راهنما را. یکبتاردیگر بته ایتن نتیجته متیهدف را، بنابراین، اندیشه

ازل توا بوه »داشتن اصل و اندیشه راهنمای رشد انسوان، از تاف نگاهش
، نیازمند نقود موداوم آن، بقصود جلووگیری از بیگانوه شودنش، در «ابد

 .است بیان قدرت
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 تبعيض زدائى است . رشد1
  

 
شتود: شتمرده متى ر از تبعتيض، الزمته رشتد، نتوعى ديگتاما در اقتصتاد       

دارى. با اين استدالل كه سرمايه گذارى تشويق و سرمايه تبعيض بسود سرمايه
رستد. ایتن تبعتيض محتور شود و فايده آن بته قشترهاى كتم درآمتد نيتز متىمى

غفلتت ها است. غیر از این که تبعیضی نابجا استت، سياست اقتصادى دولت
و  نیتز هستت کته چهتار بعتد سیاستی و اقتصتادی و اجتمتاعی از این واقعیتت

فرهنگی، چهار بعد یک واقعیتت هستتند و هریتک بته زبتان ختود از یتک و 
گویند. هر تغییر اقتصای تغییری است سخن می همان واقعیت که جامعه ملی

ی و فرهنگتتی نیتتز هستتت. هتتر تغییتتر سیاستتی نیتتز تغییتتری سیاستتی و اجتمتتاع
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است. هر تغییر اجتمتاعی تغییتری سیاستی و 
اقتصتتادی و فرهنگتتی نیتتز هستتت  و هتتر تغییتتر فرهنگتتی، تغییتتری سیاستتی و 

اقتصتادی تبعیضتی  ستان، هتر تبعتیضاقتصادی و اجتماعی نیز هست. بتدین
ها از عوامل تخریتب ماعی و فرهنگی نیز بشمار است. وتبعيضسیاسی و اجت

 هستند: و ضد رشد نیروهای محرکه
  
 گسترند: و قهر و فقر ضد رشد هاتبعيض 
  
 د: مسلط برقرارن هایی که  بسود اقتصاد. تبعيض4
متتردم ایتتن  ملتتی و نیازهتتای واقعتتی . در کشتتورهای زیتتر ستتلطه، اقتصتتاد4/4 

برداری از منابع طبيعى ایتن كشتورها  را تعیتین کشورها نیستند که اندازه بهره
کنند. برای مثال، افزون بر يك قرن است كه ديگراين اقتصتاد ملتى نيستت می

كنتد. ايتن بتردارى از منتابع طبيعتى كشتور را معتين متىبهترهكه چنتد و چتون 
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بتردارى شتوند و انتدازه بهترهاقتصاد مسلط است كه منتابعى را كته بايتد بهتره
شناستتند. امتتا ایتتن را همتته متتى كنتتد. مثتتال نفتتتبتتردارى از آنهتتا را معتتين متتى

از جامعته  دی بیگانته، همزاد است با تبعیض سیاستی )دولتت استتبداتبعیض
مستلط،  گر خارجی( و فرهنگی )بسود نه فرهنگ غتربو یگانه با سلطه ملی

توانتتد جلتب کنتتد و کته عناصتر ضتتد فرهنگتی کتته زیتر ستتلطه تنهتا آنهتتا را متی
رنتگ شتدن بتا جامعتهاز جامعه و در پی هتمهای بریده بندی)گروه اجتماعی

 های برخوردار از اقتصاد مسلط(. و
و بته زيتان  وابستته بته واردات . تبعيض بسود بختش ختدمات و صتنعت411

عامل بند از بند گسستگی  ملى باید باشد. این تبعیض اى كه اقتصادمجموعه
بنتدیو فرهنگتی بستود گتروه های سیاسی و اجتماعیتصادی ملی و تبعیضاق

 کنند. وهائی است که این بخش را تصدی می
تربيتتت نيتتروى »مستتلط در سياستتت آموزشتتى و  . تبعتتيض بستتود اقتصتتاد419
د و تربیتت شتدگان یتا بته پردازنتهزینه را کشتورهای زیتر ستلطه متی«: انسانى

روند و یا در جامعه زیر سلطه، به ختدمت اقتصتاد مستلط در جامعه مسلط می
ایتن تربیتت شتدگانند کته از جامعته ختود جتدا و  آیند. از لحاش اجتمتاعیمی

 آورند. وسیاست و فرهنگ را نیز به خدمت اقتصاد مسلط در می
 
مسولط و رانوت برهوا )نمونوه اقتصواد  . تبعيضها یی که بسود اقتصواد1 

 ( برقرارند:ایران
 گذاريها به فعاليتهاى مساعد توستعه اقتصتادو سرمايه . اختصاص بودجه114

مسلط در اقتصاد ايران و رانت برها. راست بخواهى تمامى بودجه در خدمت 
صاد مستلط استت. اداره کشتور در مهتار ایتن رانتت برهتا و اقت« رانت برها»

های حاکم بتر بندیگروهاست و عامل متالشی و عقیم شدن فرهنگ ملی نیز 
 ایران هستند. جامعه
کشی بهره«(. نيروى كار»و به زيان انسان )= « سرمايه». تبعيض بسود 111

درصتد  7 ، سهم کار از هزینه تولیتدشناسد: در ایراناز زحمتکشان اندازه نمی
، سترمايه گتذارى بختش خصوصتى است که، بدین تبعیضاست. استدالل این

استتت. زحمتکشتتان و بتترى تشتتويق شتتدهشتتود. در عمتتل، ستترمايهتشتتويق متتى
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میانی، از لحاش سیاسی و فرهنگی فعلای از قشرهای و بخش عمده دهقانان
 محروم هستند. پذیر و جمهور مردم از حقوق شهروندی

 
 : مسلط و اقليت صاحب امتياز . تبعيض بسود اقتصاد9 

ساالرى و قوای سرکوب و تأسيسات آن که نماد . از رهگذر توسعه ديوان914
و فرهنگتتی و نیتتز اجتمتتاعی هستتتند، کتتاهش  ستتتبداد سیاستتی و اجتمتتاعیا

هتای شتهروندان غافتل در تنظیم رابطه و افزایش نقش قدرت خودانگیختگی
 از حقوق و فاقد آنها با خود و بایکدیگر، است. و

 ستتاالرى و اقتصتتادبستتود ديوان« نيتتروى انستتانى». تبعتتيض در تربيتتت 911
کنتد. از تتوان وابسته شهرى، که جامعه را به اجزای بریده از یکدیگر بدل می

زندگی را  کاهد، فضای فرهنگی و اجتماعیبرای مهار دولت می جامعه مدنی
ساالری که از رهگذر تصدی صتدور ثتروت انکند. دیوبر شهروندان تنگ می

 بترد در مصترفرا بکتار متی کند، قتدرتو ورود کاالها و خدمات ارتزاق می
و تتتراکم  دهمحتتورکردن اقتصتتاد و پدیتتدآوردن شتتهرهای بتتزرگ مصتترف کننتت

 شدن کشور است. و...   جمعیت در این شهرها. نتیجه، بیابان
. توضتيح ايتن. تبعيض در تقسيم جهانى كار به زيان جامعه جوان ايران9/9 

و منابع ديگر، ايرانيان نيروى محركته و زمينته كتار را  و گاز كه با صدور نفت
ملتى را متالشتى  دهند و با وارد كردن كاالها و خدمات، اقتصتاداز دست مى

بماننتد « ستاده نيروى انسانى»، ايرانيان محکومند كنند. در اين مدار بستهمى
نيروهتاى »بگتردد و بمانتد. « لشتکر بيکتاران»يکى از اردوگاههاى  و ایران
ستاله، ستیل درس  شوند. نه تنها، همهما بسوى اقتصاد مسلط روانه می« ماهر

های برخوردار از اقتصاد مسلط روان است، بلکته های ایران به جامعهخوانده
 کند! بازاریابی می« نیروی کار ماهر»رییم خود در کشورهای خارجی برای 

باید نیمه بستته بمانتد تتا استتبدادیان، دستتیار  ، نظام اجتماعیدر حقیقت    
برجتا بماننتد. بته صتدور و  گران، با صدور و تخریتب نیروهتای محرکتهسلطه

ای بخشتد زیترا اینتان نیتروی محرکتهتقتدم متی تخریب شهروندان جوان ایران
کنند )برای مثال دانتش و هستند که نیروهای محرکه دیگر را نیز یا ایجاد می

 و مواد معدنی و...(. و و گاز نفتگیرند )فن( و یا به کار می
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 مسلط و نظام استبدادى وابسته:  ها بسود اقتصاد. تبعيض1 

هایش در متتدار التحصتتیلفارغ»بستتود آمتتوزش و پرورشتتی كتته  . تبعتتیض114
ت وابستته بته ای کتار کننتد کته، در آن، جامعته وابستته بته دولتت و دولتبسته

 ماند. وشود و میمسلط می اقتصاد
چنانكه ايتن نته  در برنامه گذارى آموزش و پرورش . تبعيض بسود قدرت111

 كند چه چيز را او بايد بياموزد.وانسان كه قدرت است كه تعيين مى
ها ها و فنها و دانشها و انديشهها و اطالعداده . تبعيض از راه سانسور119

را بتا ایجتاد انحصتارها، از  . رانت برها، ثروتهاى بتاد آوردهدر قلمرو اقتصاد
 كنند. وها، حاصل مىها و اطالعجمله انحصار داده

گتذاريها و  ، سترمايهكشيدن بتر تركيتب بودجته . تبعيض از راه پرده ابهام111
هتائی کته . مردم کشور از بودجتههدفهاى واقعى دولت و اقليت صاحب امتياز

اتمی، سومین و  شود و خسارتهای ناشی از بحرانصرف برنامه اتمی شد و می
ستو و بدین در کشورهای منطقه، چهتارمین بحتران بتزرگ از انقتالب جنگ
 اطالع هستند. و  های نظامی و... یکسره بیهزینه

نگاهداشتتتن هتتدفهاى سياستتى و اجتمتتاعى و  . تبعتتيض از راه در ابهتتام114 
ر ايتن، در کننتد. بنتابهائی که دولت را تصدی متیبندیفرهنگى دولت و گروه

 اطالعى نگاهداشتن جامعه.بى
 
در وابسوتگی  . تبعيض بسود اليگارشى ساخت گرفته بر محور قودرت1 

 به قدرت مسلط: 
 محتتل كتتردن عتتدالتگردانتتدن و بتتى . نتتابرابرى را اصتتل راهنمتتاى رشتتد414

دهتد. متیای انجتام متیاجتماعى در رشد، كارى است که هر دولت زیر سلطه
استت. بنتابر ایتن « داروينيستم اجتمتاعى»مبلغ « وحشى ليبراليسم»دانیم که 
امتا «. های انبوه متزاحم بایتد حتذف شتوندتوده»ها باید بمانند و مرام، نخبه

و  و اجتمتاعیمرامی که از باستان تا امتروز، در بعتدهای سیاستی و اقتصتادی 
استت: تتوده کند، ایتنرا تنظیم می« توده عوام»و « هانخبه»فرهنگی، رابطه 
 دادن. واند برای اطاعت کردن و بهرهعوام خلق شده
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و اصتتل قتترار دادن تمركتتز قتتدرتها سياستتى و  . اصتتالت دادن بتته قتتدرت411
يك عامل دارد و آن تدالل كه رشداقتصادى و اجتماعى و فرهنگى، با اين اس
گردد. شود و عامل رشد انسان میهم قدرت است: قدرت بزرگ و متمرکز می

مليهاى اقتصتادى و انتواع قطبهتاى قتدرت سياستى و در سطح جهانى، ماوراء
اجتماعى و فرهنگى كه از جمله سبب جريان سيل آساى استعدادهاى كشورما 

شوند، فرآورده این اصالت دادن به قدرت ين قطبها مىو كشورهاى ديگر به ا
که قدرت وجود نتدارد مگتر وقتتی مستلط بتا است. حال آنبسود آن و تبعیض

هرگاه مراد از قدرت، تألیف دانش و فن و کند. زیر سلطه رابطه برقرار می
کنود، تکورار و بیان قودرتی باشود کوه توألیف را توجیوه می ثروت و زور

کنود. بودون ، کواربرد پیودا نمیکنم که این تألیف جز در رابطوه قووامی
 و ماند.این رابطه، تألیف اگر هم شدنی باشد، برجا نمی

)پول، مقام، موقعيت، سکس، مد  و بنام آن، قدرت كردن رشد . اسطوره419
ا هتتدف رشتتد كتتردن و انستتان را بتترده جبتتر آن استتطوره و ايتتن هتتدف و...(ر

 گرداندن.
 
 مداران در مقايس ملى و جهانى: . تبعيض بسود قدرت6 
 . تبعيض به زيان محيط زيست در همه جاى جهان. و614 

 . تبعيض بسود زمان حال و به زيان آينده و بعکس. و611
 مسلط. و  ها بسود اقتصادگذاري رمايهيابى برای س. تبعيض در محل619
و شتبکه راههتا بستود  يابى شتهرها و قطبهتاى مصترف. تبعيض در محل611

 مسلط برجهان. و اقتصاد
 . تبعيض بسود شهرها و به زيان روستاها.614

 
 گران: . تبعيض بسود سلطه7

قائتتل شتتدن بستتود قشتتر بنتتدى اجتمتتاعى ستتاخته و ستتازنده . تبعتتيض 714
 قدرتمدارى. و

 . تبعيض جنسی بسود مرد و به زيان زن. و711
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هم به زيان اكثريت نزديك به اتفاق آن . تبعيض در رعايت حقوق انسان719
حقتوق انستان و حقتوق  . و به زیانبسود قدرت بشر. راست بخواهی تبعیض

 او. و و حقوق ملی شهروندی
 هاى نژادى و قومى و ملى. و . تبعيض711
 هاى فرهنگى و دينى و مرامى. و . تبعض714
آينتد. چنانكته . تبعيض به زيان علوم و فنونى كته بکتار قدرتمتدارى نمتى716

كتافى بتراى  گيرنتد و بودجتهربتانى متىبيماريهاى بسيارى هستند كه فراوان ق
تحقيقتتات  يابتتد. و يتتا سانستتوریتتافتن شتتیوه درمتتان و دارو، اختصتتاص نمتتى

گترىِ و هر معرفت ناسازگار بتا ستلطه و آزادی با استقالل پيرامون رابطه رشد
 گران. وسلطه
)نظتامى و انتواع تأسيستات ستركوب و  هاى قتدرتبيض بسود هزينه. تع717

 و...( و ديوان ساالرى
داری است بسود سرمایه: بازده سرمایه باالتر از . تبعیضی که ذاتی سرمایه713
 استت. امتا ایتن تبعتیضناختال  داخلتی  افزایش درآمد سرانه و تولید میزان

نیز هستت. زیترا در روابتط  اقتصادی تنها نیست، تبعیض سیاسی و اجتماعی
انتد. از نظتر فرهنگتی، در فرهنتگ ، زحمکشان در موقعیت زیتر ستلطهقدرت
انتتد. لتتذا، ختتود هتتای اجتمتتاعی در موقعیتتت مستتلط جتتذب شتتدهبنتتدیگتتروه

 دهند.  یش را توجیه و بدان تن میموقعیت خو
 
 های فرهنگی بسود گروه بنديهاى مسلط: . تبعيض8 

ها که تعیین کننتده موقعیتت سیاستی و مسلط . تبعيض بسود شيوه زندگى314
 و فرهنگی یابندگان این شیوه زندگی است.  اقتصادی و اجتماعی

استت  گرائتی: ایتن مصترفگرائی و به زیان تولیدبسود مصرف . تبعیض311
هتای زیتر ستلطه، ابتکتار و . در جامعهکند و نه تولیدکه موقعیت را تعیین می

کنتد. بلکته چنتد و را تعیین نمتی ابداع و کشف و خلق موقعیت یک شهروند
 کند. و و فن است که موقعیت او را معین می چون مصرف اندیشه و دانش

مسلط حتتی وقتتی  ها و خدمات وارده از اقتصاد.  تبعيض بسود فرآورده319
دانيم كته در كشتورهاى بلحاش کیفیت با کاالهای ساخت داخل یکسانند. مى
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را حمايتتت نتتام  كننتتد و آنمختلتتف، بستتود توليتتد داخلتتى تبعتتيض برقتترار متتى
کته نتوع و بنتابر ایتن رشتد سلطه، بحکتم استطورههند. اما در اقتصاد زيردمى

هتا و ختدمات کند، بسود فرآوردهموقعیت مصرف کننده را تعیین می مصرف
« اتیکتت»داخلتی،  جتا کته بته تولیتدكننتد. تتا آنخارجى تبعيض بر قرار متى

 کند!زنند تا خریدار پیداخارجی می
هووا. ايوون تبعوويض از تبعوويض بسووود مجازهووا و بووه زيووان واقعیووت. 311

هوا اسوت و خواق يوك كشوور نيسوت: روسوتائى، تبعویضترينخطرناك
كنوود و در پووى زنوودگى تصووورى، زاغووه نشووين زنوودگى واقعووى را رهووا مووى

سلطه، از زندگى مسلطها، تصورى مجازى شود. مردم كشورهاى زيرمى
كننود و بوراى رسويدن بوه آن آرموان، هسوتى سازند و آرمان خود مىمى

هواى نهنود. موردم جامعوهخويش را، به رايگان، در اختيار مسلطها موى
داراى موقعيووت مسوولط، گرفتووار تبليغوواتى هسووتند كووه برايشووان زنوودگى 

 سازند و...مجازى مى
یابتد و بته زیتان تحقق نمی بسود آرمانی که جز با بکاربردن زور . تبعیض314

عقتب»هتای زیتر ستلطه، شتود. درجامعتهآرمانی که به رشتدکردن متحقتق متی
است که این با بکتاربردن زور استت کته  آویز توجیه این دروغدست« ماندگی

ماندگی را جبران کرد. و یا این بتا بکتاربردن زور توان در زمان کوتاه عقبمی
 را از سر راه برداشت و... توان موانع رشدیاست که م

مایه این فریب، جانشین کردن اصل تغییورکن توا تغییردهوی بوا بن     
بگذار تغییرت »اصل بگذار تغییرت دهند است. در حال حاضر، اصل 

رود. حاصول آن، بکوار زدودن آرموان از ذهون نسول جووان موی« دهند
و پیوری زودرس « حوال را خووش اسوت»، دنیائی، بنابراینزندگی این

که تا وقتی آدمی آرمان دارد، یعنوی هودفی دارد است. توضیح اینشده
دهود، ، احساس پیوری بوه او دسوت نمویقابل متحقق شدن از راه رشد

آرموان، احسواس پیوری و بسوا سوال بگوذرد. و بوه بوی 39ولو سون او از 
 باشد. و  ساله 19دهد ولو جوانی پوچی  دست می

كته شتغل داشتتن و تحصتیل انبتوه. بلحتاش ايتن . تبعيض بستود مصترف316
استت ساالرى وابستته شتدهساالرى و سرمايهاست به سرمايهمعاش وابسته شده
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، مصرف انبوه شتر  زنتدگى گشتتهبه توليد و مصرف انبوه. در این مدار بسته
سياست مالى و پولى اتخاذ كنند تاكه ميزان مصترف،  است و دولتها ناگزيرند
 دائم افزايش پيدا كند. و

. تبعيض به زيان فعاليتهاى واقعى و پاسخگو به نيازهاى اساسى انسان و 317
همه جای جهانِ امتروز، نمايشتگاه ايتن تبعتيض «. سودآور»بسود فعاليتهاى 

را جانشتین فرهنتگ  مصترف« فرهنتگ»است. این نتوع کارهتا هستتند کته 
 اند.، بخصوص در کشورهای زیر سلطه کردهتولید

  
  . تبعيض بسود گروه بنديهاى حاكم داخلى و متحدان خارجى:3 

ها، از راه همراه كردن تدابير تنگ كننتده بتا تتدابير . توزيع نابرابر امکان314
کته، در جامعته، اینکننده، در سطح جهان، و در سطح كشورها. توضیح فراخ

زیتر ستلطه،  –گتر کته، در رابطته ستلطهگرائی و نیز، بنابر ایتنبنابر اصل نخبه
ها و دارندگان موقعیتت شوند که گستره دسترسی نخبهتدبیرها چنان اتخاذ می

ها تنتگها و زیر سلطهها بیشتر و محدوده دسترسی غیر نخبهمسلط به امکان
است. براى مثتال، و همگانى شده ها همه مکانیتر باشد، توزيع نابرابر امکان

هتتای آموزشتتى، نتتابرابرى در در مؤسستته نتتابرابرى ستتطح آمتتوزش و پتترورش
های مالى دولت و اعتبارات بانكى، نتابرابرى در ارتقتاء بته دسترسى به امکان

هتا و...، هتا و اطتالعدر درسترسی بته داده مقامات تصميم گيرنده و نابرابری
 ها،آشکارترين تبعيضها هستند. افزون بر اين

هاى سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگتى بتراى . ايجاد محدوديت311
تر كتردن قلمترو فعتالِ مايشتائى گتروه قشرهاى مختلف به قصد هرچه گسترده

يارى از قلمروهتاى اقتصتادى بنديهاى حاكم. براى مثال، در ايران امروز، بس
هاى سود آور و...( در انحصار و صادرات فرآورده و اسلحه و واردات )نفت
بنديهاى حاكم هستند. مأموريت اصلى دستگاه قضتائى تتأمين بستط يتد گروه
 35هایِ حتاكم و تنتگ كتردن عرصته فعاليتت اکثریتت افتزون بتر بندىگروه

ست. در مقياس جهان، مسلطها همين محتدوديتها را بتراى زيتردرصد مردم ا
 اند وها ايجاد كردهسلطه
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بنديهاى حاكم. اين . ايجاد قلمروهاى زندگى و فعاليت خاص براى گروه319
تبعيض، در همه كشورهاى جهان، موجب گسستتن پيونتدهاى شتهر و منتاطق 

ن را بتا ديتوار، از است. تا جائى كه مناطق ثروتمند نشيمختلف كشورها گشته
 کنند واند و میبقيه شهر جدا كرده

هاى اقتصادى و فرهنگتى مستلطها از راه گستترده . تبعيض بسود فرآورده311
كتتردن بتتازار عرضتته و تقاضتتاى آنهتتا و تنتتگ كتتردن بتتازار عرضتته و تقاضتتاى 

ها . توزيع نا برابر قوه خريد بسود شتهرها و در شتهرها، سلطههاى زيرفرآورده
هتاى رايتج بترای ايجتاد مناطقى از شهر و سياست قيمت گتذارى، روش بسود

 ها هستند وهاو مسلطسلطهفضاهاى دوگانه تنگ و گشاد براى فعاليتهاى زير
 

 مدار: .  تبعيض بسود اليگارشيهاى قدرت49
. تخريتتتب توليتتتدهاى اقتصتتتادى و فرهنگتتتى از راه رقابتتتت ناستتتالم: 4514 

مستلط و نيتز مراكتز  داننتد كته اقتصتادشناستند و متىمتى دوپينگ را همگتان
دارند تا که فترآوردهمزاحم را از ميان بر مى مسلط، از راه عرضه ارزان توليد،

 های خود را جانشین کنند و
هتا از راه ارزش كتردن و از ارزش هتاى مستلط. تبعتيض بستود فترآورده4511

تتترين ايتتن نتتوع تبعتتيض، تخريتتب شتتمولگيتترد.  جهانانتتداختن، انجتتام متتى
با ارزشهاى ستازگار بتا جانشتين شتدن ها نارزشهاى مزاحم و جانشين كردن آ

دانيم متدهاى اقتصتادى، فرهنگتى، سياستى و ها است. مىهاى مسلطفرآورده
نواخت یک هاى داراى موقعيت مسلط نيز، جبر مصرفاجتماعى، در جامعه

كنتتد. امتتا در نواختتت را تحميتتل متتىبختتواهی نتتا یک و نیتتز جبتتر مصتترف تتتا
سلطه، تخريتب فرهنتگ و ارزشتهاى ختودى، بقصتد تشتبه بته هاى زيرجامعه

است.مالتاريا گرچته برضتد ایتن ها را بر قراركردهمسلط، ويرانگرترين تبعيض
ترستاند، امتا، ایتن متی دهتد واز تهتاجم فرهنگتى غتربها شعار سر مىتبعیض
ا مخالفت ختوانى صترفال لفظتى هستتند و پوشتش هستتند بترای حتاکم شعاره

گرفتتار استتتبداد جتتز ضتتد و عناصتر آن کتته زیتتر ستتلطه کتردن فرهنتتگ قتتدرت
تواند اخذ کند. زیرا تنها عناصر این ضتد فرهنگ )= فرهنگ قدرت( را نمی

فرهنتگ هستتتند کتته در تنظتتیم رابطتته اقلیتت مستتلط و اکثریتتت زیتتر ستتلطه و 
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هتای حروم، کاربرد دارند. برای مثال، ابزار سرکوب و روشهای آن، دستتگاهم
طلبی از راه مصتترف، در جمتتع، بتته قتتدرت تبلیغتتاتی و روشتتهای آن، تشتتخ 

امتتروز، ایتتن ضتتد  را ارزش بتترین شتتناختن. در ایتتراناصتتالت بخشتتیدن و آن
در استتبداد، است. چون فرهنگ است که چون سرطان به جان فرهنگ افتاده

هتا، کند، فرهنگ بمثابته فترآورده خالقیتتاقل میل میبه حد خودانگیختگی
شود و خالء را ضد فرهنگ یا فرهنگ قدرت که بیشترین عناصرش ناچیز می
 کند و شوند، پر میوارد می
هتاى فعاليتهتاى . تبعيض بسود فعاليتهاى معتين از راه تخريتب عرصته4519
ر و طبيعتتت. ايتتران يتتك قتترن استتت كتته قربتتانى ايتتن تبعتتيض استتت: در ديگتت

، سياستت تخريتب فعاليتهتاى متزاحم را بکتار ، شركت ستابق نفتتخوزستان
، توليد هاى مخدربرد. در حالِ حاضر، در كشورهائى، بسود توليد فرآوردهمى

المللتى كتار، توليتد بستيارى اند. و يا بنابر تقسيم بينرا از بين برده كشاورزى
آورنتد، متوقتف گشتتهها که بسا نیازهای اولیه ستاکنان آنهتا را بتر متیفرآورده
 است..
ها: در طتول تتاريخ . تبعيض منفى بقصد مصون ماندن از تجاوز مسلط4511
بدستتتان، روستتتاها را نيمتته ويتتران نگتتاه  زاحمتتت قتتدرتاز بتتيم م ايتتران،

ن، كسانى كه به قدرت حتاكم اتصتال ندارنتد، بهتتر خلدوداشتند. بقول ابنمى
است گرد تجارت نچرخند. در حالِ حاضر، از بيم دولت مالتاريتا، كستى تتن 

 هد.دگذاريهاى پر خطر نمى به سرمايه
 
 : و به زيان حقوق انسان قدرت . تبعيض بسود مصلحت44 
استتت كتته ثروتهتتاى كشتتور را در  ستتلطه بنتتام مصتتلحت. دولتهتتاى زيتتر4414 

گتتر را كتته ايتتن نتتوع تبعيضتتهاى ويرانگذارنتتد. بتتراى ايتتناختيتتار مستتلطها متتى
 آورم:ونه را مىبشناسيم، دو نم

زاهدى بته ايتران  - شاه را از طريق دولت كودتائى وقتى قرارداد كنسرسيوم● 
دادند بدون كاستن و افزودن حتى يك واو، بايتد كردند و دستور مىتحميل مى

داد پرستيدند. زاهتدى  تصويب شود، در مجلس، از تمديد خود به خود قترار
 با تمديد قرارداد، در واقع، كاله سرانگليسيها و امريکائيها»در توجيه گفت: 
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جتاى ستوخت  كه تا هفت هشت سال ديگر، نيتروى اتتماست. براى اينرفته
ورت، پتس ماند. در اين صمصرف مىگيرد و ذخاير نفتى ايران بىرا مى نفت

 «!ايماز ده سال، هرچه از كنسرسيوم بگيريم، وجهى است كه بازيافته
است: در توجيه قرضه گرفتن از كشورهاى اروپائى گفته هاشمى رفسنجانى●  

شتوند از ریيتم متا حمايتت كننتد! وقتى به آنها مقرو، بشويم، آنها ناگزير مى
زدايتى در لتزوم ادامته سياستت تتنش« طلبتان اصتالح»همين توجيه رابرختى 

 اند و شد،بکار بردهستانى خالصه میكه صرفال در قرضهحکومت خاتمى
بته  و وابستتگى بته غترب . چشم پوشيدن از حقوق ملى بنتام مصتلحت4411

سابق، در دوران بعد از « شوروى» سردمدارى امريکا يا به شرق به سركردگى
دوم و وابستتگى بته انگلتيس يتا روس پتيش از آن، تتاريخ ايتران را از  جنگ

دهتتد. در جهتتان، جتتو تشتتکيل متتىستتلطه زمتتان قتترار گتترفتن ميتتان دو قتتدرت
بنتام  كشورهاى بسيار ديگرى نیز در اين موقعيت قرار داشتند و در همه جتا،

گران و بته زيتان حقتوق ملتهتا، تبعتيض بتر قترار شتدهمصلحت،  بسود سلطه
 است.

و فرهنتگ و روابتط اجتمتاعى، بنتام  . غربى كردن سياستت و اقتصتاد4419 
كشتورهاى  را جانشتين رشتد« تمتدن بولتوارى»، تبعيضى است كته مصلحت

است. بتديهى استت ايتن مصتلحت، مصتلحت قشترهاى مستلط سلطه كردهزير
 گر حقوق جمهورمردم بود و هست.جامعه و در سود آنها و تباه

را بر انستان،  ، كه راه رشدهای همگانی، بنام مصلحت. اما آن تبعيض4411 
انواده، خانتدان، بنتدد، يتك رشتته تبعيضتها، بنتام مصتلحت ختاز كودكى، مى

اى هستتند. هتر خواننتده روستا، شهر و کشور و بته زيتان استتعدادهاى انستان
گر يك چند از ايتن تبعيضتها، در خانته و در مدرسته و در روستتا و در مشاهده

است و هست. براى مثال، استعداد كودكى درخور شهر و درکشور خود، بوده
كنتد نتوع ديگترى را ست و مصلحت ختانواده ايجتاب متىنوعى از تحصیل ا
است كه بر وفق عالقه و سازگارى در طترز دختر و پسر اين تحصيل كند. حق

کند  كه بنابر توقعات پدر فكر ازدواج كنند اما مصلحت  خانواده ایجاب می
 و مادر، ازدواج كنند و...
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 و به زيان انسان و طبيعت: . تبعيض بسود جهانى شدن قدرت41 
و  متحتتد و بانتتك جهتتانى المللتتی )ستتازمان ملتتل. بتته ستتازمانهاى بتتین4114 

ل و...(، بر مبناى تبعيض بسود قدرتهاى جهانى ساخت المللى پوصندوق بين
المللتی هتاى بتینیتدار كته از طريتق ستازماناند. ساخت ) = روابط پابخشيده

اند( واقعتى آنهتا بمراتتب بيشتتر از ستاخت ميان كشورهاى جهان بر قرار شده
قتتانونى آنهتتا بيتتانگر تبعتتيض استتت. چنانكتته ستتازمان ملتتل و بانتتك جهتتانى و 

 شمارند.مىل را آلتهاى فعل امريکا و شركاى اروپائيش المللى پوصندوق بين
. ستتاخت بازرگتتانى جهتتانى و مبتتادالت فرهنگتتى در ستتطح جهتتان نيتتز 4111

مليهتا هستتند. در طلبتى متاوراءگوياى تبعيض بسود قدرتهاى جهانى و توسعه
ماننتد كته يتا بايتد ختون ختود را ستلطه بته كستى متىحقيقت، كشتورهاى زيتر

ها فرار سرمايهبفروشد و با پول آن يکچند زندگى كند و يا از گرسنگى بميرد. 
 و مهاجرت مغزها، از جمله، حاصل اين روابط هستند.

المللى و روابط سياسى در سطح جهان نيز ترجمان تبعيض . حقوق بين4119
بستتود قتتوى و بتته زيتتان ضتتعيف هستتتند. بتتراى مثتتال، ثروتهتتاى عظيمتتى كتته 

ى صتنعتى دزدنتد و بته بانكهتاى كشتورهاسلطه متىحاكمان بر كشورهاى زير
 شوند.سپارند، هرگز به صاحبان آنها بازگردانده نمىمى
اند كه الف. رهبورى سياسوى اين سه دسته روابط چنان تنظيم شده     

سولطه هاى زيراز جامعه در دست قدرتها بماند و ب. نيروهاى محركه
يروهوواى مليهووا ايوون نبووه كشووورهاى مسوولط جريووان يابنوود و ج. موواوراء

محركه را، در مقياس جهان و زمان، در حتظ موقعيت خوود و توسوعه 
 در زمان و مکان، بکار برند.

بتر  . در مقياس هر كشتور، ختواه در كشتورهاى داراى متردم ستاالرى4111 
اصتتل انتختتاب و چتته در كشتتورهاى داراى ریيمهتتاى استتتبدادى، بنيادهتتاى 

اعى و آموزش و پرورشی و دينى و فرهنگى بر ايتن سياسى و اقتصادى و اجتم
هتا باشتد. هرچنتد ايتن اند كه رهبرى همتواره از آن نخبتهاساس ساخت گرفته

ها تجديدپذير هستند، اما در عمل، تارعنكبوتى از روابط شخصتى ميتان نخبه
 و رهبترى را از آنِ گتروه بنتديهاى آيتد كته عمتالق، قتدرتهتا بوجتود متىنخبه
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 445خانواده و بر فرانسته  65گويند بر امريکا كند. چنانكه مىخانوادگى مى
 كنند.خانواده و بر... حکومت مى

المللتتى هستتتند كتته بخشتتى مهتتم از نيروهتتاى ايتتن ستتاختهاى ملتتى و بتتين     
كننتد. چترا كته آينتد، تخريتب متىاى را كه در مقياس جهان بوجود مىمحركه
انسان بکار افتند ساختهاى اجتماعى كشتورها و  وهاى محركه اگر در رشدنير

كنند و با باز و تحول پذیر کردن نظامالمللى را دگرگون مىساخت روابط بين
 سپارد.جای به رشد انسان می ها، متمرکز و بزرگ شدن قدرت

 
 19جوا شومار شودند )افوزون بور که تا ایون در دوازده دسته تبعیض      

هوا بوا کننود. ایون تبعویضنوع تبعیض( همگوی یکودیگر را ایجواب موی
گیرنود نیوز هوایی کوه، از ایون پوس، در پرتوو شناسوائی قورار مویتبعیض

زمان، سیاسی و اقتصادی و کنند. هر تبعیضی همیکدیگر را ایجاب می
زموان در چهوار زدائی هومرو، تبعیضاینو فرهنگی است. از  اجتماعی

 های آنها است، باید انجام بگیرد. بعد واقعیتی که شهروندان و جامعه
و  بور اصوول اسوتقالل ها زدوده شدنی نیستند اگور رشوداما، تبعیض     

انسان و هر جامعوه، تعریوف هر  ، بمثابه دو حقی که ذاتی حیاتآزادی
و جمهووور  کووه، هوور شووهروندنشووود و بووه عموول درنیایوود. امووا بوورای آن

عقلهای خویش غافل نشود و  نشووند و  شهروندان از استقالل و آزادی
ننود، نیواز رشد کند وک حق زندگی را عمل به حقوق خویش و بر میزان

ها و بیان اسوتقالل و آزادی بمثابه اصل راهنمای عقل به موازنه عدمی
بمثابوه اندیشوه راهنمووای شوهروندان اسوت تووا کوه رابطوه حووق بوا حووق 

 . چرا کهمحل بگردندها بیبا زور بگردد و تبعیض جانشین رابطه زور
 

هوا را در هموه و وظیتوه، نووعی از تبعویض لیفو تک . دوگانگی حق49
 است:ها ببارآوردهجامعه
فرموده و به زیان حقتی کته انستان دارد.  قدرت بسود تکلیف . تبعیض4914

و یا وظیفه بایتد  توان چشم پوشید اما به تکلیفمی گویند: از حقچنانکه می
را اجبتاری  استت بجتا آوردن تکلیتف ، جباری که زورعمل کرد. در حقیقت
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کته  شود مگر به آگاه شدن از ایتن واقعیتتاست. این تبعیض زدوده نمیکرده
بایود باشود و اگور چنوین نباشود، ای عمل به حقوی و وظیته هر تکلیف

، سان، دوگانگی حق و تکلیتف. بدینحکم زور است و نباید بدان تن داد
 خیزند وبنابراین، قدرت جبار از میان بر می

نیتز از  و عترف و عتادت و رستم و بته زیتان حتق بسود ستنت تبعیض. 4911
این تبعیض به سنجیدن سنت و عترف و  نوددها هستند. زبعیضرایج ترین ت

عادت و رسم به حق است. در حالِ حاضر، سنت و عرف و عادت و رسم بته 
و  و حقتوق شتهروندی اما حقوق انستان ندشوها عمل مییادها هستند و بدان

هتم زمتانی بته یتاد بیاینتد، بترای مثتال، آینتد. اگتریبه خاطر نیز نم حقوق ملی
دختری ازدواج را حق خود بداند، این بسود سنت و رستم و عترف و عتادت 

 شود واست که تبعیض برقرار می
دیگری، از جمله تبعیض به ستود  به سود حقی و به زیان حق . تبعیض4919

هتای هتا و مثتل تبعتیضتترین تبعتیض، نیز از رایجو به زیان آزادی« امنیت»
کنتد. زدودن ایتن است. زیرا هر حقی حقوق دیگر را ایجاب متی دیگر دروغ

کتردن عمتل تبعیض به آگاهی از مجموعه تشکیل دادن حقوق است و تجربته
گاه می را  کند از این امر کته حقتوق یکتدیگربه حق. تجربه تجربه کننده را آ

کنند و اگر کسی به حقتی عمتل نکنتد بته حقتوق دیگتر نیتز عمتل ایجاب می
است، زندگی ختویش را تخریتب کتردهاست و به میزانی که عمل نکردهنکرده
 است و
: هم اکنتون نیتز، در جامعتهو رسم و به زیان رشد بسود سنت . تبعیض4911

های یک جامعه را تشکیل رار است. نزد اقوامی که اقلیتها، این تبعیض برق
دهنتتد، ایتتن تبعتتیض بیشتتتر رایتتج استتت. زیتترا، قدرتمتتدارها بتترای حفتتظ متتی

شتوند تتا مگتر متانع از رشتدی پرستت متی گترا و قتومموقعیت خویش، ستنت
رزهتا را بتر رهاند و مفرموده می ها را از سنت و رسم قدرتبگردند که انسان

تتر متیرا برقرار و فراخنای رشد را هرچته گستترده اجتماعی دارد و توحیدمی
 کند. و
و حقوق  و حقوق شهروندی ، به زیان حقوق انسان، بنام رشد. تبعیض4914
: این تبعیض به زیتان رشتد و بستود قدرتمتداری متدعی رشتد دادن متردم ملی
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شتتود. زدودن ایتتن تبعتتیض بتته آگتتاهی جمهتتور برقتترار می یتتک کشتتور بتته زور
کردن به است که رشد غافل نشدن از حقوق و عمل شهروندان از این حقیقت

 حل و استبدادیان نیز از زورباوریمآنها است. بدین رشد است که استبداد بی
 شوند. وو زورمداری رها می

ها است. نیز از پرشمارترین تبعیض بسود رابطه و به زیان حق . تبعیض4916
شتود، بستود رابطته و بته زیتان ، بتاهر رابطته قتوائی کته برقترار متیدر حقیقت
است. برای مثال، کسی که به دیگری میقوق، تبعیض برقرار شدهمجموعه ح

گوید: بخاطر تو من از حق خود گذشتم، بسود رابطه و به زیان حق، تبعتیض 
 است.  وبرقرارکرده

  
یکوودیگر را ضوودهای و حووق هووایی کووه دیوون و علوومتبعوویض
ی و از موانوع عموده گوراند از عوامل مرگ و ویرانگردانده

 هستند: رشد
 

 شود:وقتی مرام می بسود علم .  تبعیض41
متی و فن و بستود علتم و فتن وقتتی بیتان قتدرت به زیان علم . تبعیض4114

حال، در شوند و در همانمی دئولوییکه وقتی علم و فن ایگردد. توضیح این
کننتد. در جهتان، رونتد، هرآنچته جتز ختود را نفتی متیبکار می ترکیب قدرت

هیتلتتری و استتتالینی و  ایتتدئولویی شتتدن علتتم و فتتن ستته استتتبداد فراگیتتر
یض نتژادی ختود ستاخته را علتم اند. اولی، چون تبعداری را ببارآوردهسرمایه
توانستت نتاعلم بتودن تبعتیض انگاشت، مانع هر تحقیق علمی بود کته متیمی

 آورد علمتتی نتتاقض دیالکتیتتکنتتژادی را ثابتتت کنتتد. و دومتتی نیتتز هتتر دستتت
کترد. استتبداد متی و جامعته را سانستور و تحول دیتالکتیکی طبیعتت استالین

ساالری است که سطح جهان ودر قلمرو آینده را فراگیر سومی استبداد سرمایه
استت افزاید و کاربردی به علم و فن دادهاست و ویرانی بر ویرانی میفراگرفته
 کند.بر روی زمین را تهدید می که حیات
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و نپوذیرفتن  کوردن علومداری از مرام، به خودزدودن این تبعیض     
پژوهوان و و مستقل و آزاد شناختن دانش و فون علم بمثابه ایدئولو ی

 و آزادکردن تحقیق بقصد جستن علم و فن است.
از عکس. هر دو نوع تبعیض و به زیان دین و یا به بسود علم . تبعیض4111

 امرهای واقع مستمر هستند:
برقترار  بستود دیتن و بته زیتان علتم ، تبعیضکلیسا در طول استبداد فراگیر● 

کنتد. زیترا گفتته بتود زمتین کتروی مجبور شد توبه بود. دانشمندی مثل گالیله
رشید در حرکت است. هم اکنتون نیتز، در استتبداد والیتت است و به گرد خو

 مطلقه فقیه دو تبعیض برقرار است: یکی تبعیض بسود والیت مطلقه فقیته و
 و به زیان علم.  « دین»و دیگر، بسود  به زیان اسالم

گتر دیتن در کشورهای کمونیست توجیه به زیان دین و به سود علم تبعیض● 
رفتت ، در واقع بیتان قتدرتی کته علتم گمتان متی«علم»ستیزی شد. سرانجام، 

است. براین شدند که میدان ستیز با دین، مدرسه شکست خورد. پوزیتیویستها
 زدائی ناتوان شد.پس از یک قرن، مدرسه از دین

و دیتتن پرداختتته بتته تفصتتیل بتته رابطتته علتتم اجتمتتاعی در کتتتاب عتتدالت     
گتر و بتس ویتران است: از میان برداشتن این تبعتیضام.موجز آن تفصیل این

 که ، نیازدارد به اینضد رشد
 بگوردد. اقتضوای رشود دیون و علوم اصلِ راهنموای الف. موازنه عدمی

 رها بگردد.  و است که از بند اصل ضد علمی ثنویتعلمی نیز این
و روشی بگردد کوه، بودان، عقول هویچ و آزادی ب. دین بیان استقالل
 ، خویش غافل نگردد.ستقالل و آزادی، اگاه از خودانگیختگی

الیقتتین ، از راه علتتم«نظریتته علمتتی»و بستتود  بتته زیتتان علتتم . تبعتتیض4119
حتد کته انگاری نظریه. از این نوع است اعتقاد به جبر و اصالت ماده تا بدان

است، تا این زمان، غفلتت متیآناز فضائی که ماده در بردارد و فضائی که در
 و...  شد و تساوی دالیل بر بود و نبود خدا

است که همگان بداننود کوه نظور علموی به این زدودن این تبعیض     
جوید نیز تا علومهایی که انسان میگیرد. علمو العلم را دربر می علم

 وند و صتت نسبی دارند. الیقین فاصله بسیار دار
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هتا و فن و به زیان کار که مشکل امروز همه جامعه بسود علم . تبعیض4111
 کند.کار میها را بیاست: علم و فن انسان

ار بک و فن در تألیف قدرت است که علمبه این زدودن این تبعیض     
 .نروند و در برخورداری انسان از حقوق خویش کاربرد پیدا کنند

بسود عالم و به زیان جاهل از راه برقرار کردن رابطه مطاع و  . تبعیض4114
 نقش دارد. که قدرت که، در این رابطه، نه علممطیع. غافل از این

است که رابطه عالم با جاهول، نوه رابطوه به این زدودن این تبعیض     
از اولی به دوموی باشود. ایون رابطوه اسوت کوه  که رابطه انتقال علم قوا

 . کندرا ممکن و همگانی می رشد
و فن در  های دیگری وجود دارند که در مطالعه کاربرد علمهنوز تبعیض     
 ، شناسائی خواهند شد.رشد
 

های رهبری شهروندان کوه سوبب دادن نقوش ها میان قوه. تبعیض41
 شوند:انسان می بر ضد رشد اول به قدرت

و فتن سیاستت و... ترجمتان اصتل  . رهبری نخبه و متخص  در علتم4414
استت. رهبتری کننتده محتور فعتال و رهبتری شتونده کته  تک محوری ثنویت

کننتده ایتن رابطته، بیتان شوند. توجیهپذیر میجمهور مردم هستند، محور فعل
اکثریت بتزرگ  های رهبری نابرابرند. قوه رهبریقدرتی است که بنابرآن، قوه

آیتد. لتذا، اداره جامعته متی« ابتتدائی»های حیتاتیِ الیتتنها از عهده اداره فع
هائی است که این یا آن صفت را داشته باشند. غافتل نیازمند قوه رهبری نخبه

های رهبتری فعتالِ مایشتاء و تمتامی چند از قوهای که یککه، در رابطهاز این
متی پذیر باشتند، هتر دو نتوع رهبتری، تتابع قتدرتهای رهبری فعلدیگر قوه

پذیر گرداندن قوه رهبری اکثریت بزرگ و نیتز فعتالِ مایشتاء شوند. زیرا فعل
شتدن هتر دو نتاممکن  ساختن قوه رهبتری اقلیتت کوچتک، جتز بتا تتابع زور

 است. 
و  اصول راهنموا اسوت کوه موازنوه عودمیبه این زدودن این تبعیض     

قووه بگوردد، توا کوه نوه نوابرابری اندیشه راهنما و آزادی بیان استقالل
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با حوق و  های رهبری که گوناگونی آنها، از راه برقرارکردن رابطه حق
 . ورا میسر کند همگان و عمران طبیعت ، رشددموکراسی شورائی

)والیت « اللهاغنام»و به زیان « نماینده او»، بسود بنام خدا .  تبعیض4411
)طبیعتت عتوام را بترای اطاعتت  مطلقه پاپ و فقیه( و تبعتیض بنتام طبیعتت

و  ها را بر حکومت کردن( و تبعیض بنتام طبقته انقالبتیو نخبه ریدهکردن آف
و استتقرار  آهنتگ )دیکتتاتوری پرولتاریهتا، بسود حزب پیشرسالت انقالبی

هتا بسود رهبری حزب و ملت قوم ( و  بنام نژاد وای با این و آن ویژگیجامعه
 گرا.های نژاد و قوم و ملتو سازمان

گر مووافوق و توجیووه هووای قوودرتبووه نقوود بیان زدودن ایوون تبعوویض     
 قدرت، و عمل شهروندان به حقووق ذاتوی ها، بر میزانمادون انگاری

و حقو ملوی بمنزلوه  خود بعنوان انسان و حقوق خویش بمثابه شهروند
 .دهدوقتی جمهور مردم معنی می جامعه مدنی

هتای از تبعتیض و به سود شتخ  صتاحب مقتام به زیان حق . تبعیض4419
نه شخ  به حق که حق به شخ  سنجیده  های بشری است:دیرپا در جامعه

 شود.می
اسووت کووه همگووان بداننوود کووه دلیوول بووه ایوون زدودن ایوون تبعوویض     

است و نه در بیورون آن. بنوابراین، اصول ایوندر خود آن حقانیت حق
است که شخص به حق سنجیده شود. یعنی دلیل درسوتی قوول، نوه در 

بینی بیشمار تبعویضآید. نیک که بنگری میجسته  گوینده که در گتته
آنکوه بور شومار بزرگوی از آنهوا ها قربانی آنها هستیم بویها که ما انسان

یوک دلیول بجوا بودنشوان درخودشوان نیسوت. حتی آگاه باشویم، هویچ
قرار، هرگاه ما همواره عارف باشیم که دلیل حق بودن هور قوول بدین

دلیوول را سووراغ کنوویم، گرفتووار تنیووده و فعلووی بایوود درخووود آن باشوود و 
 شویم.گر نمیمرگبار و ویرانی هاتبعیض

هایی به خود دید کته پتیش از آن، هتیچ مسیحی مرگ و ویرانی قرن بیستم    
هستتند  بود. عامل این مرگ و ویرانی، این سه نوع تبعیضقرنی به خود ندیده

ها کنند. زدودن نوع دوم و سوم تبعیضها را ایجاب میکه همه دیگر تبعیض
هوای شوهروندان و  بعنوان اصل راهنموای عقول عدمینیز نیاز به موازنه 
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از  و رهوواکردن علووم بمثابووه اندیشووه راهنمووا و آزادی بیووان اسووتقالل
و جسووتن دلیوول حقانیووت هوور پنوودار و گتتووار و « علمووی ایوودئولو ی»

، کسوی کرداری در خود آن دارد. تا که همگان بپذیرند که در آفورینش
 است.دیگران خلق نشده مالک قوه رهبری

دیگتتر را شناستتائی  یض، تبعتتدر فصتتل رابطتته نتتوع رهبتتری درختتور رشتتد    
 خواهیم کرد.

 
هووا بسووود قوودرتی کووه زیسووتن را دسووتوری  و عرصووه را . تبعوویض46

 هستند: کنند و مانع بزرگ رشدبرخودانگیختگی تنگ می
. پتتتیش از ایتتتن، دانستتتتیم کتتته رشتتتید کستتتی استتتت کتتته عقتتتل او از 4614

وردار استتت. امتتا در بنیادهتتای جامعتته، ختتانواده، کامتتل برختت ختتودانگیختگی
های سیاسی و دینی و فرهنگی، زندگی های اقتصادی، سازمانمدرسه، مؤسسه

دستتتتوری استتتت. مجتتتال ختتتودانگیختگی تنتتتگ و پهنتتتای دستتتتور دادن و 
داری عامتل تنتگ شتدن مجتال است. سرمایهدستورگرفتن تا بخواهی گسترده

م روز، انستان را همچتون یتک وستیله، خودانگیخته زیستتن استت. زیترا تمتا
استت. شتهروندان داده انسان جای به رشد قدرت رو، رشدبرد. از اینبکار می

کننتد، بختش در رشد  شرکت ندارند و اقلیتی هم که رشد علمی را تصدی می
 کنند.شان را به دستور زندگی میای از زندگیعمده
و  بر اصوول اسوتقالل نه تنها نیاز به تبیین رشد عیضزدودن این تب     

( دارد، بلکه نیازمند تغییر ساختار بنیادهوای )= خودانگیختگی آزادی
، در زنووودگی روزموووره، جامعوووه بوووه ترتیبوووی اسوووت کوووه هووور شوووهروند

، انگیختگی خویش را بازیابد: بازکردن مدارها، مدار عقل انسوانخود
 .مدار سامانه بنیادهای جامعه، مدار دانش و فن، مدار نظام اجتماعی

و به زیان « مرامی»و « دینی»و « علمی»به سود جبر باوری  . تبعیض4611
هتا و انسان. این تبعیض نیز امر واقع مستمر در تتاریخ جامعته خودانگیختگی

 است. تا بخواهی ضد رشد
و هنر و...  و دین و مرام و عرفان زدودن این جبر به رهاکردن علم     

 از جبر، بنابراین، بازکردن مدارهای آنها است.
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اکنتون، ایتن نتوع : هتمبسود تقلید و به زیتان ختودانگیختگی . تبعیض4619
ترین نوع آن در جهان است: مدسازی در هر چهار بعد سیاسی و تبعیض رایج

و فرهنگتتی و نیتتز تقلیتتد از رهبتتران دینتتی و سیاستتی و  اقتصتتادی و اجتمتتاعی
هتای اجتمتاعی( و هنرمنتدان، در ستازماناجتماعی )از پدر و مادر و رهبتران 

 جای جهان به رواج است. همه
هووا و فوورآورده یکووی بووه منطبووق کووردن تولیوود زدودن ایوون تبعوویض     

انبووه،  ها با نیازهای اساسوی انسوان اسوت کوه تولیود و مصورفخدمت
خوویش را  از خوودانگیختگیهوا کوردن انسوانبنابراین، تقلید و غافل

کنود و دیگوری، خوودانگیختگی انسوان را پایوه آمووزش و محل مویبی
و  هووای سیاسووی و اقتصووادی و اجتموواعیو نیووز انووواع فعالیووت پوورورش

 .فرهنگی شناختن و کردن است
شوند کته انستانهائی میالعملوقتی دستور ن و علمبه سود دی . تبعیض4611

هتای دینتی و کته نیتایشکنند. چنانخویش غافل می ها را از خودانگیختگی
روی اگتر و بته بخصوص ناچیز شتدن دیتن در وعتده و وعیتد )بته بهشتت متی

کنند. ازند و مقرر میسها که بنام علم میروی اگر( و یا دستورالعملجهنم می
گذاشتتند امتا عریان به اجرا متی ها را با زوردستورالعمل و استالینیسم نازیسم
 دهد.کار را انجام میاین« تبلیغ تجارتی»داری از راه سرمایه
اسوت کوه  واقعیوت، بوه توجوه همگوان بوه ایون زدودن این تبعیض     

انسان طبیعی، بنابراین، هم علموی و هوم دینوی اسوت  خودانگیختگی
شووود. پووس بجاسووت کووه آدمووی  وقتووی دیوون روش زیسووت بوور فطوورت مووی

درستی هر دستورالعمل را با محک خودانگیختگی خوویش بسونجد و 
سووان، د. بوودیندلیوول حقانیووت دسووتورالعمل را در خووود آن سووراغ کنوو

 دینی نیست. تکلیوف نیایشی که تمرین خودانگیختگی نیست، تکلیف
است. بورای مثوال، هرگواه مسولمان  دین از خود بیگانه در بیان قدرت

هموانی جسوتن بوا هسوتی هوشومند و دانوا و توانوا و نماز  را تمرین ایون
اسوت. و اگور او، ودانگیختگی کاملی را تمرین کردهعادل و... کند، خ
ها و وعیدها که اندیشه راهنمائی بدانود ای از وعدهدین را نه مجموعه

چوه ببووار و آنخوود کوه هرگونوه رابطوه دیگوری جوز رابطووه میوان عمول 
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هوای دیگور زدوده موی، ایون تبعویض و تبعویضدکنورا نتی می وردآمی
 .شوند

 
قائل شدن به اجزا و تقدم و تأخر جزیه رشدها از رهگذر ت. تبعیض47

 ها که ضد رشدند:
و فرهنگتتی و  بتته رشتتد سیاستتی و اقتصتتادی و اجتمتتاعی . تجزیتته رشتتد4714
هتتا، خاصتته در تتترین تبعتتیضقائتتل شتتدن بتترای یکتتی از آنهتتا، رایتتج تبعتتیض
طور که توضتیح داده شتد، ای زیر سلطه ودر قید استبداد، است. همانکشوره
یکی است با چند بعد کته هریتک بته زبتان ختود بیتانگر آننتد. جتدا  واقعیت

کردن یک بعد از بعدهای دیگر و رشتد دادن آن بتا ایتن تصتور کته بعتدهای 
ی نمتیرگتدیگر نیز رشد خواهند کرد، ناممکن است و حاصتلش جتز ویتران

 شود.و
زموان رشدِ هم ،است که رشدبه این قرار، زدودن این تبعیضبدین     

و فرهنگوی  آهنگِ همه بعدهای سیاسوی و اقتصوادی و اجتمواعیو هم
 بگردد.
و بعکس. دو نظریه را پدیتد آورد.  ان زیر بنابه زی بسود روبنا . تبعیض4711

شمارد )مارکس( و دیگتری زیربنتا را تتابع روبنتا یکی روبنا را تابع زیر بنا می
هتای استتبدادی انگتارد )متاکس وبتر(. در کشتورهای زیرستلطه کته رییتممی

شتدن محتتوی گمتان « متجتدد»کردن شکل را عامل غربی و اند، غربیداشته
به زیربنا و روبنا و یا شکل  اند. وضعیت کنونی دنیا گویای تجزیه واقعیتردهب

 و محتوی است. و
 به رهاکردن ذهن از ثنویتی است کوه واقعیوت زدودن این تبعیض     

، یکووی را فعووال و تووک محوووری بینوود و بوور اصوول ثنویووترا دوگانووه مووی
اسووت کووه شووکل و گردانوود. امووا واقعیووت ایوونپووذیر موویدیگووری را فعوول
دهند و این واقعیت و زیربنا یک واقعیت را تشکیل می محتوی یا روبنا

 . وشودکند و یا تخریب میمی است که رشد
زیان معنویت و یا بسود معنویت و به زیتان  بسود مادیت و به . تبعیض4719

مادی دارد و نیتز متاده ↔ مادی داری چون نیاز به مدار بستهِمادیت. سرمایه
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کننتد، بته ایتن گرایان چپ ولو به معنویتی قائتل باشتند کته ختود تعریتف متی
و ختود بیگانته شتده از های قدرتها هم که در بیانتبعیض قائل هستند. دین
 کنند. ودهند، تقدم معنویت را ترویج میچگونه مردن را تعلیم می

دانش امروز براین است که از یک چیز در همه جای هستی هست.      
کونم کوه جوا خواطر نشوان مویپوردازم. در ایوندیرتر به این امر باز موی

مودار موادی پدیودهِ مادیت انسان از معنویت او جودائی ناپوذیر اسوت. 
معنوی است کوه  ↔مادی  وجود ندارد. پس این انسان با مدار باز بسته
معنووی را بواز و بوازتر موی ↔باید رشدکند. رشدی کوه مودار موادی می

 کند. و، باز می، خداکند، به روی هستی محض
استت و  بسود اصلی و به زیان اصل دیگری: تقدم با استقالل تبعیض. 4711

 اجتمتاعی است و یا تقدم با دین است و یا تقدم بتا عتدالت یا تقدم با آزادی
هتا ستر تقتدم اصتل بر است. این نوع تبعیض و جنگ است و یا تقدم با رشد

، جنتگ بتر ستر ها استت. در حقیقتتنیز یک امر واقع مستمر در همه جامعه
است و چون جنگ به توجیه نیتازدارد، هرگتروه، اصتلی را چمتاق متی قدرت
 کند. و
از  قاللاسوت کوه اسوت به دانستن ایون واقعیوت زدودن این تبعیض     

است. پس هر عملی را به این میزان  میزان جدا نیست و عدالت آزادی
 ، بنوابراین، حوقباید سنجید تا که معلوم شود بیانگر استقالل و آزادی

اسوتقالل و آزادی و دیگور حقووق هست یوا خیور. و دینوی کوه خوالی از 
اسووت و تقوودم آن بوور اسووتقالل و آزادی و  باشوود، بیووان قوودرت انسووان

دهود کوه از حقووق خوالی و از ، جوز ایون معنوی نمویعدالت اجتمواعی
خووود تحقووق راد زیتوانوود مقوودم باشوونمووی پوور اسووت. و رشوود قوودرت

 . و، یعنی استقالل و آزادی، استخودانگیختگی
آهنتگ کارها که فعالیت همبسود یک کار و به زیان مجموعه . تبعیض4714

انستان  کته رشتدکند. توضتیح ایتنهای انسان ایجابشان میو فضل استعدادها
کنتد کته او هتم کتار رهبتری ها، ایجاب میبه مجموعه استعدادها و فضلبمثا

سیاسی و غیر آن و هم کار علمی و هم کار هنری و هم کتار ابتکتار و ابتداع و 
و هم کار پدری یا مادری و دوستتی و... و هتم  کشف و خلق و هم کار تولید
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رد و ارزیابی و نقدکند. انسان بر فراغتت و استتراحت را بکار ب اندیشه راهنما
و بدان نیاز دارد. هرگاه تنهتا بته یتک کتار بپتردازد و یتا بیشتتر وقتت  نیز حق

ستاالری و دیگتر خویش را به یک کار اختصاص دهد )تخصصی که سترمایه
شتدن را تتا بته آختر  شتیءشتود جریتان کنند(، ناگزیر متیساالریها تحمیل می

هتا روزافتزون شتوند و کاران پر شتمار و پرشتمارتر شتوند و نتابرابریود. بیبر
 فراگیر بگردد. خشونت

تلقی شود و تقسویم  است که انسان جامعبه این زدودن این تبعیض    
 کنونی کار جای به تقسیم کوار دیگوری بسوپرد تاکوه هور انسوان، بمثابوه

ای از کارهووا را تصوودی کنوود. و فضوولها  مجموعووه مجموووع اسووتعدادها
دانش  تقسیم زمان میان کارها قدم اول است. هرگاه چنین شود، رشد

دهود هموه کنود بلکوه بوه او امکوان مویکار نمیو فن دیگر انسان را بی
 .  کارها را تصدی کند

 
ها تر و سبب انتقال داشتهبسود قوی بعیض.  هر رابطه قوائی یک ت48

ماندن قوی و ضعیف، هردو،  از ضعیف به قوی است  که عامل از رشد
 شود:می

شونده که سبب انتقال حاصل کار  میان اسثمارگر و استثمار . رابطه قوا4314
هتای انستانید. این رابطته امتر واقعتی دیرپتا در جامعتهشواز دومی به اولی می

 کتی در کتاب سرمایهشود )پیترین کارهای نظری، پیشنهاد میاست. در تازه
در قرن بیست و یکم( در سطح جهان، از راه وضتع مالیتات، توزیتع درآمتدها 

کته در کند چنتانمتعادل بگردد. اما این کار برفر، انجام مشکل را حل نمی
 است.است. نیاز به تغییر رابطهسطح کشورها حل نکرده

بوا  به رابطه حوق به تغییر رابطه قوا قرار، زدودن این تبعیضبدین     
)مالکیوت برکوار( از مالکیوت  حق است: الف. تابعیت مالکیت شخصی

)مالکیت بر سرمایه( جوای بوه تابعیوت مالکیوت خصوصوی از  خصوصی
نیز از حق مالکیوت  مالکیت شخصی بدهد. ب. چون جامعه و طبیعت

کنود. هرگواه حوق سه مالوک پیودا موی شخصی برخوردارهستند، تولید



 052 

نیز به انودازه  مصرف های آینده نیر لحاظ شود، تولید به اندازه ونسل
 . وخیزدشود و استشمار از میان بر میمی

گتر بستود ستلطه ها نیز تبعیضزیر سلطه میان جامعه –گر . رابطه سلطه4311
طه مسلط و هم اقتصاد زیر سل ا هم اقتصادهرا دربردارد. اینک، ماورای ملی

 کنند. را مهار می
هوا بوا یکودیگر، اسوت کوه رابطوه جامعوهبوه ایون زدودن این تبعیض    

، بوا شورکت هموه بگردد. مودیریتی جهوانی ترجمان اصل موازنه عدمی
از مالکیووت  هووا، درآن،  بوور اصوول تابعیووت مالکیووت خصوصوویجامعووه
آهنوگ هوم را به مهار درآورد و آنهوا را در رشود ، ماورای ملیهاشخصی
اسوت، بکوار و فضای آن ها و سالمت محیط زیستی که کره زمینجامعه

تخریووب نگردنوود و در همووه  سووان کووه نیروهووای محرکووهانوودازد. بوودان
 . وعدل، در رشد بکارافتند ها، بر میزانجامعه
گزینتد ای که او بر متیوالیت از دارنده این حق به نماینده . انتقال حق4319

ها بر اصل انتخاب(، تبعیضی بته زیتان انتختاب کننتده و بته ستود )دموکراسی
 است. انتخاب شونده

ذاتی قابول  به آگاه شدن از این امر است که حق زدودن این تبعیض    
سواالری شوورائی اسوت کوه انتقال نیسوت. بنوابراین، بوا اسوتقرار موردم

خیزد. اما هم در دموکراسوی بور اصول انتخواب و تبعیض از میان بر می
دم را از  هائی که جبارها والیت را حق خوویش و جمهوور موردر جامعه

تواند عبارت باشد از پذیرفته شدن انگارند، قدم اول میآن محروم می
انتقال ناپذیری حق والیت، بنابراین، پذیرفته شدن این اصل: تصمیم 

 . وگیرندگیرد و اجرا را منتخبان او برعهده میرا جمهور مردم می
ود را مسلط بر طبیعت وقتی انسان خ . رابطه قوای انسان با طبیعت4311

 به زیان طبیعت است. کند، تبعیضتصور می
 است کهزدائی به اینتبعیض   
بقصود ثوروت انودوزی، ایون نوه  بورداری از منوابع طبیعوتالف. بهوره 

یابود. رشودی کوه بنوایش بور تخریوب است که افزایش می ثروت که فقر
رو، توزیع درآمودها ره بجوائی انجامد. از اینی کامل میاست، به ویران
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بورداری از منوابع بقصود  برد. نیاز به تغییر رابطه است: رابطه بهرهنمی
برداری از منوابع بوه رساندن سود به حداکثر، باید جای به رابطه بهره

 کند، بسپارد. وای که نیازهای اساسی انسان ایجاب میاندازه
بوا حوق بسوپرد:  جای خوود را بوه رابطوه حوق با طبیعت ب. رابطه قوا

انسان بپذیرد که غافل شدن از حقووق طبیعوت غافول شودن از حقووق 
 . خویش است

 
را  انسان یوک تعریوف دارد و بوزرگ و متمرکوز شودن قودرت . رشد43

 به زیان انسان و بسود قدرت است: رشد خواندن، تبعیض
 ، نظری را شناسائی کردیم  کته ختود را ضتد رشتددر جلد اول کتاب رشد    

کتردن تعریتف بتا از ختود بیگانته هتای قتدرتکند. چراکه، بیتانتوصیف می
ی بر ویرانگرویرانرشد، بزرگ و متمرکز کردن قدرت را که حاصل افزودن 

اند. فاجعه با جانشین کردن تعریف رشد آغتاز شتدهی است، رشد باوراندهگر
 است:
داشته باشد، این انسان نیستت  ای از قدرتمایهبن . هرگاه تعریف رشد4314

شود و ویرانی بر ویرانی رکز میکند و قدرت است که بزرگ و متمکه رشد می
 ها از رشد است.افزاید. پس چاره کار نقد تعریفمی
وجتود بزرگ بسود بتی یک تبعیض قرار، شناختن وجود برای قدرتبدین    

وجتود را او استت. بتی و به زیان باوجودی است کته انستان و محتیط زیستت
 باوجود کردن، تبعیض دوم است. جانشین 

با حق اسوت.  کردن رابطه حق زدائی به جانشینِ رابطه قواتبعیض     
زدائوی از تعریوف خیوزد. و تبعویضاز میان بر می بدین جانشینی قدرت

برای مثال،  مایه قدرت شدنی است.ها و حذف بن، به نقد تعریفرشد
شود، بنوابراین کوه  ناخالص داخلی تعریف می رشدی که افزایش تولید

، سال جامعه است و، در اقتصادیک تولید ناخالص مساوی کل مصرف
ی «هواخودمت»هوا و کوم، فورآوردهمصرف تخریب است، پس، دسوت

 رو،. از اینهستند گر، نه رشد که ضد رشدویران
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بتا  و بازگردانتدن آن بته رابطته حتق . هر تعریف رشدی که از رابطه قوا4311
فرآوردهِ تحتول روابتط  حق غفلت کند و یا براین تصور بنا شده باشد که رشد

روابط، تعریفی از رشد است کته نته ز ایندر جریان تاریخ است به رهائی ا قوا
 گرداند.دهد بلکه انسان را تابع جبر آن میاصالت می تنها به قدرت

 محول بگوردد: رابطوه قووابوی است کوه قودرتزدائی به اینتبعیض     
از آغواز، ها هستند که، هوم کند. این انسانخودخویشتن را حذف نمی

با زور بگردانند. وگرنوه، رابطوه  با حق و نه زور توانند رابطه را حقمی
 .آوردقوا پایانی جز ویرانی همه چیز و مرگ هم کس ببار نمی

 
ها بسود زیبا و به زیان زشت و بسود جووان بوه زیوان پیور و . تبعیض19

در شومار « جاذبوه جنسوی»بسود  یا بسود پیر و به زیان جوان و تبعیض
 هستند: ها و ضد رشددیرپاترین تبعیض

دو تعریف  و از منظر قدرت . تکرار کنیم که زشت و زیبا از  منظر حق1514
بستود  دارند. راست بخواهی، حق زیبتا و قتدرت زشتت استت. پتس تبعتیض

رفوع ایون استت.  بسود زشتی و به زیان زیبائی ضعببه زیان حق، تقدرت و ب
 و محل و حق با محل بگردد.است که قدرت بیتبعیض به این

شمول و از امرهای واقتع مستتمر رو و پیر، جهانبه زیان زشت . تبعیض1511
انبتوه کته  در مصترف« جاذبته جنستی»است. در حال حاضتر، بختاطر نقتش 

استت. رفتع ایتن کند، این تبعیض شدتی بتمتام جستتهداری تحمیل میسرمایه
 است که تبعیض به این

نقش بگردد و این کار شدنی نیست مگتر بی الف. جاذبه جنسی بمثابه قدرت
 کهاین
بعوود از میووان برخیووزد، یعنووی در هوور چهووار « دیکتوواتوری سووکس»ب.  

و فرهنگی، نقش محوری پیدا نکند. به  سیاسی و اقتصادی و اجتماعی
 سخن دیگر،

 کند. درنتیجه،مقرر می ج. رابطه جنسی همان شود که طبیعت 
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و  د. بنابراین که زمان دوست داشتن پایدار است، در نگرش به زیبوائی
با هدفِ باز و  و عمل به حق است. پس، رشد ه حقزشتی، زیبائی باور ب

 بازترکردن مدار اندیشه و عمل به روی معنویت،زیبا است.
. هرگوواه تنظوویم کننووده رابطووه پیوور و جوووان و بووزرگ سووال و 1999

هووای پدیدآمووده توسووط انسووان باشوود، تبعوویض خردسووال حقوووق ذاتووی
 شوند. محل می، بیقدرت

 
و  ، بمثابووه رابطووه قووواهووا کووه قوودرتبووارترین تبعوویض. از زیووان14

هوا قدرتمداری بمثابه ارتزاق از این رابطه و پاسداری از آن بوه جامعوه
و به سود ناتوانی و  و به زیان امید به سود یأس کند، تبعیضتحمیل می

تتواوتی و بوه زیوان خویشوتن پوذیری و بویبه زیان توانائی و بسود فعول
 فعال و صاحب نظر و رأی باوری، نزد اکثریت بزرگ است.

نیز از امرهای واقع مستمر است، اما در جهتان امتروز،  هرچند این تبعیض    
 ار است:به زیان اکثریت بزرگ جامعه بشری برقر

و پایتان  از سرنوشت محتوم محتیط زیستت ها ناشی از قطع امید. یأس1414
بور  ها نیاز دارد به وجودان جهانیوان، رفع این یأسزندگی بر روی زمتین

را  خطر و قیام آنها برای دفع خطر. اموا آن وجودان و ایون قیوام یوأس
و  ، هرگاه جامعه جهانی از قدرتی خلع یود نکنود کوه تولیودندزداینمی

انبوه را به قیمت نابودی منابع و آلودگی محیط زیست تحمیل  مصرف
توانند به مقابلوه کند. باوجود این، در سطح هر کشور، مردم آن میمی

که ذاتی حیاتند،  مید و شادیبا خطر برخیزند و با دفع خطر و یافتن ا
 . وبرای جهانیان بگردند الگوی رشد

 . بنتابراین حتق. خویشتن را توانتا دانستتن، بتاوری استت ذاتتی حیتات1411
متیمانتد از توانتائی ختود غافتل متی است. تنها وقتی انسان در بند روابط قوا

کند که ناتوان است. حتی کسی که در موقعیتت مستلط شود. به خود القاء می
شود و این وجود وجود قائل می پندارد و برای قدرتاست، خود را ناتوان می

بر بیشتتر کتردن قتدرت « قدرتمندها»خاطر است که . بدیندانگاررا توانا می
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کتس هستتند و هرچته رت هتیچپندارنتد بتدون قتدشتوند، زیترا متیحری  می
 شوند.تر میکسافزایند، همهبرقدرت می

های خوویش را داشوته و اسوت کوه انسوان فضولبه ایون رفع تبعیض    
ها و اسووتعدادهایش را توانووائی خووود بدانوود و بکارشووان انوودازد.  فضوول
و فضولهای  را عمل به حقوق و بوارور و بوارورترکردن اسوتعدادها رشد

خود بداند. وجدان همگانی به توانائی و افتادن همگان در راسوت راه 
کنود و بوا حوق را میسور موی شدنِ رابطوه حوق رشد، جانشین رابطه قوا

 و خیزد.تبعیض از میان بر می
تفتاوت . زیرا بیپذیری مضاعف استتفاوتی که فعلپذیری و بی. فعل1419

شتود کته، در روابتط خود آلت فعل مسلط برضد خویش و اکثریت بزرگی می
و بته زیتان ختویش  یابند، تبعیضی بسود قتدرت، موقعیت زیر سلطه را میقوا

گونه تبعیضرفع اینهستند که فرآورده خود حقیر و ناتوان انگاری است. 
دن و کردن از عقده خودکمتر بینوی و بیورون آمودن از ها نیاز به رهاش

رو، از این. دارد و افتادن در راست راه رشد -به شرح باال –روابط قوا 
تر بینوی و فعولو احساس ناتوانی و خود کم ها مبارزه با یأسدر جامعه

هوا، از مهومتتاوتی و بیماریهای روانی و جسمی ناشوی از آنپذیری و بی
ها است. جامعه ترین کارها برای برداشتن موانع رشد از سر راه انسان

 .ها استرشید جامعه خودانگیخته
 

کووه همچنوان از امرهووای  –هوا هوای رایوور در جامعوه.  و از تبعویض11
ها از راه دو و بلکه چند معنی داشتن کلمه تبعیض –واقع مستمر است 

 است: و عمل کردن و عمل نکردن به قانون هاو نیز تعریف
شتود، اغلتب هتدفی تعریتف نمتی میتزان ، عتدالتهای قدرت. در بیان1114

شود که باید به آن رستید. و بتدین تعریتف، اقلیتت صتاحب امتیتاز تعریف می
کنتد: اکثریتت بتزرگ بایتد حاکمیتت اقلیتت و یبرقرار مت بسود خود تبعیض

 شهر را پیدا کند. محرومیت را بپذیرد تا که این یا آن آرمان
 را میوزان اسوت کوه اکثریوت بوزرگ عودالتبه این رفع این تبعیض    

نود. هرگواه و رعایت حق بداند و خود بروفوق آن عمول ک عمل به حق
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شود. او نیز از چون برف آب می چنین کند، حاکمیت اقلیت قدرتمدار
 . شودتوانا می رهد و به رشدمی زورباوری

داشتتن اکثریتت بتزرگ بترای مطیتع نگتاه اند قتانون. قدرتمدارها گفته1111
میت آنها است. در واقع نیز، قانون بسود اکثریتت بتزرگ وضتع و تحت حاک
شود. اقلیتت حتاکم در شود. برای مهار این اکثریت وضع و اجرا میاجرا نمی

 ای پایبند قانون نیست. هیچ جامعه
 است کهبه این رفع این تبعیض     

و  سوانکوم و کاسوت حقووق انشود گویای بیالف. قانونی که وضع می
 او باشد. و و حقوق ملی حقوق شهروندی

 ، درباره همه، بکار رود. لذا،بدون تبعیض ب. این قانون
ج. نیاز به قوه قضائی مستقلی است که اصول راهنمای قضواوت را بوی

 کم و کاست، رعایت کند.
 و آزادی و استتقالل های حقها، بیشتر از همه، کلمه. معانی مبهم کلمه1119
و والیتت و حاکمیتت و  و تضتاد و توحیتد و دوستتی و قتانون  و علتم و رشد

شتتوند کتته و دیتتن و مالکیتتت و عتترف و رستتم و... ستتبب متتی امامتتت و ختتدا
مداری، معنائی را با یکدیگر جانشین کنند. بسا قدرتمداران، بنابر نیاز قدرت

 شوند تغییر دهند.معنای خود ساخته را ناگزیر می
هتا تعریتف و تعریتف دقیتق هتا بته ویژگتیاست که کلمهبه این رفع تبعیض    
 دارد. و کنند. و چنین تعریفی نیاز به زبان آزادیپیدا

اکنتون که هتم - به سود زبان قدرت ها، تبعیض. ضد رشدترین تبعیض1111
استت کته در هتیچ  و بته زیتان زبتان آزادی -هتا رایتج استت در تمامی جامعه

تر میبخواهی، محدوده کاربرد آن، مدام کوچکای رواج ندارد. دقیق جامعه
 شود. 
های دیگر نیز نقش اول را دارد، که در رفع تبعیض رفع این تبعیض    

و بوارآوردن کودکوان بوا ایون زبوان اسوت.  به رایر کوردن زبوان آزادی
 .امبرشمرده های این زبان را در کتاب ارکان دموکراسیویژگی
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ها که باز از امر هوای واقوع مسوتمر رایر دیگری از تبعیض . تبعیض19
 است، تبعیض بسود هدف، به زیان روش و یا بعکس است:

کند، دروغی است که فراوان گفتته و شتنیده . هدف وسیله را توجیه می1914
تواند بد و یا ختوب باشتد. حتتی د هدف، وسیله میبسو شود. بنابر تبعیضمی
هتای بتد بترای هتدف ختوب، ترین روشتواند ارتکاب جنایتی باشد. رایجمی

 است. دروغ
هوا آگواه شووند کوه اسوت کوه جمهوور انسوانبه این رفع این تبعیض    

ش بود توانود روشوود. لوذا، هودف خووب نمویهدف در وسیله بیان می
داشته باشود. زیورا روش بود هودف سوازگار بوا خوود را جانشوین هودف 

 و شود.گر روش بد میکند که توجیهخوبی می
را زورمتتدارها بتته قصتتد فریتتب « کنتتدهتتدف وستتیله را توجیتته متتی.  »1911

شتود، که هتدف در وستیله بیتان متیبرند. وگرنه، بنابر اینزورپذیرها بکار می
استت. در شناستند و قصدشتان رستیدن بته آنا میآنها هدف سازگار با روش ر

پوشانند و بسود هدفی که در واقع، آن را با هدف خوب باب پسند همگان می
کننتد و پوشتش بتیش سر دارند و به زیان هدفی که به شتهروندان پیشتنهاد متی

 کنند. برقرار می نیست، تبعیض
است جمهور شوهروندان وجودان پیداکننود به این رفع این تبعیض    

شوود. بودین کوه هودف در وسویله بیوان موی و واقعیوت به این حقیقوت
کننود و نوه اجوازه دانش، نه خود وسیله بد را با هدف خوب توجیه می

موودارها آنهووا را فریووب دهنوود. زیوورا روشووی کووه دهنوود کووه قوودرتمووی
دهوود کووه از یرنوود، هوودف واقعووی را لووو موویگقدرتموودارها درپوویش مووی

کنود و رشود وقتوی رشود را انسوان موی کنند: رشودشهروندان پنهان می
 .انسان است که خود روش خویش باشد

استتت: درکوتتتاه بمثابتته روش، ایتتن بستتود زور تتترین تبعتتیض. از رایتتج1911  
را از ستر راه برداشتت. ایتن  تتوان موانتع رشتدمدت، جز با توسل به زور، نمی

، بکتار 4947بهمتن  بعتد از انقتالب ها، از جمله در ایترانتوجیه، در جامعه
استت. غیتر از ایتن گر در دراز مدت شدهرفته و حاصل آن استبداد بس ویران

برختودافزا و تمرکتز جتوی  ور بتا هتدفی کته قتدرتنیز ممکن نبتود چترا کته ز
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کند که متیمی« موانع رشدی»است، سازگاری دارد و این هدف را جانشین 
ماننتد، بلکته رو، نه تنهتا آن موانتع برجتا متیداشت. ازاینباید از سر راه بر می
 یابد.نیز استقرار می استبداد ضد رشد

مایوه کوه، بونزدودنی است وقتی اطمینان حاصل شوودضاین تبعی     
قورار، نخسوت روش، زورنیست و با هودف خوانوائی کامول دارد. بودین

باید شتاف کرد. هدف شتاف روش را در اختیوار مویهدف است که می
اسوت و بوا  نهد. سپس باید اطمینان حاصل کرد کوه روش خوالی از زور

 . خواندهدف می
بعبض بسود بد و به زیان بدتر، بسود فاسد و به زیان افسد، از ضتد .  ت1919

و فریتب  هتیچ جتز دروغ ترین آنها است. این تبعتیضرشدترین باورها و رایج
تتر و است: چتون ختوب و ختوبساخته شده نیست. از رهگذر قیاس صوری

هتم وجتود دارنتد. ختوب متیو بتدترینو بدتر ترین وجوددارند، پس بدخوب
تواند بدتر و بدترین بشتود. ترین بگردد، پس بد نیز میتر و خوبتواند خوب

 بنابراین، باید به بد راضی شد تا گرفتار بدتر و بدترین نگشت. 
را می بس مهم کم چهار واقعیتاست زیرا  دست این قیاس صوری     

 پوشاند:
 اسوت. زیورا حوق تورین مودار بوازتور و خووبالف. مدار خوب و خوب

هست و زوری که مدار را ببندد نیسوت. پوس خووب را انسوان خوود، بوا 
 سازد. بنابراین،کردن، می عمل کردن به حق، با رشد

تورین، انتخواب وجوود دارد. تور و خووبخوب خوب و ب. در مدار بازِ
کنود، حاصول خووب عمول موی زیرا این انسان است کوه چوون بوه حوق

 ها وجود دارند. وآورد. در مدار باز، فراوان انتخاببدست می
وجووود  وجوود نوودارد، غوم وجووود نودارد، یووأس ، تورسج. در مودار بوواز
و دوسوتی وجوود  و شادی و امید وجود ندارد. شجاعت ندارد، دشمنی

 دارند. و 
کنود و د. این انسان است که خودانگیخته، مستقل و آزاد، انتخاب می

 کند. برای تحقق بخشیدن به انتخاب خود عمل می
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است. بد و بدتر و بدترین  و  و بدترین، مدار بسته بدتر اما مدار بد و    
سوازد توا کوه انسوان را در آن زنودانی کنود. موی شان را قودرتمدار بسته

خوویش، خوود را در ایون  و آزادی انسان بدون غافل شدن از اسوتقالل
کند. اگر زندانی کرد، توان انتخاب کردن را از دست ار زندانی نمیمد
دهد. زیرا انتخابی وجوود نودارد. انتخوابی وجوود نودارد زیورا، در می

از بودتر موی  بیانگرِ احساس ناتوانی، آدمی گرفتوار تورسو غمِ ناامیدی
دهد تا گرفتار بدتر نشوود.  حوال آنکند، به بد تن میشود و خیال می

که، مدار بسته بد و بدتر، موداری اسوت کوه، در آن، بود و بودتر هور دو 
بورد. چوون بود بور وجود دارند. تن دادن به بود، بودتر را از میوان نموی

شود و این بدتر، زوج خوود را ها افزود، نوبت بدتر میویرانی و کاستی
رو، کسی که از تورس بودتر، بود ینکند. از ااست، ایجاب میکه بدترین

اسوت. بوراو اسوت کند، خویشتن را گرفتار بدترین کوردهرا انتخاب می
مودار، یوک جهوت اسوت. در ایون که بداند مدار بسته، مودار عمول زور

وجود دارد و آن از بد به بدتر و از بدتر بوه بودترین. پوس، تنهوا ویوران 
 . یرانی افزودن ممکن استشدن و ویران کردن و ویرانی بر و

 
توووان تبعوویض مووادر را مووی و بسووود قوودرت بووه زیووان حووق . تبعوویض11

 خواند:
ساز کند. زمینهها را از حقوق خویش غافل میاست که انسان این تبعیض     

شتدن و و یتا ستاخته در بیان قدرت آزادی و از خودبیگانه شدن بیان استقالل
، ایتن تبعتیض استت. ، بمثابه اندیشته راهنمتاهای قدرترواج پیداکردن بیان

شتدنِ زبتان قتدرت ایتن تبعتیض استت. جانشتین  عامل جانشتینِ زبتان آزادی
های قرار، تبعیضفرآورده این تبعیض است. بدین شدنِ قدرت در رشدانسان 

برشمرده، در واقع، همه ریشه در این تبعیض دارنتد. بترای رهتا شتدن از ایتن 
 تبعیض و افتادن در راه رشد،

از میوان رفتنوی و از  . آگاهی بر این امور بوس کارسواز اسوت: حوق1194
قووا اسوت و بوا بیورون آمودن از رابطوه موا قودرتمیان بردنوی نیسوت. ا

یابنود و هرگواه بوه خویش را بوازمی حیات ها حقوق ذاتیرابطه، انسان
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های ها رابطهخویش عمل کنند، رابطه این حقوق و حقوق شهروندی
 شوند. وحق با حق می

و  نشدن از حقوق خویش و عمل کردن به ایون حوق . برای غافل1191
هووای اخالقووی و علمووی و توواریخی، هشوویار و فعووال گردانوودن وجوودان

، –شوود کوه از آن سوه وجودان تغذیوه موی –بنابراین، وجدان همگانی 
بوا زور جوای  هوای زورهوای حوق بوا حوق بوه رابطوهکه رابطهبرای این

داشوتن مودار اندیشوه و عمول، نیواز بوه برای بازنگواهنسپرند، بنابراین، 
بوا هودف  رو، نقود اندیشوه راهنموااسوت. ازایون و آزادی بیان استقالل

، ضرورترکارها در راست راه جلوگیری از بیگانه شدنش در بیان قدرت
 رو،ت. از ایناس رشد
 

 شود:ناگزیر می شود، تبعیضمی ثنویت . وقتی اصل راهنما11
چرا اصل راهنمتای عقلهتا گشتت و مانتد؟ زیترا هتر رابطته قتوائی،  ثنویت    

 تبعیضرابطه میان دو محور است. تفوق هریک از دو محور، به برقرارکردن 
، هتای قتدرترو، سازندگان بیتانکند. از اینپیدا می بسود آن محور، واقعیت

اند که بنتابر یکتی از آن دو، تبعتیض همتواره های قدرت ساختهدو دسته بیان
بستتود یتتک محتتور و بتته زیتتان محتتور دیگتتر استتت و بنتتابر دیگتتری، برختتی از 

تتتوان متقابتتل کتترد. بتترای میتتان برداشتتتنی استتت و بعضتی را می هتتا ازتبعتیض
کتتار، فعتتال و فعتتل پتتذیر بتتودن متقابتتل دو محتتور را اصتتل موضتتوعه بایتتد این

 شناخت:
اخته ست تتک محتوری بر اصل ثنویت استبداد فراگیر های قدرت. بیان1414
 پذیر است. واند: محور مطاع فعال مایشاء و محور مطیع مطلقا فعلشده
هتا را در انتد، انستاندو محوری بنا شده که بر ثنویت های قدرت. بیان1411

انگارنتتد. پتتذیر، متتی، بنتتابراین، نستتبت بتته یکتتدیگر، فعتتال و فعتتلرابطتته قتتوا
که قدرت تمرکز جوی و برخودافزا اینها است. اال از این نوع بیان یسملیبرال

شتود است. لذا، در رابطه قوا، تمایل قدرت به تمرکز و برخودافزائی سبب می
پتذیر بگردنتد. که اقلیت کوچکی محور فعتال و اکثریتت بزرگتی محتور فعتل
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پیتدا کترده و  اری لیبرال، واقعیتدهای دارای نظام سرمایهامری که در جامعه
 کند.می« رشد»این نه انسان که قدرت است که 

هوا، بوه نشواندن موازنوه ، نخست در عقل انسوانزدودن این تبعیض     
است تا که عقول  برجای ثنویت – بروی هستی محض مدار باز – عدمی

را در پویش  خویش را بازیابد و انسوان بتوانود راه رشود خودانگیختگی
 ، موازنه عودمی را اصول راهنمواهای اجتماعیگاه، در نظامگیرد. و آن

تمواعی را بواز و تحوول پوذیر گردانودن توا کوه کردن و بدان، نظوام اج
 و در رشد بکار افتند.  ، در حد مطلوب، تولیدنیروهای محرکه

 
هرچند تبعيضها كه به شماره و تعریف آمدند، تمامى تبعيضتها نيستتند امتا     

بينى بتدون رى، مىهاى نوعى آنها هستند. در اين تبعيضها كه بنگتمامى نمونه
برنتد شتوند. آنهتا كته گمتان متىبرقرار مى استثناء به زيان انسان و بسود قدرت

كنند. زيرا در واقع، آنهتا نيتز آلتت اند، خطا مىتبعيضها بسود آنها برقرار شده
شود. در يك خانواده، در قدرتى هستند كه از راه تخريب بزرگ و متمرکز مى

، ك جامعه شهرى، در يك جامعه ملى، در رابطه دولت با ملتتيك گروه، در ي
ناپتتذيرى آن   هستتتند، درجتته رشتتد انتتواع تبعيضتتها کتته هریتتک چنتتد تبعتتیض

 دهند.شخ  و آن ... را بدست مى
و  طه اين دولتت بتا ملتتدر راب براى مثال، در دولت والیت مطلقه فقیه و    

بنيادهاى جامعه امروز ايران، تمامى انواع تبعيضها و در هر نوع، پرشمارترين 
هتاى ديگتر، همته تبعيضتها تبعيضها وجود دارنتد. بستا هستت كته در جامعته

نباشند و يتا بشتدتى كته در ايتران امتروز وجتود دارنتد، نباشتند. ممکتن استت 
تر از ايران نيز وجود دارند. به آنها هاى واپس ماندهخوانندگانى بپرسند جامعه

كته آنهتا شتوم كته در آنهتا نيتز ايتن تبعيضتها وجتود دارنتد. جتز ايتنيادآور مى
ثروتهاى زير زمينى ندارند بفروشتند و يتا بته اعتبتار آن، قرضته بستتانند. آنهتا 

هاشتان بته تاريخ ايران را نيز ندارند. موقعيت ايران را نيز ندارند و بسا جامعه
تتر از ايتران در قوى نيست و عوامل ديگر ضد رشد جوانى جامعه جوان ايران

 كنند.آنها عمل مى
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كند، بتراى  وقتى بنام دينى كه تبعيضها را الغاء كرد تا انسان بتواند رشد      
اين جهان، از دانش اداره كشتور  يك تن، به اين توجيه كه روحانى است و در

بايد تحتت شوند و حتى دانشمندترها مىداند، تبعيض مطلق قائل مىهيچ نمى
حکتتم او باشتتند، غيتتر ممکتتن استتت هرمتتى از انتتواع تبعيضتتها شتتکل نگيتترد. 

وان زنتدان جامعته جت رأس اين هرم است. اين هرم قتدرت واليت مطلقه فقيه
 است. و ويرانگر نيروهاى محركه امروز ايران و ضد رشد

است: انسان از  الغاى تبعيضها يك تغيير اساسى در رابطه انسان و قدرت     
دهتتد و ايتن رشتتد ، رشتد انستان معنتتى متىشتود و رشتتدبنتدگى قتدرت آزاد متتى

كند. در مقياس جهان، تغيير رابطه ميان انسان و طبيعت نيتز يدا مىواقعيت پ
عنان است. حتال آنكته شود. چرا كه رشد انسان با عمران طبيعت همميسر مى

 رشد قدرت با تخريب طبيعت همراه است.
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انسان  و هم در  و فن هم در رشد نقش علم.6
 ز رشد او:پیشگیری ا

 
 
استت کته ستزا استت کدام استت؟ پرستش اولتی چیست و روش علمی علم    

و دیگتری بتا  برایش پاسخ جست تا بتوان دو ترکیبی که علم یکتی بتا قتدرت
کند را از یکدیگر بازشناخت و بدین بازشناسی، نقش علتم را در پیدا می حق
 پیداکرد: رشد
 

 کدام است؟: چیست و روش علمی علم
ها آغاز کنیم و از رهگذر نقد آنها، پاستخ پرستش کار را به آوردن تعریف    

را بیابیم: از قرن نوزدهم مسیحی بدین سو، به این پرستش چهتار پاستخ  داده 
 ،وئیتتیپاتریتک  ش و فلستفه فرانستویاند )به نقتل از نوشتته اهتل دانتشده

Patrick Juignet : ) 
 

کودام   چیسوت و روش علموی هوا بوه پرسوش علومالف. پاسخ کالسویک
 است و عالم کیست؟:

ها بر این نظر بودند که یک دنیای طبیعیِ مستقل وجود دارد کته کالسیک   
شد که دهد. دانشمند کسی دانسته مییدانشمند آن را بشیوه عقالنی توضیح م

کنتد. ایتن موضوع دانش را، موجتود در ختارج از او، بررستی و شناستائی متی
، تأثیر ناپذیر شد که رها از بند زمان و مکانشناسائی کننده موجودی تلقی می

ستتنتی،  جویتتد. بنتتابر روش تجربتتیزیتتد و دانتتش متتیاز محیطتتی کتته در آن متتی
موضوع پژوهش علمی، بیرون از او، بمثابه واقعیتی مستتقل از انستان، وجتود 

 دارد. 
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است که موضوع  بنابر این برداشت، مورد تحقیق علمی، جزئی از واقعیت    
است که آن را جدا کند، بشیوه صتحیح، حتدودش شود. کار دانش اینمی علم

، تنگتی عرصتهِ را از ظواهر فریبنده، پاک کنتد. در حقیقتتو آند ن کنرا تعیی
هتای اولیته و گرائی تجربی زود آشکار شتد. نوبتت بته تشتخی  کیفیتتواقع

هتای ثانویته که دانستته شتد کته کیفیتتهای ثانویه رسید. توضیح اینکیفیت
هتای نها را به کیفیتتگر و فریب دهنده هستند و باید آفرآورده مشاهده تجربه
را زدود و  تر هستند بازگرداند. به سخن دیگر، آثار ذهنیتنخستین که حقیقی

 را همان که هست، شناسائی کرد. عینیت
راهنمتائی طترف استت و اندیشتهسان دانش پژوه ناب کسی شد که بیبدین    

کنتد. متی وضوع را شناستائی علمتیعقالنی دارد. او با یافتن خواص ثابت، م
شتوند. هتا بیتان متیاین ختواص ثابتت هستتند کته، بطتور عقالنتی، در قتانون

  موجود در خارج از متا انستانطرفِ طبیعتِگر بیبنابراین، دانشمند مشاهده
 ها است.

از قرن هفتدم  و علم اش با موضوع مطالعهاین تعریف از دانشمند و رابطه    
 شود.سو، همچنان معتبر است. گرچه از قرن نوزدهم تا امروز، نقد میبدین
 

اش با ها از عالم و رابطهفرآورده نقد تعریف کالسیک ب. پوزیتیویسم
 و علم: موضوع علم

ی با این ادعا که هر آنچه علمی نیست منفی است( گرائ)مثبت پوزیتیویسم    
، پدیدار شد. این نحله فلسفی از 4395های در قرن نوزدهم، در سال

 رواج یافت و در فرانسه، اگوست کنت است. در آلمانگرفتهنشأت نئوکانتیسم
 نیا دیگر یک قطعه تنها نیست. به واقعیتجانبدارآن شد. ادعا این شد که د

شود. واقعیت نخستین موضوع تجربه نفسه تقسیم میتجربی و دنیای فی
 است و واقعیت دومین موضوع اندیشه. 

کند و ها( را موضوع کار علمی میتنها امرهای واقع )پدیده پوزیتیویسم     
پوشد. شناسائی این واقعیت را، با نفسه، چشم میفی از شناسائی واقعیت

رو پوزیتیویسم را، به شمارد. از اینلحنی تحقیرآمیز، موضوع متافیزیک می
پردازد و کاری ها میچرا که تنها به پدیدهاند. گرائی خوانده، پدیدهحق
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 ن از پوزیتیویسم بمثابه الگوواره.  چوآنها ندارد هم بکار طبیعت
(paradigmeسخن بمیان است و نه از اندیشه اگوست کنت ) گوئیم ،

نیست. براین نیست که  پوزیتیویسم، بطور خاص، موافق ذات و جوهرگرائی
تون ن باره، میاند. در ایامرهای واقع از یک یا چند جوهر ناشی شده

، را بهنگام منصوب Du Bois Raymond سخنرانی مشهور دو بوا ریموند
( به یادآورد. در آن سخنرانی، او 4375)در  شدن به ریاست دانشگاه برلین

رائیِ گاز جبر و تعین شود، علماست: درآنچه به امرهای واقع مربو  میگفته
شود، بنایش کند و در آنچه به بنیاد آنها مربو  میکم و کاست پیروی میبی

اشیاء کاری  ت( است. علم با طبیعagnosticismeدانم کیشی )بر نمی
 ندارد.
کند: را از دیدگاه خود دقیق می موضوع علم سان، پوزیتیویسمبدین     

اقع موضوع علم هستند. به سخن دقیق، مجموع امرهای مجموعه امرهای و
های مکرر، همان واقع قابل مشاهده و معاینه و مطالعه، که در آزمایش

کنند، موضوع علم هستند. مجموعه امرهای واقع، چیز خواص را ابراز می
هائی که این جا و آنجا قابل دوام است و خواص ثابت دارد که در آزمون

است. این واقعیت  یکسانند. این مجموعه بخشی از واقعیتگیرند، انجام می
 گر و مستقل از او است.بیرون از تجربه

شود. زیرا دیگر غیر از گیرتر میبا پزیتویسم منطقی، این آئین سخت    
نمی پذیر و قابل مشاهده هستند، را موضوع علمامرهای واقع که آزمون

به بیان درآید به سخن دیگر،  بر امرها باید در منطق پوزیتیویسم شناسد. علم
پذیر )اصلی که جانشین ابطالپذیر )پیشنهاد پوپر( و یا آزمونهرآنچه ابطال

این نظر در کشورهای انگلیسی زبان پذیری شد( نیست، علم نیست. 
آنجا که نویسنده را نپذیرفت و تا مقبولیت یافت اما جامعه علمی آن

 است.اطالع دارد، دنیای علم بکارش نبرده
 
را  و هم درکارهای بعدی، پوزیتیویسم و توحید هم در کتاب تضاد    

شوم که پوزیتیویسم خود فلسفه است. اصلجا یادآور میام. در ایننقدکرده
و گوهر اشیاء  به دو، یکی طبیعت ) تقسیم واقعیتکند های عام که مقرر می
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پذیری(، پذیری و آزمونگرائی و ابطالو دیگری خود اشیاء و جبر و تعین
پذیر نیز و آزمون نیستند و آزمون یک امر واقع و فرآورده شناسائی علمیهیچ

مادی. این مرام  ↔ائل شدن به مداربسته مادی نیستند. جبرگرائی یعنی ق
 آید.است و میداری آمدهبکار سرمایه

باز نیست، به سخن دیگر بر  است و به روی نامتعین اما اگر ماده متعین      
است؟ است، چگونه پدید آمده و چسان انبسا  جستهروی خود بسته
« بیگ بنگ»پرسد هرگاه مدار ماده بسته بود، خود نمیپوزیتیویست از 

گوید سان انبسال بجوید؟ از سوئی میو این دهدتوانست رویچگونه می
ها ندارد و، از آن سو، از خود نمیو جوهر پدیده کاری به کار طبیعت

 علمند واتپرسد بدون شناخت این جوهر شناسائی پدیده چگونه می
 فیزیک کوانتیک»است : سان حل کردهرا علم  این باشد؟ این تناقض

است که آنچه وجود دارد، در اشیائی به این نتیجه حداقل رسیده
 گنجند و از ماده و انر یمی شود که در زمان و مکانناچیز نمی
( که در espritشوند. آیا این به معنی امکان وجود  روحی ) تشکیل می

 شود، نیست؟گنجد و از ماده و انر ی تشکیل نمیزمان و مکان نمی
،  که با 4331در  Ecclesو اکلس  Beck  از زمان انتشار مقاله بک      

گاه مورد انتقاد قرارنگرفتهانتشار در یک مجله مرجع، هیچوجود 
( espritاست، مانع نظری عمده از سر راه رابطه ماده با روح )

توانست تصور کند که روزی نیز نمی است. حتی دکارتبرداشته شده
کند که او دانش چنین چهارچوبی را برای متاهیمی تدارک می

 Notre existence a- t- elleکتاب  144حه )صت« استاندیشیده
un sens?  نوشتهJean Staune  .) 

تواند در شناسائی امر واقع کسی که به جبر معتقد است چگونه می    
 کند و از پوزیتیویسمنقد می گوئی را کوانتیکاین تناقض طرف باشد؟بی

 گذرد: در می
 

 :عبور بزرگ از پوزیتیویسم یکج. کوانت
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انجام شد و این کار با مسلم  در قرن بیستم عبور بزرگ از پوزیتیویسم     
وجود بر  . علمگرفتانجامدن وجود کنش و واکنش میان دانشمند و دنیا ش

اندازهدر ،فیزیک اتمیکه ببارآورد را هائی واکنش، مشکلاین کنش و 
طرفی برد، بیگرائی را زیر سئوال نمیواقع کوانتیک شد.گیری، با آنها روبرو 

 را شناسائی علمیقرارگرفتن و آن دانشمند و بیرون از پدیده موضوع شناسائی
 یء)عینی( ش برد. تجربه مشاهده و مراقبت خنثایِکردن را زیر سئوال می

 انگیزد.حرکت نیست. تجربه کنشی است که واکنش بر میبیو و رپیش
نشاند که، حقیقتی عمومی را بر کرسی قطعیت می فیزیک کوانتیک     

گیرد. مداخله در بیرون آن است که انجام می بنابرآن، تجربه در دنیا و نه
کند که بدون لحاش کردن گر تغییری را در موضوع آزمایش ایجاد میتجربه

گر سان، آن جدائی قطعی میان مشاهدهآن، نتیجه آزمایش، دقیق نیست. بدین
ود انگاشتند، وجا میهها و پوزیتیویستو موضوع مشاهده که کالسیک

گر و مستقل از او دیگر بیرون از آزمایش موضوع آزمایش، یءندارد. ش
 است.نیست. به آزمایش و به چگونگی انجام آن وابسته

 باالندن  درJean Piaget  هیاسال بعد، یان پی 95آورد را، این دست     
( épistémologie constructiviste)« گراگیسازند»شناسیعرفت

روش، شناخت وابسته به عملی است که موضوع شناخت بکارگرفت. بنابر این
کند، شناخت دهد. از رهگذر تغییرهائی که این عمل ایجاد میرا تغییر می
سان، شناسائی کننده و شناسائی شونده بر یک مسند شود.  بدینحاصل می
برداشتی  هیاکنند. نظر پینش میگیرند و با یکدیگر، کنش و واکقرار می

 گذرد. زیرا بنظر او، واقعیتدر می های موجود از علماست که از برداشت
 فروآورده کنش و واکنش ما با دنیا است. 

 : د. نحله فرانسوی معرفت شناسی
 Gaston ، گاستن باشالرایجادکننده تحول مهم در برداشت از علم     

Bachelard کند بیعلم موضوع خود را شناسائی می»گوید: است. او می
علم به دنیائی که باید تعریف شود  راآنکه هرگز آنها را بطور کامل بشناسد. زی

 Canguilhem  کانگیلهم«. ربط ندارد بلکه به دنیای ساختنی مربو  است
خود قطعه قطعه شده  طبیعت»گرفت و به این نتیجه رسید که: نظر او را پی
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این علم است که موضوع خود . تندهای پراکنده موضوع علم نیسو پدیده
 . سازدرا می
( و با فعالیت علمی با تجربه )تماس با واقعیت»گوید: باشالر می    

نقطه آغاز فعالیت . )بر وفق اندیشه عقالنی( همباز است استدالل
علمی هرچه باشد،...، اگرتجربه کند، باید استدالل کند و اگر 

 «.استدالل کند باید تجربه کند
از رهگذر حرکت کنش و واکنش میان  روش، موضوع علمبنابر این     

شود. از دید نویسنده، فعالیت ساخته میموضوع تجربه،  عقالنیت و واقعیت
علمی، محور این کنش واکنش است. بدین خاطر است که موضوع علم 

پیش از کنش و واکنش، نه در کنش و نه در  راشود. زیخوانده می« ساخته»
واکنش وجود دارد. موضوع علم فرآورده این کنش و واکنش است. بدین

 La penséeدر کتاب خود، ) Jean Ullmo خاطر است که یان اولمو
scientifique moderne های خود را دانش موضوع»نویسد: (، می

ها را حاضر و کند. موضوعسازد و آنها را آماده میکند، آنها را میجستجو می
اجزایش » ها آسان نیست. باید که پدیده موضوع کند. تولیدآماده پیدا نمی

تر تر و دقیقاین کار در فیزیک شفاف«. ندسائی شوندو پاالیش بیابشنا
کنند. اما ابزار ای از ابزار آماده میانجام دادنی است. زیرا پدیده را مجموعه

ای که بیرون اند، نیستند. پدیدههائی که بشکل ابزار مادیت جستهجز نظریه
سان، شناسائی پدیدهدهند، از هرطرف، مارک نظریه را برخود دارد. بدینمی

دهد تا که شود. شناسائی کننده به خود وسائل نظری و عملی میها اندک می
 آنها را اندر بیابد. 

خوانند: گرائی معرفت شناسانه میاین بینش در باب روش را سازندگی     
مشخ  یء سازد. موضوع خود را بمثابه یک شدانش موضوع خود را می

ای موضوع خود را با فعالیت عملی، بر وفق نظریه کند. علمپیدا نمی
شود، اندیشد. موضوعی که حاصل میها را میسازد که مفهومعقالنی، می

های خود را از سان، دانش موضوعفرآورده کنش و واکنش است. بدین
کند. این شیوه نگرش، رهگذر فعالیت مختلط نظری و عملی، ابداع می

سیک است. با این بریدن است که از یک آزمون عادی به بریدن از بینش کال
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یک آزمون علمی، از یک اندیشه عادی به یک اندیشه علمی ، در نتیجه، از 
کنیم. به قول باشالر، موضوع علم گذر مییء عادی به یک ش یءیک ش

 آید. موضوع عادی هیچ بکار علم نمی
شناخت است مشکل ای که موضوع ساخته یءجا تعیین کردن برای ش     

است که ساخته هم عمل و هم نظر است. « موجود علمی»است. سخن از 
قابل بررسی علمی و قانونمند و یا برخوردار از خواص ثابت است. این پدیده 

چند از موجودهای علمی است که موضوع چنین علمی میبهم پیوستگی یک
 شود.
و موضوع تحقیق، رابطه کنش و واکنش  قرار، رابطه میان محققبدین     

ناپذیر است: محقق بطور کامل است. لذا، محقق از موضوع تحقیق جدائی
مستقل « عینی» آنکه بتواند ادعا کند واقعیتجزء موضوع تحقیق است بی

 از او است. 
به  که علم، در این( با پوزیتیویسمهنویسنده مقالوئیت یپاتریک ما )     

پردازد، های قابل مشاهده و بررسی میپردازد و به پدیدهذاته نمیدنیای فی
شوند و چون تجربه انجام ها در تجربه زاده میموافقیم. از دید ما، پدیده

 گردند. باوجوداین،گرفت، امرهای واقع علمی، قابل تکرار و قابل مهار می
کنند، نتسه برقرار می، در باب دنیای فیزیتیویستهابا ممنوعیتی که پو

تواند در باره وجودی که امرهای واقع از موافق نیستم. دانشمند می
دانش  گیرند، نظرها بجوید. این نظرها فرآورده رشدآن نشأت می
میخاطر پیش از تجربه نیستند، تشکیل متافیزیک نهستند. بدین

دهند، بلکه هستی شناسی علمی سودمندی هستند. هرگاه هر دو را با 
کند. مجموعه امور یکدیگر تلتیق کنیم، موضوع علم دو بعد پیدا می

 .گردند مرتبط با قلمرو وجودواقعی می
است، از آن خود می آورد فیزیک کوانتیکو ما دیدگاه علمی که ره     

ین دیدگاه است که پیایه صحتش را برکرسی قبول نشاند. به شماریم. ا
پژوه و دنیا وجود دارد. این کنش و واکنش ضرورت، رابطه میان دانش

گیرد، مورد قبول ما که در قلب فعالیت علمی قرار می تشکیل دهنده واقعیت
 است. 
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ت که دانش به امرهای اسو با نظرهای باشالر نیز موافقیم. او ثابت کرده     
یء رو یک شکند دیگر بهیچمی تولید پردازد. آنچه یک علمعادی نمی

معمولی نیست. میان این دو یک گودال کیفی وجود دارد. باید از آن عبور 
و نیز مسلم است که موضوع شناخت کرد تا به علم و موضوع آن رسید. 

 یه و عمل است.ساخته کنش و واکنش نظر
 شود و بخصوص در علوم اجتماعیگرائی مربو  میدر آنچه به سازندگی      

شود، ساخته می رود، نظر بینابین داریم. اینکه موضوع علماست که بکار می
که ساخته شده تعریف شود، کافی نیست. افزون صحیح است. اما برای این

گرا خواند. زیرا این اصطالح بکار پژوه را سازندگیست دانشبراین، سزا نی
 .رود برای ساختن  موضوع معرفت شناسیمی
افزائیم که کمی بنیانی است: ای را میو بر مالحظات باال، مالحظه     

است، پژوه نساختهدانش -هر تعریتی از این کلمه بکنیم  -دانش را 
اند که روشهای معرفت شناسانه خاق هانی ساختهپژوبلکه دانش

کنند. زمان و با هم کار میپژوهانی که اغلب همخود را دارند. دانش
پژوهی است. دانش پژوه یک گروه اجتماعیکه باید گتت: دانشچنان

ها در جهان را مطالعه کند، وجود که بیرون از جهان باشد و موضوع
پژوهانی وجود دارند که یک منطقه از جهان را دانشندارد. بلکه 

 .کنند که خود از آنندمطالعه می
 
 تکاپوینده : . موضوع شناسائیه

دهند، بخشی از این دنیا را انجام میپژوهانی که آنو دانش شناسائی علمی     
های دیگر این دنیا که با آنها بخش شوند باهستند که وارد رابطه می

نایکسانند. میان عمل شناسائی و یک بخش از جهان، رابطه متقابل برقرار 
آید که این رابطه از این رابطه، وقتی پدید می شود. موضوع شناسائیمی

 شود. متقابل دقیق و برابر نهاد می
آن،  ناختی است. شناسائی علمیموضوع شاسائی یک موجود معرفت ش     

های مختلف نظری و تجربی است. چنین ای از فعالیتفرآورده مجموعه
بخشد علمی واجد چیزی مشترک و مرکزی و عمومی است که بدان ویژگی می
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با دو قسمت جدائی ناپذیر از  کند. علمرا از دانش دیگر متفاوت میو آن
سازدش و دنیا بمثابه که پدیده است و او می ا سروکار دارد: واقعیتدنی

کند و در فراگرد به ها ایجاد میوجود مستقل از پدیده. علم در هر دو قطعه
کند که، در آن قطعه، بکار ای پیشنهاد میای عقالنی، نظریهنظریه درآوردنی

علم،  ناختی، موضوع شناسائیسان، یک موجود معرفت شبردنی است. بدین
آید. موضوع معرفت شناختی در درون شناخت است و مرکز پدید می
 دهد.را تشکیل میدهنده آنسازمان
از رهگذر حرکتی که کنش و واکنش است، که تکاپوی  موضوع شناسائی    
باره پیش رو جوید. به یکزمان، است، تصویر می شناخت، در طول تولید

های گردانیگیرد. پیش از قرارگرفتن در معر، شناسائی، مشخ قرار نمی
« حسزنده از بی»شود. ترصد می« هاجاذبه تن»گیرند. عادی انجام می
شوند، تشخی  ها مبتالیش میکه زنده« بیماری»شود. تشخی  داده می

شود. برپایه این کارها، گذاری میظر زمینی و... نشانهشود. تحول منداده می
ها شناسائی و با شناسائی آنها، فیزیک و بیولویی و پزشکی و زمینموضوع

 آیند.، پدید میشناسی، بمثابه علم
دنیا، به یمن  بر مبنای طرحی برای شناسائی علمی موضوع شناسائی    

شود. موضوع کلی یک فعالیتی ویژه، بروفق قواعد روش شناخت، تشکیل می
شود. زاده یا باز زاده وقفه، بازتشکیل میعمل در تحول است. تشکیل و، بی

بردی برای معرفت مؤثر بر امرهای پژوهان براساس راهشود هربار که دانشمی
استنتاج و استقراء در قلمرو  شوند که فرآوردهواقع و مفاهیمی همکار می

 معینی هستند. 
چیز برای همیشه، تواند ناپدید نیز بگردد. زیرا هیچمی موضوع شناسائی     

تواند ناشناسائی بگردد هرگاه بدست آمده و دراختیار نیست. شناسائی می
عده، موضوع شناسائی در یک نظرپردازی صرف و یا در تجربه بدون قا

های دانش، تغییر میهای شناسائی در جریان تحولمنحل بگردد. موضوع
های گوناگون تحقیق کنند. بنابر یک مأخذ و مرجع معین دردنیا، موضوع

توانند تشکیل شوند. موضوع شناسائی، بدون وقفه، ساخته و بازساخته میمی
ون است. شود. فرآورده فعالیت علمی است. این فعالیت بس وسیع و گوناگ
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تواند در شناسائی موضوعی خالصه شود که هم سپهر تحقیق این فعالیت می
 کند.را که همواره محدود است و هم چند و چون ترکیب فعالیت را معین می

های و نیز باید در نظر داشت که از یک دانش به دانشی دیگر، گوناگونی    
وجود دارد. در واقع، باید  بزرگ در چگونگی تشکیل موضوع شناسائی

نسبت به بخش ملحوش از دنیا تمام دقت و توجه وصالحیت را معطوف 
 کند.های مهمی را ایجاب میجوئیکرد. و این امر انطباق

 
شوند. معرفی می شناسی، شناسائی کننده و موضوع شناسائیروشدر این    

جوید. وجود هستی که پدیده نیست پذیرفته چیست نیز پاسخ می پرسش علم
های قابل مشاهده و بررسی شود که تنها پدیدهشود. گرچه پذیرفته میمی

کند نسبت به هستی نیز نظر پیدا می شوند، اما دانشمند حقموضوع علم می
کار علمی  گر کسی است که نظریه در سردارد و درعلمی پیدا کند. پژوهش

 او، نظر و عمل  همداستان و همکارند.
 آوردهای علمگذارم به پس از برشمردن دستمی را شناسیانتقاد روش     

آورهای بس مهم کنند. این دستاز علم می بنابر تعریفی که دانشمندان غرب
 Notre existenceدار و هدفمند است؟  )را از  کتاب آیا وجود ما معنی

a- t- elle un sens?کنم. مؤلف آن، یان استون ( نقل میJean 
Staune و مدیریت و علوم  کدر دیرینه شناسی و ریاضیات و انفرماتی

ای دارد. بنیادگذار و دبیر کل دانشگاه میان رشته اسیاسی و اقتصادی دکتر
سال تحقیق و  15ست. کتاب او حاصل پاریس و استاد فلسفه علوم ا
ها گوگانگون علم در کشورهای مختلف جهان گفتگوها با دانشمندان رشته

 است.
 

 آوردهای دانش تا امروز:و. ره
های ما و وسائل کند که واقعیتی مستقل از مشاهدهگرائی ایجاب می. واقع4

زرگ فیزیک آورد بکه دستمشاهده و بررسی ما، وجود داشته باشد. حال آن
جسم است که اگر چنین واقعیتی وجود دارد، واقعیتاثبات این کوانتیک

مند که بتوانیم آن را ببینیم و لمس کنیم و اندازه بگیریم، نیست. باوجود 
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ها که با بنیادهایِ دهند که در پدیدهها که شرحشان دادیم نشان میاین، تجربه
فیزیک  است، چیزی )که علمیائی ربط دارند که ما را احاطه کردهدن

را تعریف کند( هست که نه که بتواند آنکند بدون اینوجودش را اثبات می
این چیز نیز نیست.  نیست، بلکه ماده و انریی تنها در قید زمان و مکان

و جسم نیست و دور از مشاهده است و علم نمی واقعیتی مستقل است
ضعیف و نه عینت  را تعریف کند. حداکثر، علم با عینیتتواند آن
 تواند به آن نزدیک شود. قوی، می

پنداشت، مشخص و ملموسش می چه جهش علمی!  واقعیتی که علم    
ائی به  همه برداشتپکند که مجرد است. چه پشتاینک تصدیق می
کند ماده گرای قرون پیشین! این کشف ایجاب میهای علمی و ماده

تا  77های نارسا و بد است و باید آن را با هستی جانشین کرد )صتحه
 .کتاب( 89
 
 Trinh Xuan . از دید برخی از دانشمندان، نظیر ترین چوآن توآن1

Thuanسخن گفت. زیرا وجود جهان هستی « وراصل  شع»توان از ، می
در زمانی که در  کتاب(. هاوکینگ 461معنی است )صفحه بدون شعور بی

ای بود که پیدایش جهان هستی را توضیح دهد، به این جستجوی نظریه یگانه
ری وجود است. و پرسید: اگر چنین آفریدگا نتیجه رسید که نیاز به آفریدگار

 Stephen Hawking, Uneدارد، آیا تأثیرهای دیگری بر جهان دارد؟ )
brève histoire du temps .) 

کند ممکن نیست به دلیل وجود اما او تغییر نظر داد و اینک فکر می     
، -را خواهیم شناخت که دورتر آن - Godel Kurt یک قضیه، قضیه گودل

ای وجود داشته باشد. او به نظریه دانشمندانی نظیر گانهچنین نظریه ی
است. پیوسته یا ترین چوآن توآن  Bsarab Nicolescu بازاراب نیکولسکو
آیا روزی خواهد رسید که کیهان خویشتن را، »است: پرسش اینان این

بجا است کارهای کورت « ؟در کلیت شکوهمند خود، برما آشکارکند
، 4394دان اتریشی، را خاطر نشان کنیم. او، در سال ، ریاضیگودل

های اثبات نکردنی وجود ثابت کرد، در ریاضیات، همواره قضیه
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ها را ثابت خواهند داشت. و، در ریاضیات، ممکن نیست همه قضیه
نست کلیت جهان گر انسانی هرگز نخواهد تواکرد. عقل اندیشه

 .کتاب( 461و  461های هستی را ادراک کند )صتحه
 

بر نوشته نویسنده کتاب باید افزود: هستی متعین را شعورمند      
که این نیست بلکه ماده را خداکردن است. اال این دانستن، انکار خدا

دهد. این خدا، از ازل تا ابد، به تحول خویش سازمان و هدف می
دا الجرم بسته به روی خود )ماده است( چگونه توانست پدید آید و خ

است، پس انبسال بجوید؟ و اگر پیدایش و انبسال او قابل توجیه
وجود ندارد، مدار ماده به روی  مدارش باز است. اگر هستی محض

و  ، بیگ بنگتوان گتت در مدار بستهچه چیز باز است؟ اگر باز می
چه کم  توتالیتر انبسال شعورمند ممکن است، چنین خدائی از قدرت

( است. اال سان، انکار خدا، درجا، اثبات قدرت )= زوردارد؟ بدین
است. زیرا قدرت یک اینکه قائل شدن به این خدا درجا انکار آن

است، رابطه ویران شدن و ویران کردن. زندگی بخش نیست، رابطه
 زندگی ستان است. 

 که ماده و انریی تا اثبات هستی محض است که علمنویسنده کتاب، براین    
 است:گنجد، پیش رفتهنمی نیست و در زمان و مکان

 
اند وجود بی، ناگزیر شدهدهد چسان منکران خدانده توضیح می. نویس114

 کنند: نهایت کیهان را توجیه
( کیهان 455به قوه  45و یا  35به قوه  45نهایت )یا باید پذیرفت بی● 

وجود دارد که، از راه تصادف، ما در یکی از آنها هستیم که نیک جفت و 
 نازا هستند. و  های دیگراست و کیهانجور شده

و یا باید بپذیریم که تنها یک کیهان وجود دارد اما چنان دقیق تنظیم شده● 
باید اصل را بر این بگذاریم که معمار »است که به قول ترین جوآن توآن 

 . «استبزرگی وجود دارد و او این تنظیم دقیق را انجام داده
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رهیز از قبول وجود شود: برای پسان، وضعیت یکسره وارونه میبدین   
نهایت ماند تن دادن به قبول بیگراها می، تنها مفری که برای مادهآفریدگار

کهیان است که به موازات یکدیگر وجود دارند و همه غیر قابل مشاهده و 
 آزمون. 

و به  گرداندهروی توان متهمشان کرد از علمبار آنها هستند که میاین    
بشخصه، » گوید: در این باره می اند. ترین چوآن توآنمتافیزیک روی آورده

شود را رد من فرضیه دنیاهای پرشمار و تصادف که، از آن، ناشی می
 کنم. من این فرضیه را دوست ندارم. زیرا خالف اصل اقتصادمی

هایت کیهان به موازات یکدیگر ناست ... این اصل موضوعه که بی
خوانائی ندارد. روش علم آزمون و  وجود دارند، با روش علمی

روش محروم بگردد، در مشاهده و بررسی است. هرگاه از این
 «.شودمتافیزیک از خود بیگانه می

گراها هستند که وارونه شدن وضعیت را ببین! از این پس، این ماده    
و  467های یابند که در خور صفت متافیزیک است )صفحهمیموضعی 
 کتاب(. 463
است.  جهان مرکب است از کنیم، ماده. آنچه ما از جهان مشاهده می111
درصد ماده معمولی. چه  1و  درصد ماده سیاه 16سیاه و  درصد انریی 75
ها و بینیم، همه ستارهک که ما میآورد شگفت انگیزی! تمامی افالدست

درصد کیهان را تشکیل  1دهند، تنها ابرهای گازی که آنها را تشکیل می
سیاه، هردو هنوز ناشناخته، تشکیل  دهند. بقیه کیهان از ماده سیاه و انرییمی
 شود که قابل مشاهده نیستند و از بن متفاوتند.می
این  Nancy Abrams و نانسی آبرامس Joel Parimak یوئل پریماک    

 The view from the center)کنند )در کتاب ارائه می تعریف را از خدا
of the Universe« : ما براین باوریم که خدا جز گشایش یک خط تماس

است. یافتن شخصی با توان ناشناخته جهان نیست. این فراگرد یک تجربه 
بدین«. ها برای تبیین آن بخشی از قصد ما از تألیف این کتاب استکلمه

سان، کیهان شناسان و دانشمندان کیهان/فیزیک به شناختن وجود خدا 
، برنده George Smoot  کنند. از جمله، یری اسموتگرایش پیدا می
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 Steven وینبرگن ویاستاد خویش، است فیزیک، نظر جایزه نوبل
Weinberg من با استاد »کند: که او نیز برنده جایزه نوبل بود را رد می

کیهان پنداشت.است که او میپیشین خود موافق نیستم. کیهان وارونه آن
حاصل که هست است که هست. و ایناین ... طبیعتعاری از عقل نیست
معنی نیست. بعکس، چنین است چون جز این نمیرویدادهای تصادفی بی

 ADNتوانست بشود. اگر بخواهی، تحول آن، هم از آغاز، بروفق یک آدن 
 است.    کیهانی انجام گرفته

دانان و کیهان/فیزیکسان، مطالعه قوانین جهان بسیاری از فیزیکبدین     
این قوانین است که را به این نتیجه رسانده شناسان، از جمله، انشتین،

. هابیانگر وجود شعور و هوشی است فراتر از شعور و هوش ما انسان
دهند برما شناخته که این جهان را تشکیل می درصد جرم و انریی 36

نیستند. شناختن آن قلمرو بس گسترده دانشمندان کیهان و فیزک در قرن 
 کتاب(. 155تا  439های ت و یکم است )صفحهبیس
آنچه وجود است که جا رسیدهطی طریق کرده به این . فیزیک کوانتیک119

هستند و از  شود به چیزهائی که در قید زمان و مکاندارد محدود نمی
  .اندترکیب شده ماده و انر ی

آورد گویای امکان وجود روح خردمندی که در قید زمان و آیا این دست     
 است، نیست؟ حتی دکارتنیز تشکیل نشده نیست و از ماده و انریی مکان
تای را برای برداشبتواند چنین زمینه توانست تصور کند روزی علمنیز نمی

 کتاب(. 144های او بوجود آورد )صفحه 
 
 :دهدبه جبرگرائی پایان می . علم9
در فیزیک، جبر الپالس که، بنابرآن،  از لحاش نظری، باشناخت تمامی ● 

توان دهند، میو موقعیت اشیائی که طبیعت را تشکیل می نیروهای طبیعت
 صل عدم قطعیت هیزنبرگآینده جهان را شناخت، جای به ا

Heisenbergبنابر این اصل، غیر ممکن است بتوان در است. ، سپرده
را  particule آن واحد، موقعیت و سرعت تنها یک پارتیکول

 .شناخت
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ای مسئله بنیادهای بر« حل نهائیراه» Hilbert در ریاضیات، برنامهِ هیلبر● 

بنابر نظر او، است. منطق، جای خود را به قضیه ناتمامی منطقِ گودل داده
آنکه قابل اثبات ای هستند بیدر بطن ریاضیات، حقایق قابل مشاهده

 .باشند
 
جای به  Marcelin Berthelot ، تعادل مورد نظر مارسلن برتلودر شیمی● 
است. جای به مفاهیم سپرده Ilya Prigogine رمودینامیک عدم تعادلت
آیا بال زدن پروانه در یک نقطه از جهان در «) تغییر ناچیز با اثر بزرگ»

 چند از بنابراین، یکاست. آورد؟(، سپردهنقطه دیگر جهان طوفان ببار می
 .بینی نیستندو پیش سنجیهای بزرگ قابل پیشپدیده

 
های بنیادی )برخوردار از سلول« نورونال  انسان»شناسی، در عصب● 

کنند( را های الکترونیک را منتقل و هدایت میعالمتسامانه عصبی که 
در باب عمل مغز و در باره وجود اختیار که بر  Libetهای لیبه تجربه

گاه توسط مغز آغاز شدهفراگردهائی که بطور ناخ اعمال « وتو حق»اند، ودآ
 اند.کند، از اعتبار انداختهمی
 
که بنابرآن، تحول یک پدیده صرفال حادثی است، زیرا تنها بر  نظریه داروین● 

گیرد را کارهای علمی های تصادفی، فرآوردهِ انتخاب طبیعی، بنا میجهش
و یا  Danton ، دانتنConway - Morris موریس -کنوی کسانی چون 

اند. بنابر تحقیق این دانشمندان، به تصادف، زیر سئوال برده Duve دوو
شناسی باهم مرتبط مسیر و جهت های فیزیکی و زیستای از قانونمجموعه

آورد تحقیقاتشان است. اما دستنگشتهبخشند. کشف اینان هنوز کامل می
های بخشد. بنابر آن نظرگاه، خانوادهاعتباری جدید می به نظرگاه افالطونی

ها، از های برف و یا ساختارهای پروتئینبزرگ موجودات زنده، همانند دانه
 کنند.پیروی می قوانین طبیعت
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از ویژگی استثنائی تغییر انگاره علمی راهنما نیک آگاه  کهبرای این    
، James Lighthill  کنیم که جیمس لیتیلبگردیم، خاطر نشان 

المللی مکانیک ناب و عملی، بنام همکارانش، بابت رئیس اتحادیه بین
قرن این فکر غلط را که سامانه نیتونی جبرگرا  9که اینان به مدت این

و  196های  اند، از همگان، پوزش خواست )صتحهاست، اشاعه داده
 کتاب(. 197
 

هرگاه بخواهیم حاصل تحقیق نویسنده کتاب را کوتاه و گویا در اختیار      
بخشد. خوانندگان کتاب قراردهیم، گوئیم: دانش به جبر و جبرگرائی پایان می

تی مادی و خود های هسنبود جبر نخست بمعنای بازبودن مدار پدیده
، شعورمند این هستی است. اما آیا هستی مادی جز بروی هستی محض

 تواند باز باشد؟و هوشمند و دانا و توانا، می
 
از انقالب   Pharabodو Ortoli اورتولی: کوانتیک آورد انقالب. ره1

خواهانه، های جمهوریانقالب»نویسند: گویند و میمیکوانیتک سخن 
، اسالمی و دیگر، روزی در مقایسه با انقالب کوانتیک، ناچیز مارکسیست

داد دیگری، سازماندهی جلوه خواهند کرد. این انقالب، پیش از هر روی
است و میگرگون کردههای اندیشیدن ما را دیسیاسی و شیوه – اجتماعی

 «:کند
و  و قضیه گودل تر از همه، فیزیک کوانتیک. بمثابه دانش، مستحکم114

هرگز نخواهیم توانست ( است.   théorie du chaosبشو )نظریه بل
ز نمیرا بشناسیم. هرگ زمان، موقعیت و سرعت یک پارتیکولهم

حال، کامل و ای از امور بدیهی داشته باشیم که، در عینتوانیم سامانه
همساز باشند. هرگز نخواهیم توانست با قطعیت بگوئیم یک ماه بعد، 

 . آب و هوا چگونه خواهد بود
تا  49آید که بتوان این امر را زیر سئوال برد که . بنظر غیر ممکن می111
جهان بسیار کوچک و بسیار داغ و بسیار  میلیارد سال پیش از این، 44

است. اما ما دهد( بودهمتراکم )که جوهر نظریه بیک بنگ را تشکیل می
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های سیاه، بسا کیهان و انریی ماده سیاه علم بر وجود دیدیم که با وجود
های . بنابراین، زیر و زبر شدنز استدانش ما بر جهان ناچی، هنوز موازی

توانند روی دهند که بخشی دهند. زیر و زبرهائی میتوانند رخعلمی مهم می
 دهند.از ایجابات فلسفی این رشته را تغییر می

های هاشان، در نشریههائی که نقش کلیدی دارند و حاصل. آزمایش119
است رد « نورونال»انسان یابند، این مدعی را که مأخذ و مرجع، انتشار می

 نشانند. بودن انسان را برکرسی قبول می« روح اندیشمند»کنند و صاحب می
شناسی رشدی زیست شناسان دیدی ابتدائی دارند و زیست. 111

 (115و  193های . )صفحهبزرگ به خود خواهد دید
 
از دید خواننده نگریختههایش: . الگو و بیان راهنمای جدید و ویژگی1
بر مفاهیمی چون  ست که بخش بزرگی از الگو و بیان راهنمای جدید علما

توان است. میبینی و... بنا گرفتهعدم قطعیت و عدم کمال و عدم امکان پیش
هایی بنا از آن این استنتاج را کرد که این الگو و بیان بر نادانی و نه بر دانائی

 ! ، کامال برعکس استا در واقعیتامگیرد. لذا کم استحکام هستند. می
دانیم چه چیزهائی ، امروز، ما، با دقت علمی سخت دقیق،میدر حقیقت     

 را هرگز نخواهیم دانست. سه معرفت را هرگز نخواهیم جست:
م را هرگز نخواهی زمان، موقعیت و سرعت یک پارتیکول. ما ، هم194

 (. ودانست )اصل عدم قطعیت هیزنبرگ
ساز نخواهیم داشت )قضیه . ما هرگز سامانه منطقی کامل و هم191

 (گودل
. ما هرگز نخواهیم توانست با دقت آب و هوای یک ماه بعد را 199
 بینی کنیم )نظریه بلبشو(پیش
دانش ما و نه واپس ها گویای رشد، این ندانستنآوریشبا همه شگفت    

را بشناسیم و، از درون علم این حد  توانیم حد علمروی است. این امر که می
و عقالنیت یک پیروزی  را شناسائی کنیم و نه از بیرون آن، برای روش علمی

 است.
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بود  نه تنها زیر سلطه امید ، علمل قرن بیستم. در قرن نوزدهم، و در او411
تواند توضیح را به واقعیت می بلکه زیر سلطه این قطعیت نیز بود که واقعیت

در طول قرن بیستم، علم ثابت کرد که هرگز نمیدهد. و از آن پس، 
شناسائی کند. افزون بر این، هرگاه از  تواند واقعیت را در کلیتش،

زییم، یعنی واقعیتی باشد که واقعیت مراد واقعیتی باشد که، درآن، می
توانیم ببینیم و لمس کنیم و حس کنیم، واقعیتی باشد که در زمان می

علت است ) باست، علم ثابت کرده قراردارد و ماده و انر ی و مکان
هائی چون المکانی( که این واقعیت توانا به توضیح خود پدیده

گیرند هائی که از سطح دیگری از واقعیت نشأت مینیست. زیرا پدیده
 . توانند مسبب باشند و براین واقعیت اثرگذار باشندمی
 Jean – Francois   دانم، یان فرانسوا المبرتا آنجا که من می     

Lambert را توضیح دهد. او  تواند این ناکاملی علمکسی است که بهتر می
را افزوده و توضیح  های دیگران، ناکاملی زبان و وجدان مغفولهبر یافته

رسد که تا وقتی تحقیق درباب مسلم میر نظهب»است: رساتری ارائه کرده
( و یا درباره منطق )گودل( و یا Wittgenstein نشتاینزبان )توسط ویتگ

(، همه ساخت ماده )تحقیق هزینبرگ( و یا وجدان مغفوله )تحقیق الکان
کنند فضای تصمیم ناپذیری را. کنند عدم کمال را. همه اثبات میاثبات می

چه را به تمامت آن قیقتکنند ناممکن بودن محدود کردن حهمه اثبات می
توان بالفاصله اندازه گرفت: توان اثبات کرد و یا میتوان گفت و یا میمی

گیری میکردنی نیست و از اندازهآید و ثابتتمامت حقیقت به بیان در نمی
گوید که گریزد. هرگاه چیزی قابل بیان در یک فرمول باشد، خود آن چیز می

است. بنابراین، بدون در نظرگرفتن این امر که ز فرمول گریختهبخشی از آن ا
شود، در فرمول بیان کردن آن تمام چیز بخشی از آن چیز در فرمول بیان نمی

ناممکن است. در هر مجموعه ردپاهائی )هر نوشته، هر گفتار، هر سامانه 
اما گذارد که ردپا باقی نمی« ایناشناخته»صوری، هر اندازه( مفرو، است 

توان همانند پایه های نوشته، متجلی است. پایه نوشته را نیز نمیدر سفیدی
توان چون پایه که پایه گفتار را نیز نمیگفتار توصیف و تعریف کرد. چنان

با وجود ناتوانی از نوشتن و گفتن کامل،  ، به فرمول درآورد.منطق صوری
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)صفحه «.دهدوشتن و سخن گفتن، نشان میبنیاد و پایه خود را، در عمل ن
 کتاب(. 111و  115های 
 
ها نیست: محدود به شناسائی پدیده است و علم مند . جهان هدف6

آنچه به انسان ربط ایم )گرفتهجا پیدست کم دو قلمرو از قلمروها که تا بدین
انگیزند. دیدیم مند بودن جهان را بر میهدفبیابد و تحول(، پرسشها دربامی

مند بودن جهان موافق نیستند و حاضر به که بسیاری از دانشمندان با هدف
که مند بداند. اما پیش از اینشنیدن نظری هم نیستند که جهان را هدف

 با اینان است و یا خیر، ببینیم علم چه بود و اینک چیست: ببینیم حق
ترین دهد. از واسعبدست می ده تعریف از علم Robert مه روبرنا. لغت614

ترین تعریف که در قرن نوزدهم )شناخت صحیح و دقیق و عمیق( تا محدود
شمول که مجموعه شناختها از یک ارزش جهان)»است آمدهاز علم بعمل

باشد  و بر روابطی بنا جسته اسائی شدهشن موضوع علم گشته و به روش علمی
 «(. که بطور عینی قابل آزمون باشد

شود به مطالعه پدیدهمحدود می است که علمکجا تصریح نشدهاما در هیچ    
هائی که علت طبیعی یا مادی داشته باشند. بسیاری از بانیان دانش جدید، 

مطالعه قوانینی که خداوند در »علم را ، کپلر و پیشاپیش آنها نیوتون
 . اند، تعریف کرده«استآفریدن دنیا بکاربرده

علت وجود یک پدیده »، این سخن که گرائی بمثابه روش. از دید ماده611
ها فرصت از است قرنکردن است که سبب شدهنظری را رویه« است خدا

گرائی )یا طبیعتگرائی بمثابه روش. اما این مادهدست بشریت بدر رود
رو، پایه بمثابه روش(، ولو در کار علمی روزانه، بس ضرور است، بهیچ

توان کنارش گذاشت. نیست. بکاربردن روشی است که می ساختاری علم
ر این است د Christian de Duve برنده جایزه نوبلی که کریستیان دو دوو

است، بنابر گرائی بناگرفتهشود که دانش بر طبیعتادعا می»گوید: باره می
های موجود در جهان را توسط قوانین شناخته گرائی، تمامی پدیدهطبیعت

گرائی سنگ پایه بنای توان توضیح داد. این طبیعتمی شده فیزیک و شیمی
ن مسلک نسپاریم، باید در آزمایشگاهدهد.  هرگاه تن به ایعلم را تشکیل می
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های خود را ببندیم! هرگاه بنا را بر این فر، بگذاریم که آنچه ما مطالعه می
اما بندیم. کنیم توضیح دادنی نیست، در را بر روی تحقیق علمی می

است، چند از دانشمندان اظهار شدهبرخالف این نظر که توسط یک
گرائی را، پیشاپیش، بیعتکند طاین ضرورت منطقی ایجاب نمی

. این تنها یک اصل بمثابه یک فلسته و یا آئین و یا باور باید پذیرفت
گرائی بمثابه موضوعه، یک فرضیه برای کار علمی است که اغلب طبیعت

شود. روشی است که هربار که با امور واقع و یا رویدادهائی روش خوانده می
 «. آید باید رهایش کنیمآن نمی گرائی بکار توضیحروبرو شویم که طبیعت

است. گرائی بمثابه روش کشاندهعلمی کار را به رها کردان طبیعت اما رشد    
آیا ماده» دهد چرا: توضیح می Bernard d'Espagnat برنارد دسپانیا

رشته علمی گرائی بمثابه روش، بمثابه پیش فر، تحقیق و رشد این یا آن 
گرائی، ولو بمثابه روش، بکار تحقیق است که نه، مادهاست؟ مدعای من این

از قید این پیش فر، رها  آید. چرا که فیزیک کوانتیکو رشد علمی نمی
 Niels Bohr های نیلس بویرتوان موافق دیدگاهاست. بدیهی است که می

فیزیک در قرن  است که او و شاگردانش بانی رشد علماین قنبود اما ح
کند. و تاریخی را انکار نمی هستند. هیچ فیزیک دانی این واقعیت بیستم
گیری باید موافق فیزیک کالسیک ساخته و گوید: یک وسیله اندازهبویر می

های فیزیکی خود بلکه تنها به این خاطر که نه به خاطر ویژگیبکاربرده شود. 
آید. انتخاب این وسیله توسط انسان، عالوه بر اینبمثابه وسیله بکار ما می

که بیانگر  شرائط حاکم بر تجربه است، گویای شرائطی نیز هست که تعیین 
ذاتی  توان کرد. شرائط اخیرهائی هست که بعدا میکنند و نوع پیشگوئیمی

قرار، حتی توان واقعیت فیزیک خواندش. بدینای هستند که میتشریح پدیده
 «.استگرا خواندن ، سخنی پوچ و بیهودهتنها بمثابه روش نیز، ماده

گرائی فلسفی رد شود، اما مادهپذیرند که مادهگرایان میگرچه ماده      
و تمامی کسانی که میانگارند گرائی بمثابه روش را یک اصل مطلقامعتبر می

کنند که بنا را بر بازگشتن و کنند را متهم میرا از بند آن رها خواهند علم
 اند.گذاشتهبازگرداندن به دوران تاریک پیش از عصر علم 



 084 

طور که در یکدیگر، همان گرائی بمثابه روش و علم. ذوب شدن ماده619
نه بلحاش عملی، معتبر نیست. و رسیدن به این دیدیم، نه بلحاش نظری و 

، بلکه دقیقال بلحاش علم نتیجه علمی، نه تنها به لحاش فلسفی و خداشناسی
در واقع، هرگاه بپذیریم که )ولو در موارد بسیار اهمیتی به تمام دارد. 

گرائی بمثابه روش جدا کنیم، یک رشته از محدود( علم را از ماده
شوند. ( ممکن مییبارورِ نتایجی بالقوه غنهمه های جدید )قیقتح

ها تابو هستند زیرا با مقدسی که مادهکه امروزه، این تحقیقحال آن
 .خوانندگرائی  بمثابه روش است نمی

ها در تجربه»ها شعور و وجدان هزاران شاهد قرار، امروز، دانشبدین    
و « خروج از تن»هایش برخی از جنبهکنند که را تشریح می« آستانه مرگ

خاطر  دانشها به این هستند. بدین بطور قطع تصدیق وجود هستی محض
شناسی قرن، بنجامین گرهای عصبپردازند که یکی از تجربهها میموضوع
داشتن  بطورجدی مطالعه برای اثبات واقعیت Benjamin Libet لیبه

دهند، در دستور کارخود خروج روح از تن را که شاهدان شهادت می
است. این رفتار یک دانشمند، رفتار مردی است که چون با شاخ قرارداده

داوری ایدئولوییک، از آنها شود، بخاطر پیشجالب توجه روبرو میی ها
 ستیز هستند.  رند، علمگیرویه را به سخره میگرداند. آنها که اینروی بر نمی

انسان بس مهم هستند، هنوز  ها که برای درک طبیعتاگر اینگونه تجربه     
گرائی بمثابه روش اند، بخاطر مطلق انگاری مادهبطور جدی انجام نگرفته

 کتاب(. 116تا  119های است. )صفحه
 
گرائی مرامی است ماده بر حاصل تحقیق نویسنده باید افزود که   

. کسی که این مرام را در سردارد، تک محوری ساخته براصل ثنویت
، تجربه کند. در حقیقتدر محدوده از پیش تعیین شده، تجربه می

که ثابت کند جز ماده، هیچ ذی وجودی نیست و یا کند برای اینمی
شود بیند. او منکر خدائی میاست، جز آن را نمیوض او اینچون متر

ای رها میشود، از هر محدود کنندهکه چون عقل به روی او باز می
 بیند، ببیند. آیا انکار این خداگرا نمیتواند هرآنچه را مادهگردد و می
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با نشاندن خدائی چنین محدود کننده عقل، کاری علمی است؟ به 
، بنابراین، توان آفریدن محروم ر، عقل را از خودانگیختگیجب

را مدار عقل کردن شدنی ستیزانه، جز  با زور کردن، این کار علم
)=زور( خدائی  سان نیست که، با انکار خدا، درجا، قدرتاست؟ بدین

 گردد؟ نمی« علمی»عالیت جوید و این قدرت هدف فمی
 
 بر سر شهر هیروشیما آید که بمب اتمیگرائی آن می. بر سر ماده7

تصدیق کالسیِک است:  شده وارد علم آورده و پرسش درباره خدا
ها معنی است. نه تن، بلحاش علمی، دیگر بی«همه چیز مادی است»

 Banesh  اند، بنحوی که بنش هوفمنشده« منحل»بنیادهای اشیاء 
Hoffmann  :ها در مکان و زمان الکترون  ها وپروتونتوانست بنویسد

توانند شوند( و میهای علم میاند )حتی وقتی موضوعمحل نگزیده
ن است و هرگاه بخواهیم المکا از دیوارها عبورکنند، بلکه، واقعیت

گرا( ناگزیر باید همانند برنارد بین باشیم )موضع یک مادهواقع
 آن قائل شویم. از نوع افالطونی« بینی غیر مادی واقع»، به دسپانیا
دگاه دینی انسان محور، کردن هرگونه دی. با آنکه درپی قرنها ویران714

شناسی و فیزیک پرسش )اما توسط کیهان شناسی، تحقیقات جدید در ستاره
های موازی نهایت کیهانتوان تصور کرد که بینه پاسخ را. زیرا همواره می

، وجود یک رگاد، وجود آفریوجود دارند( در باب هدف غائی و وجود خدا
اند. کرده خواهید بکار برید( را وارد علم)هر اسم دیگری را می معمار بزرگ

گرائی بمثابه روش )و بطریق اند و رابطه علم را مادهکار، تابو را شکستهبدین
فیزیک  اند. در این کار، پیشگامگرائی فلسفی( قطع کردهاولی با ماده
 است.  کوانتیک

بینشی که، بنابر آن، روح خرمندی  – گرائی، ثنویتدشمن مطلق ماده. 711
است. از زمانی که  –تواند وجود داشته باشد جدا و مستقل از ماده می

تواند وجود داشته می ثابت کرد یک بعد غیر مادی واقعیت فیزیک کوانتیک
و اکل    Beckکند و از زمانی که بکای مادی تعامل میباشد که با دنی

Eccles که قوانین الگوئی نظری را بسط دادند که این تعامل بدون این
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که فیزیک را مختل کند، وجود دارد، این ثنویت پذیرفته شد. افزون بر این
در باب امر این ثنویت بهترین توضیح و راهنمای تحقیقاتی هرچه بارورتر 

 ها است.ای از این نوع تحقیقهای لیبه نمونهواقع است. تجربه
کمال مطلوب وضع کردن( )اصل« الگوی نظری عقالنیت کالسیک. »719

در  این قضیه بینشی از نوع بینش افالطونیویران کرد.  را قضیه گودل
بخشد کند و اعتباری قطعی میاضیات را تقویت میدر ری باب حقیقت

در « دنیای ریاضیات»که با یک دانان بزرگ بر اینبه شهادت ریاضی
 .      ارتبال هستند که فرآورده عقل خود آنها نیست

. این نظر که تحول جهت یافته و هدایت شده و یا توانا به تکرار است و 711
ت اسبسط یافته موریس و یا دوو –ی توسط دانشمندانی چون دانتون و کنو

 و شاردن بخشد به دیدگاه دانشمندانی چون تیلهارداعتبار علمی می
الوجودی که به خود شعور داشته که بنابرآن، در زیست شناسی، ممکن

 درخت« هایگره»باشد و وجود ما را از پیش مقدر کرده باشد، بسا 
است، این، متعین شدهبزرگ زندگی هم از لحظه وقوع بیگ بنگ

 .  وزن ظن و گمانو هم است آن نظر آزمون ناپذیر
گراها باشم. زیرا این . صادقانه بگویم که من دوست ندارم جای ماده714
و وفادارترین متحد آنها در مبارزه با  علمی که باید بهترین –، تنها علم علم

گرائی را از ماده حیات بسان یک بمب اتمی –بود گرائی میهرگونه معنویت
طور اند. همانهایش فروریخته، تمامی پایهریشه برکند. به استثنای داروینیسم

داروینیسم را زیر سئوال ببرد، انجام نگرفتهای که که دیدیم، آزمون و تجربه
 است. 

به  ناامیدی گراها با کارمایهتوان دریافت چرا مادهسان میبدین     
اند. زیرا این تنها چیزی است که برای آنها باقی چسبیده داروینیسم

داروینیسم، نیز از هرسو، خورده میاست. اما همین تک ستون، مانده
ماند. بعد از بمباران اتمی می شود. منظره، درست به منظره هیروشیما

در آن شهر، تنها یک بنا، بنای موزه علوم و فنون، بمثابه یک اسکلت، 
موزه معرف دیدگاه ، این در  اپن برپا ماند. بعد از اصالحات میجی

 (.113تا  117های . )صفحهبود کالسیک از علم
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شرح و : و دین بمثابه دری بروی هستی محض در علم . حضور خدا8

تفصیلی که از درون علم ارائه کردیم، ما را به برداشت جدیدی از علم 
 رهنمون شد:

های خویش در آنچه به حال آگاه از محدودیتدر عین.  علمی 314
روی مسائلی که پیش از شود و باز بهامکاناتش برای تشریح جهان مربو  می

 انگاشت. این، پرداختن به آنها را محال می
رو غیر از واقعیتی که ما هستیم، بهیچ . وجود سطح دیگری از واقعیت311

وجود داشته باشد. در واقع، میان مالحظاتی که در  کند خدائیایجاب نمی
فصل شانزده کتاب آمده و وجود یک خدای توانا به پاسخ گفتن به نیایش
های ما، هفت مرحله وجود دارند. هریک از آنها فرضی اضافی را ایجاب 

ها نیست. بستگی به کند. بدیهی است هیچ اجباری به پذیرفتن این فر،می
 خواهد موضع خود را دقیق کند:کجا میهرکس دارد که تا 

گنجد نمی در زمان و مکان -که واقعال وجود داردآن –مستقل  واقعیت الف.
)المکان و الزمان است(. تحقیق ما به این نتیجه رسید که چنین واقعیتی 

را انکار  علمآورد گراهای سرسخت این دستچند از مادهوجود دارد. یک
خواند. بخصوص که با « متافیزیک»توان کنند. اما موضع آنها را میمی

 پیشرفت دانش خوانائی ندارد.
دانان مستقل در ارتبا  است. ریاضی روح خرد مند انسان با این واقعیت ب.

این رابطه  ایم، براین نظر هستند. ولو تصدیقبزرگ که نظرهاشان را آورده
توانیم این فر، بسیار محتمل است، به استحکام فر، اول نیست. ما نمی

 را ثابت شده بشماریم. 
و یا یک روح یء مستقل خواصی دارد که او را به یک ش . این واقعیتج

کند؟ در پایان این فصل، به این پرسش اساسی به تفصیل خردمند همانند می
، آنها «گراهای باز ماده»و یا  گراهای جدید مادهخت. باز خواهیم پردا
بدست  و قضیه گودل ، مانند نتایجی که فیزیک کوانتیککه نتایر علم

شوند. یعنی به این میجا، متوقف کنند، در ایندهند را،  قبول میمی
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دارند و گرایان قدمی بیشتر بر میدهند. اما معنویتپرسش پاسخ نمی
 . خوانندمی این واقعیت را هستی محض

ماند، در دنیای ما، در مستقل نمی ، در مقام واقعیت. این هستی محضد
ها جود موجودهای شعورمند یکی از این تجلیکند. وها، تجلی میپدیده

مند بودن تحول زندگی و وجود گیری قائل شدن به هدفاست. این موضع
واقعی ما نزدیک به طبیعت هستی  زندگی بعد از مرگ را )زیرا طبیعت

خوانند اما به گرا میکند. آنها که خود را معنویتمحض است( ایجاب می
گذارند. آنها که میمرگ معتقد نیستند، از این حد پا فراتر نمیزندگی بعد از 

این حد، پا از توان به یک پدیده مادی فروکاست، گویند ماهیت ما را نمی
 گذارند.فراتر می

ها و طرح دارد. در . این هستی یک شخ  با یک اراده است و خواسته
دانند )بسا آفرینندهمی هستی شمول جا، همه آنها که هستی را یک انرییاین

گیرند که آنها را به تعریفی از دیگری درپیش میای که شخ  نیست( راه
او یک »است:  Taoismeرساند که همان تعریف تائوئیسم این هستی می
است. از آسمان و زمین بودهدر کمال خویش است که پیش  هستی نامتعین
پذیرد. وجود دارد و یگانه و درهمه جا و همه وقت نمیثیرماده نیست و تأ

توان ناپذیر است. میحضور دارد و متحرک از جائی به جائی نیست و مرگ
دانم، او را تائو میدانست. چون نام او را نمی او را مادر هستی آفریده

آنکه او وجودارد بی»کند: او را چنین تعریف می بودائیو آئین «. خوانم
، خلق شده باشد و خویشتن را بنمایاند. اگر وجود نداشت، بهنگام آفرینش

آنها که به وجود «. خروجی و صیرورت و بروز و ظهور و تجلی ممکن نبود
 پذیرند. ر، را میخداوند بمثابه یک شخ  قائل نیستند، این ف

های کار را از راه دیندر پی ارتبا  برقرار کردن با ما است. این . این خداو
، فر،شود که حتی با قبول یکتائی خدااست. فراموش میبزرگ انجام داده

 های مختلف وجود دارند:
ها را ور که ما حیوانطآورد همان: خداوند ما را بار میفرض دهشتناک -

 آوریم؛بار می
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سازیم، نداریم، طور که ما توجهی به اشیائی که می: همانتتاوتیفرض بی -
 هم توجهی بکار ما ندارد؛ خدا
است با ما ارتبا  برقرارکند، : خداوند هنوز سعی نکردهفرض انتظار -

 اء پیداکنیم. ومنتظر است که، در جریان تحول، به سطح باالتری ارتق
آنکه متوجه شویم با ما، از : خداوند وجود دارد و بیفرض کالسیک -

کند. طرفداران ولتر و دیگر آنها که به طریق ادیان بزرگ، رابطه برقرار می
 پذیرند.شناسی از راه تعقل قائلند، این فر، را نمی خدا
اجابت کند و در جهان  های ما راتواند نیایشخداوند خوب است و می ز.

خوب و  است که خداعمل کند. موضوع ادیان جانبدار یگانگی خداوند این
های گوناگون وجود قادر است. بدیهی است که در درون این ادیان نیز نظرگاه

است که خدا آغاز تحول انسان را دارند. چنانکه خدا شناسیِ فراگرد براین
 است که خداوند قادر مطلق، با آزادیبراین ناسداند. و یا هانس جونمی

اند، سان، آنها که فر، ششم را قبول کردهواقعی انسان خوانائی ندارد. بدین
 باید گامی دیگر بردارند تا بتوانند فر، هفتم را بپذیرند.

د؟ برای این هفت درجه را به توان کرچه می با این هفت فر، یاکوب     
توان گفت باالترین درجه فراز رفتن، هربار نیازمند فرضی اضافی هستیم. می

که نامحتمل بمعنای ناممکن نیست. ما شرائط تر است. اال ایننامحتمل
 کنیم:ها را بررسی میامکان هریک از درجه

 
باید خاطرنشان  روشن است که درجه واپسین نیازمند باورآوردن است. اما     

، هرگاه بنا را بر فر، معنی و پوچ نیست. در حقیقتکنیم این موضع بی
که خداوند برای ناشناس سفر کردن تصادف وسیله باشد »هفتم بگذاریم و
تواند در دنیائی عمل کند که، درآن، پدیده، منطقال می«باشدخویش برگزیده 

 Arthurورنده ندارند. آرتور ادینگتون وجود دارند که سبب پدیدآ ئیها
Eddington اگر علت پدیدآورنده نباشد، دیگر تمیز میان : »استنیز نوشته

قرار، بهنگام نوشتن این جمله: بدین«. کندطبیعی و فراطبیعی محل پیدا نمی
تواند ، دانشمند، از نو، میآوردهای فیزیک کوانتیکوجود دستبا »

داشتهباید تعریفی از نوع تعریف هفتم در سر می، او می«باورآورد به خدا
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تواند خورشید را از ، خدا نمیسان، برخالف قول انجیلبدیناست.  
های منظومه شمسی را از حرکت به دور خورشید تابش و ستاره

ها و رویدادها، از رهگذر عدم تعین  تواند بر انسانمی بازدارد، اما
 . اثرگذار باشد

 
 کنند،تبلیغ می های جانبدار یکتائی خدایکتاپرستی که دین ح. تعریف ششم

داشت. در واقع، دو فرضیه در در بحبوحهِ تجدد، احتمال پذیرش ناچیزی می
 ها وجود دارند:باره منشاء دین

 ها هستند . و ها اختراع انساننتمامی دی● 
که دربردارند، ئی هااند، مفاهیم و پیامها آماده کردهها را انساناگرچه دین● 

 اند. ها نازل شدههستند که به بنایگذارهای دین از خدا
های جانبدار یکتائی خداوند، بستگی تمام دارد به صحیح اعتبار دین    

دوم. در دنیای بسته بروی خود، این فرضیه پوچ و بی فرضیهِشناخته شدن 
که خود را  به خدا معنی است. در رویاروئی با تجدد، روشنفکران باورمند

خوانند، عمومال نسبت به این ویژگی اساسی یکتاپرستی، روشن اندیش می
حتی حاضر به بررسی آن نیز  کنند و روشنفکران ناباور به خدا،سکوت می

 انگارند.معنی مینیستند. زیرا آن را بی
من »نویسد: می André Comte – Sponvilleاسپونویل  –آندره کنت      

کس دیگر، اختیار ندارم. نه من و نه هیچ ای را درناشناخته هیچ حقیقت
چنین حقیقتی را در اختیار دارد. مسئله این نیست که حقیقت دیگری را که 

چیز است که هیچشود، کشف کنیم، بلکه مسئله اینکمبودش احساس می
دیگری جز حقیقت که باید کشف کرد وجود ندارد. هیچ چیز دیگری را 

و هم اکنون بیشتر از آنچه برای زندگی نباید جست، ما در حقیقت هستیم 
دانستند تر از ما میکم یا مسیح شناسیم. بودارا میکند، آنکردن کفایت می

 «.دهدتر، اما این امر به ما، هیچ برتری  نسبت به آنها نمیبسیار کم
تباه منطقی با آنکه این سخن نشان از تواضع دارد، اما در خود یک اش    

میلیارد  6تواند بداند که در میان اسپونویل چگونه می –دارد. آندره کنت 
و حقیقتی « معرفتی خفی»یک کنند، هیچانسانی که در روی زمین زندگی می
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باشد تا چنین تمام وجدانهای ساکنان  نهان در اختیار ندارد؟ او باید خدا
نهانی  یک واجد هیچ حقیقتهیچ روی زمین را بخواند و مطمئن شود

تواند را باید نسبت به گذشته داشته باشد. وگرنه چگونه می نیستند. این علم
اند؟ بدیهی است آنها از بار الکترون دانستهمیما تر ازکم و یا مسیح بداند بودا
گاه نبوده یمن یک سرچشمه معرفت که در بیرون از  اما بسا، بهاند. آ

دانان بزرگ که مدعی هستند با دنیای ما است، دقیقاً همانند ریاضی
بیشتر  واقعیت دنیای حقایق ریاضی در ارتبال هستند، در باره طبیعت

 . انددانستهاز ما می
است چنین ه ادعا نکردهگااسپونویل هیچ –است که آندره کنت بدیهی     

کند )همان که اندیشه مادهای که اظهار میکه اندیشهتوانائی دارد. اال این
گیرد که، در آن، فرضیه دوم ای قرار میگراهای معاصر است(، در محدوده

ای که قابل آن درباره منشاء دین، در نظرگرفتنی نیز نیست. بمثابه فرضیه
که ممکن است )دقیقِ کلمه ایند، طرد شدهنیست که موضوع اندیشه قرارگیر

 نیست که بتواند موضوع اندیشه بگردد(. 
تواند توسط در دنیای بسته به روی خود که، درآن، همه چیز می     

داده شود، رد فرضیه دوم موضع قابل قبولی است.  ماتریالیسم علمی توضیح
های علمی چنین با قوت  بسوی نظریه ، معرفتاما در دنیایی که، درآن

کم در جزئی از ای که، بنابرآن، وجود ما، دستیابند، نظریهسمت می افالطون
های قوی از دارد، که، درآن، نشانهخود، به واقعیتی در سطحی دیگر، بستگی
 با روح خردمند واقعیت (espritارتبا  ممکن میان روحِ خردمند انسان )

این موضع که ترین قلمرو)قلمرو ریاضیات(، وجود دارند. دیگر، در عقالنی
ها است )باز باید تکرار کرد بسیاری از متتکران دین اختراع انسان

کنونی براین نظر هستند( را موضعی جزمی، بنابراین، غیر عقالنی 
 .است

های ای را که پایه اغلب دینای ساده، فرضیهتوانیم، بشیوهحاال می     
که دنیا  ها با دنیای افالطونیبزرگ است، اندر بیابیم. بانی دین یا بانیان دین

ها، بنابر مورد، اند. این ارتبا است، ارتبا  داشتهو شعور ما از آن پدیدآمده
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های مختلف آن، در سطحی دیگرند. و در جنبه ترو مداومر تمندقوت
 ها از این رهگذر است. ها میان دینناهمانندی و همانندی

هائی ها به سوراخهای کلید درباز این منظر که بنگری، دین     
شوند. هر سوراخ مانند که بروی اطاقی تا بخواهی بزرگ باز میمی

ببینیم. از این سوراخها، را اق های اطای از جنبهدهد جنبهامکان می
 .      های همانند نیز مشاهده کردنی هستندجنبه
 

کند. هیچ از آنچه ما را ایجاب می نیز باورمندی به خدا ل. تعریف پنجم
آورد که هستی یک شخ  باشد. باوجود این، منطقی بنظر ایم الزم نمیگفته
است، در یء غائی، اگر یک هستی و نه یک ش رسد که فکر کنیم واقعیتمی

 شود، بیشتر از ما باشد.ها و ویژگیهایش مربو  میآنچه به منش
های ، به یمن جهش7و  6و  4های قرار ما نشان دادیم که تعریفبدین    

آمده، ممکن هستند. ولو دانش ما بطور مستقیم بیانگر آنها علمی بعمل
 نیستند. 

 
شود: انسان و بگذاریم، وضعیت دیگر میریف چهارم  ی. بنا را که برتع

باشد، با توجه به اعتباری که نقش او و این امکان که تحول هدایت شده
که ثابت شده باشد( فر، بسیار روح و ماده )تکرار کنیم: بدون این ثنویت

 معتبری است.
که این تحول برای آمدهائی که به تعریف سوم بپردازیم، پیپیش از آن    
 ها دارد را بررسی کنیم:دین
 
و دین، عناصری که این  و رابطه علم 9تا  4های تعریف    

 کنند:دو را به یکدیگر نزدیک می
دنیائی که ما درآن زندگی اند: ها بر این پیش شر  بنا شدهتمامی دین    
خویشتن را بطور تواند مند است، خود نمیکنیم و زمان و مکانمی
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های عینی ما این پیش شرل را با تمام کامل توضیح دهد. شناخت
 . کندتوان تصدیق می

ند، دافزون بر تصدیق این پیش شر ، امرهای واقعی که در باال مذکور ش     
کنند. جای تعجب صرف نیستند، را تقویت می ها اسطورهاین فکر که دین
است. زیرا در این سال اخیر بیشتر شده 15با دین در  علم کیندارد که نزدی
 اند.    آوردهای دانش این نزدیکی را ممکن کردهدوره، دست

، این ،برنده جایزه نوبل Erwin Schrodingerاروین شرودینگر       
که بیش از ، آنهای دانشاز فتح»روی اهل دانش نهاد: پرسش را پیش 

پاسخ « است، کدام است؟همه یک برداشت دینی را پشتیبانی کرده
. زیرا اگر زمان دیگر است: نسبیت انشتینخود او به این پرسش این

است و نسبی بعد مطلق و ضرور نباشد که هر چیز وجود دارد درآن
 یابد، پس امیدسان جریان میاین و آن وضعیت، این یا آناست و در 

 .به زندگی بیرون از بعد زمان، بیهوده و پوچ نیست
( و شناسی/ فیزیک  )فیزیک نجومیما دیدیم که فیزیک و ستاره     

 یتکنند واقعاند که ثابت میریاضیات، در تحول خود، به این جا رسیده
با دین، کمی  های علمگنجد. هرگاه به رابطهنمی غائی در ظرف زمان و مکان
بندی کرد توان آنها را در دو تقرب دستهکنیم که میعمق ببخشیم، تصدیق می

که  های بزرگ معرفت شناسیجویند به نوآوریو این دو دسته تقرب ربط می
ناکاملی و امکان نظریِ ما در فصل شانزدهم تشریحشان کردیم: 

 .های علمی جدیدها یا نظریهاندیشیدن به مسائل غائی، به یمن کشف
خواند. « منفی»توان ، میرا، با رجوع به خداشناسی دسته اول تقرب● 

گوید چه کسی خدا نیست. این تقرب ت اما میکیس گوید خدازیرا به ما نمی
هائی را گوید. در عو،، تقربدر باره معنی و هدفدار بودن زندگی هیچ نمی

اند. گذاری کردهکند که جانبداران معنی و هدف نداشتن زندگی پایهویران می
شود که، بنابر آنها، ما بر برخی چیزها، این تقرب، اساسال بر نتایج منفی بنا می

و قضیه ناکاملی در منطق،  ون اصل عدم قطعیت در فیزیک کوانتیکچ
 جوئیم.نمی هرگز علم
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که برای  و خداشناسی توان میان علممثبت است. می دسته دوم تقرب● 
عالئم »توان ، میقیقتصفات ثبوتیه قائل است، تشابه جست. در ح خدا

را برشمرد. امرهائی واقعی را به شماره « وجود معنی و هدف داشتن زندگی
آورد که، بدون اثبات کردنشان، بطور مستقیم بیانگر آنند که جهان معنی و 

 نیست بلکه فراگرد دارد. هدثاهدف دارد. به سخن دیگر، زندگی ما یک ح
دار و دنیا معنی»است:  نوع اول، قول برنارد اسپانیاهای مثال برای تقرب    

را بطور کامل از پرده بدرآوریم و بشناسیم. و توانیم آنهدفمند است، که نمی
جهان : »های نوع دوم، قولی است بیانگر نظریه انشتینمثال برای تقرب

توانیم آن را بفهمیم، زیرا میان روح زیرا ما میدار و هدفمند است معنی
خردمند ما و ساختار جهان )یا روح خردمند یا آفریننده بنابر نظر آنها که به 

 باور دارند( علقه وجود دارد. خدا
  Michael Hellerظاهری چسان بدرآئیم؟ میشل هلر  از این تناقض     

آوردهای بس شگرف ها و دستآیا پیروزی»دهد: راهی را به ما نشان می
)زمان وارونه گشته، مکان از  های ما از واقعیتدانش که در برداشت

اند و ها که فردیت خویش را از دست دادهشکل افتاده، پارتیکول
پدیدآورده در ارتبال بایکدیگرند( انقالب بدون نیاز به زمان و مکان

در آنچه ما می تاند، عالمت بقدر کافی روشن براین نیستند که واقعی
توانیم ببینیم و لمس کنیم و اندازه بگیریم و وزن کنیم، ناچیز نمی

 «شود؟
این امر که دنیا یک »رود که انشتین رفت: سپس، او به راهی می    

م مجرد نیست، یک الگوی تعریف نکردنی، یک معادله حل متهو
اش گرفت، وزنش تواند اندازهنشده نیست، بلکه چیزی است که می

کرد، لمسش کرد و ثابتش کرد، خود گویای وجود سرچشمه اصلی 
 «هستی نیست؟

آیا »کند: های اسپانیا را اقامه میهائی از نوع استداللگاه استداللو آن     
 ئیهاهای انتزاعی و تجریدی و در معادلهگذارد در فرمولکه دنیا می این امر

که جز انتزاع و تجرد نیستند، تعریف شود، دلیل آن نیست که اندیشه از 
 «تر است؟پیشینمشخ  و ملموس، یعنی ماده، 



 095 

آیا عقالنیت دنیا که پیش »گردد: و سرانجام به موضع انشتین باز می    
های علمی یک از تحقیقضیح توسط هیچفرض است اما قابل تو

نیست، بازتاب یک نقشه عقالنی نیست که در هر پرسش علمی از 
 «؟ جهان نهان است

توان تصدیق کرد که اندریافت ما از جهان به اندازه کافی سان میبدین     
العاده هست تا بتوانیم عالمت رابطه میان روح خرمند انسان و روح فوق

احتمالی جهان را ببینیم. اما این که سطح دیگری از  رخردمند آفریدگا
و ماده نیست،  است و انریی وجود دارد که بیرون از زمان و مکان واقعیت

کند، بلکه دار و هدفمند است را نه تنها نقض نمیاین فکر که جهان معنی
توانیم کند. زیرا ما در موقعیتی هستیم که، به یمن آن، هم مییتقویت م

بخشی از جهان را دریابیم که در دسترس ما است و هم دریابیم که بعدهای 
باشند که واقعیتی که ما « طرحی»توانند بانی دیگری نیز وجود دارند که می

 است.و جهان ما است تحقق آن
کند. از جمله و کتابهای آنها را معرفی میجا، نویسنده دانشمندان در این     

 Le savant et la»داند به نام کتابی را دارای اهمیتی به تمام می
foi»)تن از  45که تألیف یک جمع است و  )دانشمند و باور به خدا

کادمی علوم هستند.  نویسندگان آن عضو آ
 

 :و دین و ماده و خدا علم
تواند به گرائی ندارند( میای از مادهمایههائی که بن)یا فلسفه خداشناسی● 
هائی که به ها کمک کند. فرضیهچند از فرضیهدر فرموله کردن یک علم

 ، ثنویتشدند )وجود سطح دیگری از واقعیتاندیشه در نیامدنی تصور می
تواند به خداشناسی در ماده و زندگی بعد از مرگ و...(. علم نیز میروح و 

کنم در اظهار سان، من تردید نمیروشن کردن مفاهیم خود، کمک کند. بدین
)بیم آن دارم که برخی از خوانندگان یکه بخورند( این سخن که تصدیق 

، در مفهوم محوری مسیحیت، یعنی تجسم و حلول )حلول الهوت، خدا
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حال دانیم که بنیادهای ماده درعینشود وقتی میناسوت، عیسی(، آسان می
 ها هستند. ها و پارتیکولموج
های بزرگ با یکتوان تصدیق کرد که برخی از مفاهیم دینکامال می     

توان های علمی اخیر، بسیار نزدیک هستند. و میچند از مفاهیم نظریه
 زاده تصادف نیست.  تصدیق کرد که هستی موجود

دانیم که روح خردمند انسان با دنیای حقایق ریاضی در ارتبا  ما می      
است. پس دلیلی وجود ندارد این ارتبا  به حقایق ریاضی محدود شود. این 

شده باشد، انجام  تاستوانستهبدان معنی است که این فرضیه را، که وحی می
و دین را از  نزدیک شدن دو بیان علم باید جدی بگیریم. و نیز باید امکان

 ، جدی بگیریم.  –البته نه بلحاش کمی  – واقعیت
اما این دو برای نزدیک شدن، بهائی نیز باید بپردازند و این بها تواضع       

 باید متواضع باشد و بپذیرد که بسا دین به سطوحی از واقعیت است. علم
تواند وجودشان را بنظر آورد. و دین باید دسترسی دارد که علم به زحمت می

های آوردهای دانش متحول بگردد. )صفحهباشد و به یمن دست عضامتو
 (166تا  144

  
 هستی هست:

جا رساند که آنچه واقعا هست، ولو نتوانیم صفات او مطالعه ما را به این    
این یافته، ما را «. یءش»تا به « هستی مجرد»تر است به دیکرا بشناسیم، نز

برآن داشت موضعی را ردکنیم که، بنابرآن، هیچ چیز واقعی نیست و نیز 
توان دید و لمس کرد داند که میرا چیزی می موضعی را ردکنیم که واقعیت

موضع  9رد،  و اندازه گرفت و وزن کرد و شناخت. بازتاب آن تصدیق و این
 است:فلسفی را پدیدآورده

کم در جست )دست توان، بر آن، در کلیتش علموجود دارد و می حقیقت● 
 برد و یا به بنیادگرائی دینی.وگرائی راه مینظریه(. این موضع یا به علم

 مطلق وجود ندارد. و  حقیقت● 
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مطلق وجود دارد اما من هرگز نخواهم توانست بر او، در  یک حقیقت● 
 بجویم. کلیتش، علم

موضع دوم را برگزیده Protagorasها، از جمله پروتاگوراس سوفسطائی    
هر  انسان میزان»و « چیز وجود نداردمستقل از ما هیچ»گویند: اند و می
های انسانند. حقیقت مطلق وجود ساخته خوبی، بدی، حقیقت«. چیزاست

 ندارد. اما ارسطو ساخته اینان را از بن برافکند با خاطر نشان کردن تناقض
ها نمیبنابر قول سوفسطائی« حقیقت مطلق وجود ندارد»موجود در قول: 

باشد. و اگر مطلقا راست نیست، پس باید توان مطلقا حقیقت داشته 
 دانیم آن حقیقت چیست. حقیقت مطلقی وجود داشته باشد ولو ما نمی

توان به حیطه وجود دارد. اما نمی بدین سان، هستی هست. حقیقت     
شناختش آورد. کلیت آن هستی و این حقیقت از دسترس شناخت علمی  

های ( برآن ناممکن است )صفحهtotalitaireر ) بدور است و شناخت فراگی
 (.179و  171
 
آوردهای علمی را خاطر نشان مینویسنده در مؤخره کتاب، واپسین دست    

های اینک بسیاری از روح»کند کهکند و به استناد آنها، خاطر نشان می
خردمند پذیرفتنی است. وجود مرز میان ماده و روح خردمند، بمثابه 

وجه شدن یگر مسلم نیست و این تصدیق، بمعنای بیشعور، د
 173)صفحه  «.گرائی استگرائی با روح خردمندمخالتت ماده

 کتاب(.
 

 نقد و پیشنهاد:
انسان می و فن در رشد که در این کتاب، به نقش علمبا توجه به این     

ه حضور خدا در علم و رشد علمی و تر و بکم پردازیم، به وجود خدا
 پردازیم:بکاربردن علم و فن در رشد، بیشتر می

 
 هست و خود دلیل خویش است: . خدا4



 098 

آوردهای گرفتیم و دستپی را در غرب و علم سیر تحول روش علمی     
ستیم که فلسفه و دانش در غرب، در امروز آن را شناختیم. از جمله دان

)اصالت ماده( و ثنویت دو محوری ) روح و  تک محوری محدوده ثنویت
و  گرائی طرزفکری توتالیتراست که مادهاست. هرچند در یافتهماده( مانده

است. نویت روح و ماده رسیدهناسازگار با علم است و با عبور از آن، به ث
ممکن  باوجوداین، چون تنظیم رابطه میان دو محور، تنها در محدوده قدرت

نوع  7 واالتر از واقعیتی که جهان موجود است، تعریف از حقیقتِ  7است، 
یکسره یک، از آنها قدرت شوند که در هیچدر علم را سبب می حضور خدا

شناختند، برقرار کردن رابطه میان را می غایب نیست. هرگاه موازنه عدمی
 شد.( میسر میبدون حضور قدرت )= زور و آفریده آفریدگار
ست و ماده هست، هم سخنی نی ، خداباوجود این، در محدوده ثنویت     

کند بر وجود خدا و هم خدانیست با خدا متناقض است و هم داللت می
 الدلیل نیستند. زیرا،هست یکسان و متساوی

نیست، یعنی هستی با صفت متعین هست. افزون بر نقضی که  . خدا414
 ستند:ها نیز برآن وارد هکند، این نقضدانش جدید بر این حکم وارد می

برابر نظر مکمل نظر  – متعین یعنی محدود. بنابر نظریه انفجار بزرگ● 
اند. بدیهی باهم پدیدار شده و زمان و مکان ، ماده و انریی-اول، دو انفجار 

ید آوردنده است نیستی و خالء محض وجود ندارد تا خالق انفجارها و پد
ای است که هستیبه این نتیجه رسیده ماده و انریی و زمان و مکان باشد. علم

که نه ماده و نه انریی است و نه زمان و نه مکان دارد، وجود دارد و منشاء 
است. علم توانا به دریدن پرده و مشاهده هستی نیست. جهان مادی درپرده

که تمام عمر خویش را ، با دقت و وسواس، صرف  لومتر کشیش»
که کارهای ) این جداکردن حیاتی بود برای اینجداکردن علم از باور دینی

ای نوشت که در مجله نامه 4394علمیش جدی گرفته شوند( کرد، در 
Nature،  که خود او خط زده بود. انتشار یافت. نامه پاراگرافی نیز داشت

بعد از مرگش، در میان کاغذهای او، نامه در بردارنده جمله خط خورده، 
کنم هرکس به هستی متعالی باور من فکر می»است: پیدا شد. متن آن این

دارد که حامی هر موجود و هر عمل است، نیز، باور دارد که خداوند نهان 
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ای برسد فیزیک کنونی به پرده است و شادمان خواهد شد از مشاهده این که
های علمی جدید نظر او را درباره هستی یافته«. کندرا پنهان می که آفرینش

 کتاب(. 444و  445های کنند)نقل از صفحهتصدیق می درپرده
ر نیروی بنیادی است: علم چهاافزودنی است، این آنچه بر این یافته علم     

دهد: نیروی جاذبه و نیروی الکترو مغناطیس است و نیروی تشخی  می
( و نیروی اتمی ضعیف )که بعکس های اتماتمی قوی )مسئول انسجام هسته

گوید همان شود(. و علم میها مینیروی اتمی قوی عامل متالشی شدن اتم
کم و کاست، اکنون نیز بیزرگ وجود داشته همکه بهنگام انفجار ب انریی

وجود دارد. چون به زمان وقوع انفجار بزرگ نزدیک شویم، مشاهده می
اند. الگوی نظری بیانگر این توحید داشتهمی کنیم که این چهار نیرو توحید

 است.هنوز ساخته نشده
بود )ماده و انر ی بسته می اما اگر هم از آغاز، مدار ماده و انر ی     

مادیِ قابلِ انبسال که  بروی خود بسته بودند( نیرو نه در ایجاد حیات
رفت. به سخن دیگر، خلق جهان کنونی کردن آن بکار میدر ویران

 – باز بروی هستی محض – قرار، بدون مدار بازشد. بدینناممکن می
انتجارهای بزرگ اول و دوم شدنی نبودند. بازبودن مدار، نخست، 

 است: گویای دو واقعیت
 داشته و بروی هستی محضنمی از آغاز مدار بسته الف. ماده و انر ی

 .دستنباز هچنان اند و همباز بوده
است. آفریده  ترجمان موازنه عدمی و آفریده طه آفریدگارب. راب

سازی را است و هرزمان خویشتن را گرفتار جبرکند، همخودانیگیخته
 کند.   سازی میناهم
هستند. انریی به سراغ خود خالق خویش  نیست، یعنی ماده و انریی خدا● 

ازدواج کرده ن و با آ –است یا بخشی از خود را بدان تبدیل کرده –ماده رفته 
 و انفجار بزرگ حاصل این ازدواج است. اما این فر،،

 است. وپیش از انفجار بزرگ الف. نیازمند وجود زمان و مکان
 است. و ییب. نیازمند باز بودن مدار زوج ماده و انر

 است.  ج. نیازمند ازلی و ابدی بودن زوج شعورمند و دانشمندِ ماده و انریی
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اما ماده را خالق خویش شناختن و برخوردارکردنش از خالقیت و مدار      
ماده مقام خدائی  ، درجا، بهکه انکار خداو شعور و دانش، غیر از این باز

 شود،بخشیدن می
با زوج ماده و  و زمان و مکان« استانفجار در خالء انجام نگرفته»الف. 
 اند وپدیدآمده انریی

گرائی، ماده محکوم به جبر، بنابراین بسته بروی بنابر مادهب.  
بزرگ خود بزند. توانسته است دست به انتجار خویش بوده و نمی

 419آغاز نیست )صتحه است که ماده بینیز به این نتیجه رسیده علم
. و قائل شدن به شعورمندی و باشد یهاتواند الیتنکتاب( بنابراین، نمی

 های زیر را دربردارد: دانش آن، تناقض
توانا  دانیم در هستی متعین نیز امرهای واقعی هستند که علماینک که می● 

نهایت که بی به شناسائی آنها نیست، پس ناتوانی از شناختن هستی محض
آورد مهم علم، شود. با توجه به این دستاست، دلیل بر عدم وجود آن نمی

دار و هدفمند آیا وجود ما معنی»کنیم که صاحب کتاب پرسشی را طرح می
را به این پرسش  وشیم پاسخ دانشمندان غربکاست و میطرح کرده« است؟

تر کنیم: هرگاه بگوئیم: ماده از ازل شعورمند بوده و را کاملنقد و به نقد، آن
 است، چند تناقضتا ابد تحول خویش را بروفق دانش مطلق، قانونمند کرده

هم خدائی از نوع مطلقا ایم. آنکه ماده را خداکردهایم: تناقض اول اینگفته
خواند و نه علم جستن که نه شعورمندی با جبرمی. و تناقض دوم اینتوتالیتر

تواند کار عقل خودانگیخته، مستقل و آزاد نباشد. باوجود جبری چنین می
مطلق، عقل مادهِ در بند جبر، چگونه بتواند علم مطلق داشته باشد؟ باوجود 

ها چگونه بتوانیم بر شعورمندی و علم مطلق ماده علم بجوئیم؟ نجبر،ما انسا
که هرگاه ماده خود مقرر کرده باشد انسان محکوم است علم تناقض سوم این

ای که نتوان بر آن علم یافت نباید وجود داشته باشد. بجوید، پس هیچ پدیده
که اگر این ها وجود دارند. و تناقض چهارمدانیم که این پدیدهکه میحال آن

شعوری باید است، پس هست غیر مادی ذیداشتهماده این شعور را نمی
باشد.  وجود داشته باشد و او جهان را با علم جامع و شامل خویش آفریده

آغاز نیست. زیرا همآورد علم است: جهان مادی ما بیتناقض پنجم با دست
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نه ابدی و  و این محدوده زمان و مکان است.زمان با مکان و زمان پدید آمده
نه خود دلیل خویش است. و هستی محض و آغاز پیدایش جهان ما در 

کتاب(.  رفع این تناقض 445حجاب است و قابل مشاهده نیست )صفحه 
 میسر نیست.  ها جز با قائل شدن به وجود خدا

است، ار بزرگ در بطن هستی مادی روی دادهگرا بگوید: انفجهرگاه ماده● 
بار او است که باید توضیح بدهد باوجود هستی مادی، انفجار بزرگ چه این

دوم(،  تواند داشته باشد؟ و هرگاه حکم او مطلق است )تناقضمعنی می
ر بزرگ به پیش از انفجا که علمباوجود قائل بودن به تعین و باوجود این

تواند داند و نمیناممکن است)علم ازلحظه پیش از انفجار بزرگ، هیچ نمی
بداند(، هم، به قول ارسطو، صدور حکم مطلق دلیل وجود هستی مطلق است 

 و هم، چنین حکمی ترجمان جهل است و نه علم.
. بنابراین که دلیل حقانیت هر حقی باید در خود آن باشد و نه در ادعای 411

مطلق، باید در خود حق و دلیل خدا  ، حقس دلیل وجود خدامدعی، پ
نیست، یعنی حق مطلق نیست هم باید در خدا نیست باشد. از این دید که 
بنگری، دلیل خدا هست، وجود هستی، در خود حکم هست و دلیل خدا 

 :کهنیست در خود حکم نیست. توضیح این
نیست، المکان و  که جسم نیست، انرییای گوید هستیمی اینک علم -

کنیم علم به این هستی پیالزمان است، وجود دارد. باوجوداین، فر، می
است. هرگاه کسی منکر خدا « هست»در « هست خدا»نبرده است. دلیل 

منکر وجود گراها، شود، این او است که باید ثابت کند هستی نیست. ماده
گویند این هستی مادی است. ادعای آنها به شرح باال هستی نیستند. می

، حکمی است که دلیلش در «خدا نیست».  افزون برآن، مردود است
خودش نیست. چراکه خدا نیست یعنی هستی با صتات ثبوتیه و سلبیه
ای که خدا را هستند، وجود ندارد. دلیل وجود نداشتن چنین هستی

که علم حاال دیگر حد خود را میی مدعی است. طرفه اینای ادعا
تواند گوید هستی غیر مادی میشناسد و به یمن شناختن این حد، می

گوید چنین هستی وجود داشته باشد. پس مدعی با کدام علم می
خویش را  فطری او خودانگیختگی وجود ندارد؟ آیا عقل قدرتمدار
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که علم یابد تا بداند که گوینده چنین حکم مطلقی، غیر از اینباز می
 1که ماده تنها انگارد و باوجود اینکند، خود را خدا میرا نقض می

هائی هستند که درصد پدیده 1درصد هستی متعین است و در همین 
آوردهای علم یکی اینکه از دستها ممکن نیست و با آنعلم بر آن

که پنداری توان رسید، چنانالیقین یا عمل کامل نمیاست که به علم
 . گوید: خدا نیستدارد، می علم او بر کل هستی شمول

مطلق هست. خدا نیست یعنی حق مطلق  هست یعنی حق و باز، خدا     
در ز آن نسبی است. نیست. اما اگر حق هست مطلق است.  برداشت ما ا

، حق نسبی است یعنی حق نیست. زیرا نسبی انگاری حق حقیقت
است که آدمی  وجود ندارد. این با زور انکار حق است. چرا که ناحق

خواند. نسبی انگاری پوشاند و حق پوشیده را ناحق میرا میحق 
سان، ناحق فرآورده زور ست. بدینحق جز پوشاندن حق به زور نی

یابد. ی میگر، جهت ویراناست و زور نیروئی است که در روابط قوا
دهد. اما زور هستی سوز است و پس، خدا نیست، زور هست معنی می

ت. گوئی اس نه هستی ساز. نقش دادن به آن در پیدایش هستی، تناقض
جست، به شرح باال،  یافت و نقش میزیرا هرگاه زور امکان وجود می

 .دیدداد و جهان این انبسال را به خود نمیانتجار بزرگ روی نمی
، هرگاه، در «خدا نیست»و دیگری « هست خدا». اما دو حکم، یکی 419

 صورت، دو حکم مساوی بنمایند، در واقع، نامساوی هستند:
یعنی  –بنابر این که دانسته باشیم توانائی زورمندی نیست  –هست  خدا● 

هست. و خدا نیست،  و آزادی بمعنای استقالل جبر نیست، خودانگیختگی
 هم جبر مطلق هست. ویعنی جبر، آن

های آن، به روی هستی و تمامی پدیده ریدههست یعنی مدار جهان آف خدا● 
هوشمند و شعورمند و... باز است. واقعیتی که اینک دانش جدید تصدیقش 

آنکه بتوان توضیح علمی داد بی است. کند، خدا نیست، یعنی مدار بستهمی
ا به انجام رساند است انفجار بزرگ رتوانستهچسان ماده بسته بروی خود، می

 جا طی کند. وو فراگرد انبسا  را تا بدین
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، در مقام همانی جستن با هستی محضهست عقل را به این خدا● 
کند  و خدا نیست عقل را از کل (، توانا میو آزادی )= استقالل خلق
کند. زیرا آناست، غافل می ای که موضوع علم، حتی از پدیدههستی

تواند  ببیند. حضور خدا در علم، یکی را با موقعیتش در هستی نمی
 .این حضور است

مطلق نیازمند داشتن هستی شعورمند و دانا و...  هست یعنی علم خدا● 
بنابرآنچه در  -رای است و او نباید آنمطلق است. پس علم آدمی نسب

هست و  خدا نیست، یعنی قدرتمرام کند.  -فصلهای پیشین شرح شد 
علم  در ترکیب با عناصر دیگر قدرت کاربرد دارد و قابل تبدیل به 

های قدرت فراگیر )نمونهرواست که تمامی بیانمرام است. از این
داری( حاصل تبدیل شدن علم به و سرمایه استالینیسم و های نازیسم

ها را اند و هستند. این بیانمرام و بکار رفتنش در ترکیب قدرت بوده
 .اندگراها ساختهماده
انسان و  شوند و بکار رشدتألیف می و فن با حق هست یعنی علم خدا● 

ساز  آیند. خدا نیست، یعنی علم و فن  در ترکیبی قدرتمی عمران طبیعت
کنند که بکار بزرگ و متمرکز شدن قدرت و ویران شدن انسان میشرکت می

 آید. 
 هست و خدا نیست یعنی حق نیست و قدرت هست یعنی حق خدا● 

که منکران خدا جز قدرت را جانشین خدا نکرده هست. این واقعیت
 اند، دلیل.

 هست یعنی اصل راهنمای عقل خودانگیخته، موازنه عدمی خدا● 
باز است.  خدا نیست  روی هستی محضاست. بنابر این اصل، عقل به

 .را اصل راهنمای عقل کردن ، اغلب ثنویت تک محوریثنویت یعنی
وجود دارد و الگو و راهنمای رشد او  هست یعنی راست راه رشد خدا● 

و  هست و قدرت هست یعنی ویرانی طبیعت است. خدا نیست یعنی قدرت
 به خدمت قدرت درآمدن انسان هست. 

 هست... خدا● 
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را قدرت بدانند و یا ماده را  باوران، خواه خدا رو است که قدرتاز این     
 گردند.  کنند. آلت بزرگ و متمرکز شدن قدرت مینمی خدا بگردانند، رشد

 
 در دانشجوئی و بکاربردن دانش: . حضور خدا1

، میان انسان با خدا، در آنچه به بنابر رابطه عقل مستقل و آزادا با خدا      
. 1. رابطه عالم با خدا و 4شود: رابطه برقرار می 6شود، مربو  می علم

رابطه علم با . 1. رابطه موضوع علم با خدا و 9رابطه روش علم با خدا و 
. رابطه کاربرد علم با خدا، به سخن 6. رابطه هدف علم با خدا و 4خدا و 

 6. این انسان ویا در بزرگ و متمرکز شدن قدرت دیگر، کاربرد علم در رشد
تواند تجربه کند، بلکه عقل او، هرگاه گری میرابطه را نه تنها هر تجربه

 شود:    ، از آغاز تا پایان تجربه، از آنها غافل نمیخودانگیخته باشد
 
 :. رابطه عالم با خدا4
، عالم بینشی پیدا میتعریف از هستی محض 7دیدیم که بنابر هریک از      

گرائی و که مادهنگرد. چنانمی است که در موضوع علمکند و با این بینش
قرن،  9 –فیزیک دان و فیلسوف فرانسوی  –به جبر، به قول شارون  باور
علمی را به تأخیر انداخت. زیرا عالم چشم عقل را بروی روح خردمند  رشد
 (esprit بسته بود. و هنوز، باید خاطر نشان کرد که تعریف خدا )  و اصل

کند، این یا آن اثر را بر اندازه میان انسان و او رابطه برقرار می راهنمائی که
هرگاه خداوند دانش و خود دارد:  و آزادی برخورداری عقل از استقالل

که قائل شدن به آن، انکار خدا است  بمثابه زور و نه قدرت –توانائی 
مطلقی باشد که از او جز  و هوش و آفرینندگی و... و حقو شعور  –

، قراردادن موازنه عدمی شود و انسان با اصل راهنماحق صادر نمی
روی خدا باز باشد و از ای رها کند و بهعقل را از هر محدود کننده
 دید او در موضوع علم بنگرد،

بیند. بگاه پرداختن به رابطه روش سان که هست، میاو را همان الف. 
 یعنی چه. « سان که هستهمان»، خواهیم دید با خدا علم
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اثر گذارد، رها  موضوع شناسائی ب. چون از ذهنیتی که بر واقعیت
را بسیار کاهد: آنافزاید و نه از آن میمی موضوع علمبر  است، نه

، بنتسه، یک شناسد. شناسائی علمیگونه که هست مینزدیک به همان
 برد.را در آفریدن نیز بکار میکشف است. اما عقل خودانگیخته آن

است، کسی که یافتهکه معلوم است و علم نو که یافته پیشین نه علمبا آن    
و  جوید، هم بنابر روش کوانتیکآموزد، کسی نیست که علم میمعلوم را می

، هرگاه اصل راهنمای عقل آموزنده معلومات موازنه هم بنابر معرفت شناسی
کند و معلوم دیگر آموزد دخل و تصرف مینباشد، در معلومی که می عدمی

دهد: الف. آموختن ، به او دو امکان میماند. پس، حضور خداآن که بود نمی
معلوم نزدیک به آنچه هست و ب. نقد آن و بسا یافتن دانشی و دانشمند 

همانی جستن با شدن. و ج. بکاربردن دانش خویش در کامل کردن این
 . های جدیدهستی و نیز آفریدن فرآورده

همه آنها که خواستار شناختن و بکاربردن روشهائی باشند و اهل دانش      
خویش، دائم  و آزادی ، استقاللکه عقل آنها از خودانگیختگیبرای این

  در اختیارشان است.    ، کتاب عقل آزاددبرخوردار باش
 
 :با خدا . رابطه روش علم1
های کالسیک و ، سبب عبور از روشدیدیم چسان نقد روش علمی    

و  گشت. در کتاب تضاد و معرفت شناسی پوزیتیویست به روش کوانتیک
 –است کار دومی آن کار را کامل کرده – و منطق صوری پوزیتیویسم ،توحید

ام و به یمن نقد آنها روش شناختی را پیشنهاد را نقد کرده و منطق دیالکتیک
 :شوم کهجا، یادآور میام. در اینکرده
نیست، یعنی دایره  حدود بداند. خدا. روش باید پهنای امکان را نام114

امکان محدود است بسا به جرم ماده و، درجا، از فضا یا روح آن غفلت 
ها غفلت شمار رابطهشود. و نیز، با غفلت از بازبودن بروی هستی از بیمی
، با پرهیز از این «سان که هستهمان»، شود. شناسائی موضوع علممی

 شود:ا و رعایت بندهای زیر میسر میغفلته
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 . اصل راهنمای سازگار با نامحدود بودن دایره امکان، موازنه عدمی111
پذیر و باشد، خواه یکی فعال و دیگری فعل اصل راهنما است. هرگاه ثنویت

پذیر، هرآنچه خارج از محدوده دو خواه، هردو نسبت به یکدیگر فعال و فعل
ها و قواعد عام )اصلشود. و نیز، همه اصلمحور است غیر قابل مشاهده می

 و...( محدود کننده و ضد روش علمی پذیری و آزمون پذیری های ابطال
 هستند. و  

در شناخت و فاجعه به بکاربردن دیالکتیک . روش قالب نباشد )بنگرید119
آورد( و پیش فر، نیز علمی و بسا علم مطلق انگاری آن ببار ها که علم

 تلقی نگردد که کار عالم منطبق کردن حاصل تجربه با آن بگردد. و
بجای خود،  .  وظیفه روش این نباشد که حاصل تحقیق، اندیشه راهنما111
 راهنما، را اثبات و تصدیق کند. و « نظریه علمی»

را حقوق بخوانیم، روش امکان  ددار . هرگاه خواصی که موضوع علم114
ها و ب. برخورداری هریک از خواص از ویژگیشناسائی الف. تمامی ویژگی

روش از جمله در این فصل، این بدهد. در کتاب حاضر ، ها را به محقق
 است. وبکار رفته

را موجود زنده تلقی کند. لذا، درپی شناسائی اجزای  . روش موضوع علم116
ها که با بیرون آن بعالوه ساختار آن )از جمله باز یا بسته بودن مدار و رابطه

اتی آن بعالوه تواند برقرار کند( بعالوه دستگاه اطالعاز خود دارد و یا می
)وجود یا عدم وجود  آن بعالوه خط عدالت و نیروهای محرکه قوه رهبری

کنند( و بعالوه هدف یا را از وضعیت طبیعی خویش خارج میعواملی که آن
 الیقین نشمارد. وهدفهای آن، باشد و حاصل کار خود را علم

حال، ترجمان شود و، در همانبنابراین که هدف در روش بازگو می .117
شود که درپی هیچ هدفی جز روشی می نیز هست، روش علمی اصل راهنما

روش، ترجمان موازنه سان که هست، نباشد. اینآن شناخت موضوع علم
 شود.لذا،می مثابه اصل راهنمای عقل محققب عدمی
کند. یافته علمی نیز از این صفت برخوردار صفت شفاف پیدا می . روش113
 شود. ومی
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های علمی باید یافته. در همان شرائط، روش در هرکجا بکار برود، می113
ن های محققانزدیک به یکدیگر بگردند. نزدیک به یکدیگر، زیرا ذهنیت

 شوند. وتوانند نزدیک با یکدیگر باشند اما یکسان نمیمی
محل کند. تبعیض را بی باید، در تحقیق، تبعیضمی . روش علمی1145

، تبعیض بسود این و آن خاصه و به زیان خواص دیگر، بسود اندیشه راهنما
هدفی غیر از شناخت علمی در سر است. برای  تبعیض بسود هدف )وقتی

 مثال، یافتن علمی ، که به این و آن کار آید(. و 
. روش به ظن و گمان و هرآنچه با شناخت علمی ربط ندارد، محل 1144

 عمل ندهد. و
پذیر را پیدا . روش نه صفت دستوری که صفت تجربی، بنابراین، نقد1141

 بگردد و هم یافته علمی. پذیر کند. هم روش نقد
 
 :با خدا . رابطه موضوع علم9
و  اهها و پوزیتیویسترا از دیدگاه کالسیک رابطه عالم با موضوع علم    

 این، که محققدانیم، بنابر، شناختیم. اینک میو معرفت شناسی کوانتیک
کدام فکر راهنما و یا نظریه علمی را در سر داشته باشد، موضوع علم را یک 

سازد. پس هرگاه محققان از دید خداوند در موضوع علم بیند و  مینوع می
 بیینند. یعنی،را نزدیک به آنچه هست مینبنگرند، آ

، در حالت طبیعی، باز و یده موضوع علمبپندارد که مدار پد . ولو محقق914
است که باید شناسائی است، نخست، باز یا بسته بودن مدار پدیدهیا بسته 

های مؤثر خواهند گفت حالت طبیعی کدام است و چرا مدار کند. عامل
 است. وپدیده باز یا بسته

ترین که تمامی هستی ترین پدیده تا بزرگ، از کوچک. موضوع علم911
ها این داشته باشد. آیا دانش تواند قوه رهبریکم، میموجود باشد، دست
کند که وجود این ایجاب می اند؟ حاضر دانستن خداامکان را لحاش کرده

قوه، موضوع تحقیق بگردد. انکار خدا، عالم را از تحقیق در باره این امکان 
 کند. وم میمحرو
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تواند نه یک نوع ، بر فر، داشتن رهبری، می. موضوع علم919
داشته باشد. جستجوی این نیروها نیز  (که انواع نیروهای محرکه)کارمایه
 است. و کار محقق

باید از این امکان اشد، پس عالم میتواند هدفمند بمی . موضوع علم911
و  غافل نماند. هرگاه موضوع علم را هدفمند یافت، الجرم، خط عدالت

 را نیز باید شناسائی کند. انحراف از آن
هایش میاز این هستی است، پس تمامی رابطه یاهپدید . موضوع علم914

رو، موضوع آید. از اینهده خداوند بر میباید شناسائی شوند. کاری که از ع
را بطور ، تلقی باید کرد و، هم، آنو همه مکانی علم را، هم، همه زمانی

 مداوم موضوع علم نگاه باید داشت. و 
های متغیر و یا مسلط و عامل و یا عامل. از پیش وجود عامل یا عامل916

پذیر را قطعی انگاشتن، به شرح باال، نه عالم را سزا ا سلطههای تابع و ی
سان که باید همانمی جور است. پس موضوع علم است و نا با روش علمی

اجزاء همساز باشد و می تواند توحیدهست، شناسائی شود: موضوع علم می
پذیر داشته باشد. آیا حالت طبیعی، ای فعلتواند، در خود جزء فعال و اجز

است؟ اگر آری،  ( یا خودانگیختگی)= مدار باز و آزادی حالت استقالل
پذیر شدن اجزای پس رابطه فعال مایشاء شدن یک جزء یا بیشتر و فعل

و یا عاملهائی است. شناسائی این عامل یا  دیگر، فرآورده دخالت عامل
دانیم، بنا را شود. همانطور که میشوند نیز ضرور میها که عار، میعامل

پذیر براین گذاشتن که در هر موضوع علم، یک عامل فعال و یک عامل فعل
نه (، از آغاز، موضوع علم را از خود بیگاوجود دارد )قالب کردن دیالکتیک

 کند. ورا غیر ممکن می و شناسائی علمی
، شناسائی خواص ثابت آن پدیده که شناسائی هر موضوع علم. بنابر این917
که، در همان شرائط، در همه جا و همه وقت صدق کنند، است « قوانینی»و 

باز دارد و یا مدار بنابر این که پدیده بخشی از هستی موجود است یا مداری 
پذیر است. بنابراین، بخشی داشته باشد، پس تحول دارد.هرگاه مدار باز بسته

شناخته نشده باشند و بسا تا یافتن علم « هنوز»توانند از خواص آن می
گاه قطعی و یا هیچ« هنوز»خدائی شناسائی نشوند و علم به تحول آن نیز 
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 بسته بودن مدارگردد. و اگر مدار آن بسته باشد، یافتن چونی و چرائی ن
 مدار پدیده باز است. ،چرا که بطور طبیعی شود.ضرور می

، یعنی ناممکن بودن شناسائی آن، موضوع شناسائی پذیر بودنآیا تحول     
ائی نیز، همواره، زیرا موضوع علم پس از شناس نه.؟ «سان که هستهمان»

تر شود. و نیز، شناسائی کاملماند و تحول آن شناسائی میموضوع علم می
 کند.تر میرا آسانخواص ثابت آن، شناسائی تحول آن

در  نییکه هستی موجود قابل شناسائی و تبقرار، بناگذاشتن بر اینبدین   
، به اندازه یک شود، تنها بخشی از موضوع علمیک فرمول است، سبب می

، بسنده کردن ذره بس ناچیز، جانشین تمامی آن بگردد. حاضر ندانستن خدا
ای از کل به شناسائی ذره ناچیز که العلم است و ندیدن موضوع بمثابه پدیده

 هستی است.
 
 :با خدا . رابطه علم1
قطعی بر هستی یافت شد  اند که علمر، گفتهدانیم که، درغرب، به تکرامی    

است و چسان تحول میداند جهان چگونه پدید آمدهو، حاال دیگر، علم می
کند و فرجام آن کدام است و یا این و آن یافته علم قطعی هستند. با وجود 

آوردهای علم، از جمله به قطعی نبودن علم، هنوز هم آنها که در پی دست
فتن جهان از آغاز تا پایان، در یک فرمول،  هستند، بدین کارند. چرا؟ بازگ

بر عدم وجود خدا در سر « علم قطعی»که  زیرا نه فر، عدم وجود خدا
او را به علم داند رشدشناسد و میدارند. اما اینک، علم حد خود را می

شود. حضور خداوند در علم ین نمیالیقکند اما علم او علمالیقین نزدیک می
 است:هنوز بیشتر از این

آورد علمی، پایان کار علمی شود و هیچ دستهرگز بسته نمی . باب علم114
 نیست. و

شود. هرگاه مرام بگردد، بنابر تجربه )تخریب محیط مرام نمی . علم111
ها به ها(، راهنمای انسانگریو فن در ویرانو بکاربردن علم  زیست

شود. به سخن دیگر، علم و فن بکاربردنی، علم و فنیو مرگ می ویرانگری
خاطر گر مرامی بگردد. از جمله بدیناست که نه خود مرام بگردد و نه توجیه
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ر میشود و هم خود را نقد ناپذیکه اگر مرام شد، هم باب علم بسته می
 شود. و ، وسیله میگرداند. بنابر این، در رابطه قوا

آیند که بکاربردنش نیاز به می و فن وقتی بکار انسان در رشد . علم119
 ( نداشته باشد و بمثابه وسیله زور )انواع اسلحه( نیز کاربرد)= زور قدرت

ی افزودن، گری بر مرگ و ویرانگرپیدا نکند. زیرا، غیر از مرگ و ویران
کنند. در نیاز میها را از قدرت بیشود که انسانمانع از رشد علوم و فنونی می

 ،حقیقت
گر بکابردن زور کند یا توجیهپیدا می وقتی بکاربردنش نیاز به زور . علم111
که، جزء اندکی از آن علم دهد بر ایناش با زور گواهی میشود، رابطهمی

است. زیرا اگر جزء بزرگی از آن العلم نبود، نه بکاربردنش نیاز به زور 
شود گر بیان قدرتی میشد. و یا توجیهگر بکاربردن زور میداشت و نه توجیه

گردد. اما علم همراه با العلم )نظریه( بکار توجیه یک م میو یا خود مرا
از  سان، علم، تنها وقتی در روش تجربیآید. بدینمرام و یا مرام شدن می

و فضل سوی انسان، بهنگام عمل به حقوق خویش و بارورکردن استعدادها
 و نقدپذیر. لذا،هایش قابل بکاربردنی است، علم است 

علمی از  گردد و رشدو العلم پر از تناقض می خالی از تناقض .  علم114
های محدودکننده، گیرد. برای مثال، حکمزدائی انجام میجمله از راه تناقض

و پرتناقض میوجود ندارد، العلم  ای جز قدرتخاطر که محدودکنندهبدین
 شوند. و
کند، شفاف است و العلم مبهم. بنابراین که نا معلوم را معلوم می . علم116
بمیزان ابهامی که در بردارد، العلم است. و این « علمی»رو، هر نظریه از این

های تر در ساختن بیانهای علمی هرچه مبهمنه از راه اتفاق است که نظریه
قرار، به روند. بدینکنند و در ترکیب قدرت بکار مینقش پیدا می قدرت

تر میشود، در ترکیب قدرت بکارنابردنیخارج می تدریج که علم از ابهام
 گردد. و
ها هستند که با کنند. این انسانبرقرار نمی ها میان خود تبعیض. علم116

، تبعیض برقرار ها، بخاطر کاربردشان در روابط قوا، میان علمغفلت از خدا
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 هستند، ضد رشد گر حضور قدرتخاطر که بیانها بدینکنند. و تبعیضمی
 هستند. علمی و بسا عامل جانشین کردن العلم به جای علم

که خود مرام استبداد کند مگر اینها را برقرار نمیتبعیض و نیز، علم    
بگردد و یا وسیله توجیه بیان قدرتی بشود که استبداد فراگیر بکار می فراگیر
 برد. و
بودن  و همه زمانی که، وقتی شرائط همان است، همه مکانیبا آن . 117

 آورد علمی را به یک حکم هستی شمولاست، اما یک دست ویژگی علم
و در تاریکی فرورفتن است. به یمن حضور  بدل کردن، حجاب کردن علم

 افزاید. و ماند و روشنی بر روشنی می، علم در جای خود میخدا
در خود علم است و نه در گوینده آن، حتی اگر گوینده  دلیل علم. 113

و چون دلیل علم در خود  –در علم همین است  حضور خدا –خداوند باشد 
نیز خود علم است: هیچ حکمی که دلیل آن در  علم است، رهبر علم به رشد

 شود. وبه رشد نمی خود آن نباشد، حکم علمی و راهبر علم
را است، دور است،  الیقینی که خداانسان از علم . بنابراین که علم113

رو، نباید حکم قطعی و الزماز ایناست. الجرم، با ظن و گمان همراه
پذیر شناختن علم و کاربرد االجرا بگردد. روش کردن تجربه و نقد

دنش در زندگی وقتی روش زندگی تجربه بخشیدن به علم و بکاربر
است، از جمله سبب شناسائی ظن و گمان و زدودن آن و نزدیک 

 ،. در حقیقتگرددکردن علم به علم قطعی می
نه تنها هر که، است. توضیح این های علماز ویژگی . خودانگیختگی1145

های گشاید، بلکه کاستیهای دیگر میروی یافتنییافته علمی، در به
کند. هرگاه دانش پژوه خداوند را حاضر خویش را نیز آشکار می

کند، کاستی را نمی را اسطورهماند و آنبداند، در یافته خود خیره نمی
ها را به او نشان کردن کاستیبیند و علم یافته راه و روش برطرفمی
 و .دهدمی

بندد، عقالنی محور عقل است و مدار آن را می . دیدیم که وقتی قدرت1144
کند که وقتی عقل مستقل و آزاد، یا خود انگیخته همان تعریف را پیدا نمی
و در مقام  باز است ، بروی خداکردن موازنه عدمی و به یمن اصل راهنما
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با دین و مرام و عرف و  جوید. پس، رابطه علمهمانی می، با آن اینخلق
عادت و رسم، وقتی بیانگر قدرت هستند، با رابطه علم، با دین و مرام وقتی 

های علمی میافتهیهستند، دو رابطه متضاد هستند.  و آزادی بیان استقالل
توانند با هر باوری که محور آن قدرت باشد، سازگاری نجویند. از 

شوند. اما موازنه عدمی، رو، این نوع باورها محدود کننده علم میاین
بمثابه اصل راهنما، رها کننده علم از سیطره قدرت است و بیان 

مان موازنه عدمی است، خاطر که ترجبدین استقالل و آزادی
و  سان، اندیشه راهنماها است. بدینرهاکننده علم از محدودکننده

 . وکردن آیند در نقد شدن به یکدیگر و رشدعلم بکار یکدیگر می
است، رابطه با عقل مستقل و آزاد، رابطه یابنده و یافته . رابطه علم1141
که توجیهگر و توجیه شونده نیست. نیازمند توجیه گشتنِ علم یعنی اینتوجیه

نیاز از توجیه علم بیکند، علم نیست: گر عالم نیست و آنچه را توجیه می
 . واست
یک تعریف دارد و یافته علمی نیز یک تبیین دارد. لذا، تعریف . علم1149
پذیر ی گوناگون از یافته علمی، نسبی و نقدهامتعدد از علم و نیز تبیین یها

 هستند. و 
های دیگرجاذبه دارد. نسبت به العلم دافعه و نسبت به علم . هر علم1141

های آنها های مختلف هم بایکدیگر رابطه دارند و یافتهبه سخن روشن، رشته
 شوند. آیند و هم به یکدیگر نقد میهم بکار یکدیگر می

توضیح که جانب طرف هست. بدینطرف نیست و بیبی علم .1144
کند. و علم، وقتی علم را پر می گیرد. زیرا قدرت خألرا نمی قدرت
جوید. باوجود همانی میاین های برشمرده را دارد، با حقویژگی

یه شدن طرف است، هم به این خاطر که حق نیازمند توجاین، بی
خاطر که برداشت ما از حق نسبی است و هم بدیننیست و هم بدین

شود و آید، محدود میلحاظ که علم وقتی بکار توجیه برداشت ما می
 . وکندمحدود می

ای ناچیز ترجمان ثنویت، یافته قالب است و علم . بنابراین که ثنویت1146
گیرد، یعنی نزدیک به تمام رون دو محور قرار میزیرا هرآنچه بی –است 
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گنجد، تجلیوقتی علم در قالب نمی، -شود هستی، غیر قابل مشاهده می
که خدا  گردد: گشاینده مدار عقل بروی هستی محضمی گاه خدا

 .است
 
 :با خدا . رابطه هدف علم1

و هدف انسان از یافتن علم: دو هدف هستند که حضور و یا  علم هدف     
 ، در تعیین هریک از این دو هدف، نقش تعیین کننده دارد:عدم حضور خدا

گیرد و هدفی که در بیرون آن قرار می ، هدف علم. با عدم حضور خدا414
وجود  شود. چراکه خأمی« دست یافتن به قدرت»ز کند نیانسان تعیین می

کند. پس هدف علم و نیز هدف انسان از یافتن علم را خدا را قدرت پر می
 ،کند. در حقیقتقدرت تعیین می

علمی، رشد مجموع علوم می خود هدف علم باشد، رشد . هرگاه علم411
شود با هدف انسان از یافتن علم که . این هدف همزاد و همراه میگردد

 قرار،است در رشد خویش. بدیناستخدام آن
باید که این دو هدف همزاد و همراه باشند، هر دو هدف می. برای این419

که  الیقین نزدیک شدن به علم ( باشند: هدف علم)= زور خالی از قدرت
قرار، را است و هدف انسان صیر به سوی خدا یا جامعیت جستن. بدین خدا

 ها هستند:های قدرت شدن هدف علم این عالمتبارزترین عالمت
انسان و  تاست: حیا و فن دادن که ضد حیات . کاربردی به علم411

 گردیم. وو جانداران. به این عالمت باز می طبیعت
انسان، او را به خدمتگزاری  رگزابا انسان: علم خدمت . تغییر رابطه علم414

آورد. جانشین انسان شدن فنون میدر قدرت یارزگخود و خود را به خدمت
های فرآورده بر نابرابری افزوده شدن و تولید کاری انسان و نابرابریو بی
 گر، حاصل این تغییر رابطه هستند. و ویران
 علمی و فنی تحمیل هدفی که قدرت میان دو هدف: بنام ترقی . تبعیض416

مسیحی، در همه  ها، بیش از همه در قرن بیستمکند به انسانتعیین می
کشورها، رویه گشت و در قرن حاضر نیز رویه است. وارونه آن، ما ترقی نمی

و گرائی گرائی و قوم کردند و نیز سنت انقالب خواهیم و مردم برای اسالم
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اند و میکشورهای دیگر تجربه کرده های دیگر از این نوع را کشور ما و
 کنند. و 
کند، هر دو هدف، تا بخواهی مبهم میتعیین می . وقتی هدف را قدرت417

 . و شود مگر با زدودن ابهامشوند. زیرا شفاف کردن دوهدف ممکن نمی
نهایت انسان در بی و هدف رشد که هدف علمیعنی این . حضور خدا413

کند. و هدف علم محدود نمی گیرند: رشد انسان و رشد علم را قدرتقرار می
در همه جای جهان همراه و  آهنگ انسان و عمران طبیعتهمواره با رشد هم

قعیت کند و موهمزاد است. بدون حضور خدا، هدف را قدرت تعیین می
شود. لذا، هدف علم که قدرت آن را ها هدف میمتفوق پیداکردن در رابطه

کند، در اختیارگذاشتن دانش و فنی است که بکار پیشخور کردن و تعیین می
، و واقعیتی است که تافلر کردن آینده آیند.این همان حقیقتاز پیش متعین

 است. وه از آن، غافل شدهدر نگارش کتاب شوک آیند
 ذاتی حیات کند و حقوق انسانخویشتن را ایجاب می خود رشد . علم413

و فضلهای انسان، از جمله، در گرو زندگی را  او هستند و رشد استعدادها
سان، دگی به دانش و فن نیاز دارد. بدینعمل به حقوق کردن است. این زن

یابی که زندگی را عمل به این دو هدف، هدف علم و هدف انسانِ رشد
کنند. کند، یکدیگر را ایجاب میحقوق خویش و رعایت حقوق دیگران می

 و
کند، نباید از آن، پا ها میوقتی موضوع خود را شناخت پدیده . علم4145

زیرا اگر از آن پا بیرون گذاشت و به تصدیق و تکذیب وجود  بیرون بگذارد.
 آورد:ناپذیر پدید میپرداخت، سه مشکل حل خدا

از  ها و رشدشناخت پدیده کند. زیرا هدف علمالف. هدف خود را گم می
 این رهگذر بود. و
را تکذیب  ابر میل قدرت، روزی وجود خداشود و برمی ب. آلت فعل قدرت
را تصدیق و، در همه حال، از دید قدرتمدار، خدا را قدرت و روز دیگری آن

 بیند. ومی
، را با رابطه غیر مستقیم، از راه قدرت و حق ج. رابطه مستقیم با واقعیت

 کند،جانشین می



 205 

شود )نحوه بکاربردن می بسود قدرت در نتیجه، وسیله تخریب واقعیت     
نیروی »کردن انسان از راه تبدیل کردنش به یءو ذغال سنگ و ش و گاز نفت
سان، ق و...(. بدینهای مشتانبوه و بازار فرآورده و مصرف و تولید« کار
 . وندکنپیدا می انسان تضاد و فن با رشد علم

با رشد انسان همزاد و همراه است، به ضرورت،  علم . بنابراین که رشد4144
شوند. هرگاه این سه رشد نیز  همزاد و همراه می این دو با عمران طبیعت

شود، خوانده می همراه و همزاد بگردند، دیگر علم در تألیفی که قدرت
 قرار،گردد. بدینکند و رشد قدرت جانشین رشد انسان نمیشرکت نمی

و بسا  شود، محدود کردن این و آن علمانسان هدف می . وقتی رشد4141
کند متوقف تعیین می شود: علم در حدی که قدرتمجموع علوم ناممکن می

 شود. ونمی
انسان و رشد علم از این رهگذر، ظن و گمان  در رشد . بکار رفتن علم4149

لمی، بار های عکند. به سخن دیگر، در یافتهمحل میها را بیو غیر عقالنی
، این شود و بگاه بکاربردن به روش تجربیظن و گمان، هم از آغاز، کم می

سان، بنابراین که هدف علم رشد علم و بدیندهد. بار را از دست می
این هدف با رشد انسان همزاد و همراه باشد، بار ظن و گمان کم و 

تعیین کند، بار ظن و کمان زیاد می که هدف علم را قدرتبنابر این
 . وشود
که گفته و رشد انسان همزاد و همراه باشند، چنان علم . هرگاه رشد4141

اما از بارزترین نشانهشود. رابطه مستقیم برقرار می آمد، میان علم و حق
، قطع رابطه علم با حق و های تعیین شدنِ هدف علم توسط قدرت

است: تمامی موارد بکار بردن علم  برقرار شدن رابطه علم با مصلحت
زیر سلطه را مصلحت  –و فن در روابط قدرت، در روابط مسلط 

 . وکندتوجیه می
شود، از می انسان وقتی کامل است که هدف او رشد . خودانگیختگی4144

حاضر باشد رشد انسان و رشد  جمله، به یمن رشد علمی. بنابراین که خدا
یک خود انگیخته نمیگردند و اگر حاضر نباشد، هیچخودانگیخته می علم

گردند. وضعیت امروز رشد علم و فن در جهان، گویای غفلت از خدا و 
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خبرند و در جهان چند جزیره اردها انسان از علم بیاست: میلی حضور قدرت
 آورند. وعلم وجود دارند که بیشتر نیازهای قدرت را بر میک کوچ
 را علم و رشد  -شناخت علمی و کامل کردن آن  – . هرگاه هدف علم4146

بکارآمدنش در ساختن  کند. عالمت آن،تعیین می انسان تعیین نکنند، قدرت
فنی است که قدرت )برای مثال سرمایه( بدان نیاز دارد. در نتیجه، از علم، 
هرآنچه در ساختن فنونی کاربرد دارد که بکار بزرگ و متمرکز شدن قدرت 

است، به حال آید، اگر پیدا شدهکار نمیماند و هر آنچه به اینآیند، میمی
است، ولو برای سالمت و رشد انسان مفید، شود و اگر پیدا نشدهخود رها می
 آید. وجسته نمی
خود هدف خویش را تعیین  حاضر است، علم سان، وقتی خدا. بدین4147
است اما وقتی از انسان، همزاد و همراه کند و این هدف با هدف رشدمی

 گیرند:شود، دو قطع رابطه انجام میر میحاض شود و قدرتخدا غفلت می
 کند. وتعیین می با هدف. زیرا هدف را قدرت الف. قطع رابطه علم

شدن می یء. زیرا گرفتار جریان شب. قطع رابطه انسان با هدف
 گردد. و 

 کنند:دو ناسازگاری بروز می
دارد.  کند با هدفی که علمتعیین می ی هدفی که قدرتالف. ناسازگار

 و
انسان  کند با هدفی که رشدتعیین می ب. ناسازگاری هدفی که قدرت

 خودانگیخته دارد. و
 گیرند:دو انتقال انجام می

قع و موضع رهبری کننده به مو عالف. انتقال انسان از موقع و موض
 وسیله و 

به موقع و  از موقع و موضع دستیار انسان در رشد ب. انتقال علم
 . وشدن انسان موضع وسیله اجیرِ قدرت

کند و این هدف با هدف خود هدف خویش را تعیین می . وقتی علم4143
کنند و است، این دو هدف یکدیگر را ایجاب میاهانسان همزاد و همر رشد

و  شوند و علم دافع العلم )خرافهرشد علم و رشد انسان جاذب یکدیگر می
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، بمیزانی که مانع رشد انسان شود. حضور قدرتهای دیگر( میغیر عقالنی
گری معتاد و جاذب غافل و به توجیه شود، عقل او را از خودانگیختگیمی

یا « ضد فرهنگ» گرداند. حاصل آن، افزایش میزانها میغیر عقالنی
گر و های ویرانها و افزایش میزان فرآوردههای قدرت در فرهنگفرآورده

ها شونتقدرت تجویزکننده خو رونق بیان تخریب روزافزون نیروهای محرکه
 است. و 
گیری آن، همزادی و بمثابه میزانی که واحد اندازه قرار، عدالت. بدین4143

و رشد انسان است، اندازه انحراف هر انسان و هر جامعه  علم همراهی رشد
اندازه گوید چه کند. اندازه انحراف به ما میو نیز جامعه جهانی را معلوم می

کم و چه اندازه  – بمثابه اصل راهنما بنابراین موازنه عدمی – حضور خدا
 است. و بیشتر شده  -بمثابه اصل راهنما  بنابراین، ثنویت – حضور قدرت

ضد حق است،  و زشت صتت قدرت که زیبا صتت حقبنابراین. 4115
و رشد انسان، جهان و زیندگان در  علم با همزاد و همراه شدن رشد

سان، رشد همشوند. بدینبرخوردار می جهان را از صتت زیبائی
جهان را سراسر  از ، ها و همراه شدنش با عمران طبیعتآهنگ انسان

کند. می زندگی پر و شجاعت و امید تهی و از زیبائی و شادی خشونت
های حضور خداوند در هدف علم و هدف رشد ها هستند عالمتاین

ن سان، جهانی جز این جهان که، در آن، زشتی درحال غلبه کرد.  بدینانسان
بر زیبائی است، ساختنی است اگر حضور خداوند، پندارها و گفتارها و 

ها به یمن غافل نشدن از ها را خودانگیخته گرداند و انسانکردارهای انسان
، به حقوق خویش عمل کنند و کاربردهای علم و فن را تغییر دهند تا خدا

 که بکار قدرت نیایند و بکار رشد انسان بیایند:
 
 :انسان و یا بزرگ و متمرکز شدن قدرت و فن در رشد . کاربرد علم6
وقتی خود آن را بر می های هدف علماز آنجا که بهنگام برشمردن ویژگی    

انسان خودانگیخته دارد، به  گزیند و رابطه این هدف با هدفی که رشد
آید وبه کاربردهای آن، زمانی در می کاربردهای علم وقتی به استخدام قدرت

است و از آنجا آید، پرداخته شده،  بکار رشد انسان میکه به یمن حضور خدا
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کتاب، کاربردهای علم و فن در رشد مطالعه میکه در تمامی فصلهای این
پردازم. یکی تألیف و یا ف و یا دو ترکیب، میجا، به دو تألیشوند، در این

ترکیب علم و فن با عناصر دیگری است که چون تألیف شدند، تألیفشان 
راست بخواهی، قدرت رابطه است و این تألیف یا  –شود قدرت خوانده می

و دیگری تألیف و یا ترکیب علم  -کند ترکیب در این رابطه کاربرد پیدا می
 :و فن با حق

 
ترکیبی است از دانش و فن +  است قدرتگفته شوم که تافلر. یادآور می614
شود. اما + ثروت. بنظر او، در ترکیب، سهم دانش و فن مرتب بیشتر می زور

است  شرکت دادن دانش و فن در ترکیب را بیان قدرتی که اندیشه راهنما
و  باید توجیه کند. حتی اگر دانش خود مرام بگردد، بعنوان مرام، میزان

کند. و نیز، زور نیروموقعیت دانش و فن در ترکیب را  این مرام معین می
ای است که باید رود. ثروت نیز سرمایهکردن بکار میاست وقتی در ویران

سان، توجیه تغییر یب بکاربردنی بگردد. بدینتغییر کاربرد پیداکند تا در ترک
 شود که اندیشه راهنما است.جهت نیرو و ثروت نیز  برعهده بیان قدرتی می

شود؟ پاسخ پرسش نه است. خوانده می اما آیا این ترکیب است که قدرت    
شود شود. ایجاد نمیینباشد، چنین ترکیبی ایجاد نم زیرا هرگاه رابطه قوا

، در رابطه قوا، موقعیت مسلط به زیر سلطه را زیرا کاربرد ندارد. در حقیقت
است که ترکیب باال بکاربردنی  خوانیم. در روابط قواقدرت اولی بر دومی می

 :یم کهیابکند. هرگاه دقت را بیشتر کنیم، در میشود و کاربرد پیدا میمی
باید به است، میالف. بیان قدرتی که اندیشه راهنمای زیر سلطه

اصالت بدهد و رابطه را قابل قبول، اگرنه، قابل تحمل  قدرت
 بباوراند. و

می را اکثریت بزرگ تولید ب. ثروت و دانش و فن و نیروهای محرکه
شود، تألیف و یا ترکیب آنها اقلیت کوچک متمرکز میکند و چون نزد 

، برضد اکثریت بزرگ بکار شود  و این ترکیب،  در رابطه قواشدنی می
 افتد. و می



 209 

همواره میان اقلیت کوچک و اکثریت بزرگ برقرار می ج. رابطه قوا
از خود  روهای محرکهشود. زیرا، بدون متمرکز و بزرگ شدن، نی

کنند. لذا، ترکیبی که در شوند و  در ترکیب شرکت نمیبیگانه نمی
 خاطر،کند. بدینپیدا نمی رود، واقعیتبکار می روابط قوا

و  انسان و عامل تخریب طبیعت د. چنین ترکیبی همواره ضد رشد
های روزافزون است. ها و خشونتمنابع موجود درآن و نابرابری

دهند وضعیت توضیح می زیر سلطه –های رابطه مسلط دینامیک
سرباز نکنند،  گویند هرگاه به دینامیک انقالبجهان امروز را و می

را بر انسان،  هستی سوز، زندگی بر روی کره زمین دینامیک خشونت
 کند.ناممکن می

 
، قابل مشاهده، در تألیف یا ترکیب دانش و فن با حق. حضور خدا611
 است:

 ایهاز جمله سرمایه و کارم –دیگر  الف. دانش و فن با نیروهای محرکه
بکار افتند.  انسان و عمران طبیعت شوند تا در رشدتألیف می -یا نیرو

 و
و دربردارنده حقوق  و آزادی ب. اندیشه راهنمائی که بیان استقالل

با  است، هم رابطه حق تو حقوق جانداران و حقوق طبیع انسان
و برقرارکردن هر رابطه از راه رابطه با  نیاز به موازنه عدمی –حق 
شناسد و هم، با ضد ارزش را ارزش و عمل به حق می –دارد  خدا

خود  دهد نظام اجتماعی، به شهروندان امکان میگرداندن رابطه قوا
 بکار افتد. و را باز و تحول پذیر بگردانند تا که این ترکیب در رشد

های شهروندان باز خاطر که مدارها، از جمله مدار عقلج. بدین
و فن و دیگر نیروهای ، ترکیب دانش اجتماعی عدالت است، بر میزان

 نیروهای محرکه، در حد علمی و فنی و تولیدِ  هم عامل رشد محرکه
گرداند. را به اندازه می شود و هم تولید و مصرفمطلوب، می

رداری به اندازه بو بهره بنابراین، سبب رشد انسان و عمران طبیعت
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شود که بنوبه خود، عامل رشد علمی و فنی  و این رشد سبب منابع، می
 گردد.ه میهای محرکبازهم کارآتر گشتن ترکیب نیرو

نیازمند این ترکیب است و این ترکیب بدون  انسان و عمران طبیعت د. رشد
معنوی،  ↔مادی  مادی و بازیافتن مدار باز ↔مادی  بسته رها شدن از مدار
نامیسر است. چنین مدار بازی نیز نیاز به اندیشه  خدا ↔یا مدار باز انسان 

انسان  تا کهباشد  بمثابه اصل راهنما راهنمائی دارد که ترجمان موازنه عدمی
دارد و به دانش و فن و دیگر را همواره بر حقوق خویش آگاه و عامل نگاه

 در زندگی روزانه انسان، نقش روزافزون دهد. نیروهای محرکه
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در  و آزادی یا استقالل خودانگیختگی . رشد7
  اندیشیدن و عمل کردن است:

  
و آزادى بیانگر این واقعيت است كه استقالل و آزادى و  بيان استقالل     
جدائى ناپذيرند. این بیان تذكار دائمى به انسان است كه غفلت او از  رشد

ون رفتنش از راه رشد به بيراهه ويرانگرى را استقالل و آزادى خويش، بير
کند. با وجود اين، قرنى كه بپايان رسيد، سراسر، در حاكميت انواع ناگزیر می

ها كه پيدا شدند، قدرت و رشد را،  ها گذشت. مرامبر عقل هاى قدرت بيان
، امريکا «پرولتاريا ديکتاتورى»شمردند: در برابر ناپذير مىزوج جدائى

را ساخته بود. هر دو تجربه، خسرانهاى « و رشد ديکتاتورى نوگردانى»
، بيانگر ايران بزرگ ببار آوردند و به شکست انجاميدند. اين شد كه انقالب

  .دى شدنياز جامعه جهانى به بيان استقالل و آزا
و آزادى، هرسه را، انكار كرد، اما در  و استقالل که مالتاريا رشدآن با    

و رشد را همزاد و  ايران بود كه شکست دو مرامى كه اين يا آن نوع قدرت
، گروههائى راناي بردند، عيان گشت. در دوران مرجع انقالبهمراه گمان مى

قدر كردن استقالل و كه به اين يا آن زوج قدرت و رشد دلباخته بودند، در بى
ريز و فاسد و خائن آزادى كوشيدند. حاصلى كه درو كردند، استبداد خون

 .مالتاريا شد
ا آن زوج بودند و اين و ي امروز، مرامهائى كه بيانهاى گوناگون قدرت    

اند. هنوز زود است كه انسان اعتبار شدهكردند، بىرا ترويج مى قدرت و رشد
و آزادى جدائى  رشد از استقاللاين هشدار را آويزه گوش كند كه 

است. همان ناپذيراست. رشد برخورداری کامل از خودانگیختگی
. هنوز زود است كه انسان ويرانگرى جدائى ناپذيرندسان كه قدرت و 

شود. با دريابد كه اگر آزادى را قدرت معنى كند، رشد نيز ويرانگرى مى
، انقالبى كه در آن گل برگلوله پيروز شد، خود ايران وجود اين، انقالب
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ادى، خودانگیختگی، است.. گزارشگر جدائى ناپذيرى رشد از استقالل و آز
اكراه و »را فرو گذاشت و در « و راه رشد الاكراه»از آن پس، مالتاريا 

دادى جهانى و آغاز تحول در كه انقالب روىشد. غافل از اين« بيراهه غى
 :جهان است

هائى را ببار آورد كه يك قرن تجربه در همه جا، شکست ايدئولویي      
در بحبوحه  ايران دادند. انقالبمى ستاندند و به قدرترا از انسان مىابتكار 

خواندند. در اين بحران بود كه فرهنگى مى داد كه آن را بحرانبحرانى روى
شد. در حقيقت، تجربه يادى مىو دولت دچار دگرگونى بن رابطه جامعه مدنى

 (: 4شد)وارد مرحله سوم خود مى الئيسيته
گمان مى« آزادى از خدا»با دين بود. و آزادى،  مرحله اول، مرحله تضاد ●

(. در اين مرحله، مدرسه، ميدان مبارزه جلد دوم رفت )ارکان دموکراسی
آموزد شد. اما همان مدرسه، به اهل دانش مىسرانجام بخش با دين تصور مى

سان که آن علم  آدمی را از واقعیتگذارى ناتوان است. از ارزش كه علم
 ، رشدیمكن كند. اگر آنچه بايد باشد را نيز از علم توقعهست، آگاه مى

و ارزشمند  بايد از آنچه حقایم. زيرا علم نمىعلمى را متوقف كرده
شود و احکامش خواند، پا فراتر نهد. بسا خيال كه علم تصور مىمى

و هنوز، روسيه بنوعى و  . در قرن بیستمكنندپيشرفت علمى را متوقف مى
كردن علم را ، بنوعى ديگر بهاى سنگين اسطورهغربهاى مقلد جامعه
 .پردازنداند و میپرداخته

تواند نظام نمى مسلم شد كه علم كه بر جانبداران الئيسيتهپس از آن ● 
كند، براين شدند كه ارزشها و هدف را سياست ارزشى و هدف معين

است: جدا  دوره، دوره دوم رابطه دولت با بنياد دينىدهد. اين تشخي  مى
  .شدن قلمروهای اين دو بنياد از یکدیگر

پى بردن بر اين واقعيت كه سياست تدبير است و اگر تدبير را اما    
، انسان را آلت مو بکار بردن آن تعريف كنی روش دستيابى به قدرت

، سبب شد که یماوردهآن درآراهنما را به مالکیت قدرت و اندیشه 
خوردگان این فریب، که بطور مداوم بر شمار آنها بسیاری از فریب

ها شود، دریابند كه جمهور انسانشد و همچنان میافزوده می
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اند ارزش كردن قدرت و حتظ و بکار بردن آن نيز، از مرام درنیافته
توان اتخاذ باشد، سياستى نيز نمىگيرد، اگر مرامى دركار نمايه مى

ن در آخود به مالکیت  ،گرداند. مرامی که قدرت را توجیه و مشروع میكرد
. این شد که شکست بردبکارش می ،ید و قدرت با از خود بیگانه کردنشآمی

در مردم اعالن آن بود، موجب گشت،  ايران ها، كه انقالبايدئولویي
 :وارد مرحله سوم خود شود ، الئيسيتهساالريهاى غرب

طرف شد و از سوى ديگر، ها و مرامها بىاز سوئى دولت در قبال دين● 
است  تعريفى نو يافت: ساالرى بمعناى تقدم بخشيدن به قدرت جامعه مدنى
خواهى، دولت را كمتر نماينده جامعه مدنى و بيشتر نماينده و بخواهى ن
است كه كند. ايناز دولت را القاء مى گرداند و نوعى تابعيت ملتقدرت مى

شود. اينك تصميم را اعضاى جانشين ساالرى مى آزادى و حقوق انسان
را جامعه مدنى معين گيرند. پس هدف و روش عمومى جامعه مدنى مى

اند، درآمده اختيار دين و باورهائى كه به درون مردم ساالرىكند. مى
شدند، از اين پس، شود. باورها كه پيش از اين عرضه مىها مىبا انسان

 :آيندشوند و از جمله به دو كار مىتقاضا مى
به انتخاب هدفها و روشها مند را هاى مستقل و آزاد و حقوقالف. انسان 

  كنند. وتوانا مى
گزيند، بنابراين، كثرت ب. از آنجا كه هر انسان خود باور خويش را برمى 

که کثرت آراء و ستیز جانبداران آنها، انسجام شود. برای اینباورها ناگزير مى
 .شودجامعه را از میان نبرد، نقش دين برآوردن نياز به تفاهم می

افزايم كه، در اين دوره، تجربه انساناصل تحقيق مارسل گوشه، مىبر ح       
 بر میزان رشد كند كهها را هر روز بيشتر از روز پيش از اين قاعده آگاه مى

داد  ( و بى)= زور و آزادى و ويرانگرى با قدرت با استقالل عدالت
 .همزاد وهمراه هستند

را در بعدهاى مختلف واقعيت  هاى غربديگرى، تحول جامعه و محقق     
است كند، يکى ايناست. از واقعيتها كه خاطر نشان مىاجتماعى مطالعه كرده

پس  ( .1) «گيردها مىمغز دارد جاى دست را در توليد فرآورده»كه 
باشد، مدار  است كه يادآور شوم اگر  بنا بر ادامه حيات در رشدموقع آن
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و  شوند، استقاللباشد. عقلها مستقل و آزاد مى تواند قدرتها ديگر نمىعقل
آزاد  رشد ها از اسطورهكنند. انسانآزادى و رشد معانى واقعى خود را پيدا مى

بمثابه ميزان در كار  پذيرد. و عدالتشوند و ويرانگرى بنام رشد، پايان مىمى
بد از ایآيد. در حقيقت، عدالت ميزانى است كه بدان، آدمى در مىمى

استقالل و آزادى خويش غافل هست یا نيست و آیا بجاى رشد، ويرانگرى 
كند كه هر پندار و گفتار و كردار زيرا اين ميزان او را آگاه مىكند؟ نمى

ويرانگر، بيانگر مستقل و آزاد نبودن آدمى و افتادن او در بيراهه ويرانگرى 
 .است
اواخر  و مالتاريا، در غرب قرار، در ايران امروز، طرفداران الئيسيتهبدين     

اند. يك قرن و بيشتر با غرب امروز فاصله دارند. اوليها هقرن نوزدهم ماند
شوند مخالفان اند و دوميها مدعى مىرا شعار كرده« جدائى دين از سياست»

خواهند دين را از ميان بردارند! گروهى دين دولتى الئيکهائى هستند كه مى
نياز به دولت  نند جامعه مدنىآنكه بدازنند بىدم مى« دينى مردم ساالرى»از 

مند و اين دو نياز به دين طرف و انسان مستقل و آزاد و حقوقخنثى و بى
و آزادى دارند. نياز حال و آينده انسانيت اين نياز است  بمثابه بيان استقالل

 .ت كه جهان را بدين بيان خوانداس ايران و انقالب
ذاتى حيات انسان هستند،به که دیگر حقوق  و و  آزادى استقاللو       
 :ندبخش، اين خاصه را مىرشد

 
 
و آزادى و حقوق  بيانگر برخوردارى انسان از استقالل رشد 

 :خويش است وقتى
  
هم به داشتن انديشه كند. آندر انسان است كه واقعيت پيدا مى شد. ر4 

 راهنما، دانش، فن، هنر و ديگر توانائيها كه هر يك از استعدادهاى انسان
 . كندپيدا مى
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و بکار افتادن هم استعدادها سان، مجازها و نيز هرآنچه فرآورده رشدبدين    
 هاى آدمى نباشد و از توانائيهاى اين استعدادها بکاهد، ضد رشدآهنگ فضل

 هستند.
كنند، ها كه در بيرون آنها واقعيت پيدا مىآيا حاصل فعاليتهاى انسان     
طور رند. و همانبها را بعنوان رشد سنج بکار مىنيست؟ نه. اين فرآورده رشد

هاى ويرانگر را نيز به حساب رشد دانيم، زبان فريب، فرآوردهكه مى
مانند و ها، از رشد محروم مىكنندگان اين فرآوردهگذارند. چنانكه توليدمى

 قرار،كند. بديندر اشکال گوناگون رشد مى ها، قدرتبجاى انسان
و  های استعدادهاكند وقتى فعالیتقعيت پيدا مىدر انسان وا رشد     

ها بیانگر برخورداری او از اند و حاصل آنهای او خودانگیختهفضل
ای ترجمان فرآورده. و آزادى و حقوق ذاتى دیگرش هستند استقالل
بر ساخته او  شود که حاصل فزونی تخریب انسان و طبیعترشد می

انسان را، در جریان  مند است و نیازی از نیازهای واقعینیست. هستی
 آورد و در بهزیستی کاربرد دارد: گزارشگر خودانگیختگیرشد، بر می

ارد. دانش و فن و کاربرد د انسان است و در فعالیتهای خودانگیخته
ها که نیازهای واقعی را بر و کاالها و خدمت دیگر نیروهای محرکه

های رشد انسان و عمران آنکه ویرانی ببارآورند، محکآورند، بیمی
 .طبیعت هستند

 
و بکار  استعدادهاى انسان قرار، فعاليتهائى كه حاصل آن بیانگر رشد. بدين1

خویش را گزارش  افتاد فضلهای او نیستند و برخورداری او از حقوق ذاتی
مدار رشد آغاز و پايان دارد: آغاز آن انسان و کنند، رشد نيستند. نمی

و پايان آن نيز انسان و طبیعت هستند. از كجا بدانيم كه  طبیعت
 از اينجا كه، ى رشد هست يا نيست؟فعاليت

است و  ضد رشد و آزادى و حقوق انسان . هر فعاليت ناقض استقالل114 
كند. او را از همآهنگى استعدادهاى آدمى را در فعاليتهايشان، غير ممکن مى

 ه، او را از خودانگیختگیگرداند. در نتیجهایش ناتوان میبکارگرفتن فضل
 .گرداند، در درون، گرفتار تضادها، مىخویش غافل و گرفتار جبرها و
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 . محصول نهائى فعاليت، در بيرون از انسان، شکلى از اشکال قدرت111 
شود و بکار دستوری کردن زندگی و تحت حاکمیت این و آن جبر مى

 .آوردآید و او را به بندگى قدرت در مىمیدرآوردن انسان 
ها، ميان آنها و ميان آنها و محصول نهائى فعاليتهاى انسان. 119 

سازد و این مسئلهها  میافزايد. مسئلهبر تضادها مى طبيعت، تضادها
گردانند. ها را بازیچه جبرها میشوند و انسانها بر هم افزوده می

 ،قراربدين
 
است.  ( باشد، ضد رشد)= زور تى كه فرآورده نهائى آن قدرت. هر فعالي9 

فعاليتى از اين نوع، همواره با زور نيز همراه است. براى مثال، فعاليتهاى 
سياسى كه هدف آنها دستيابى به قدرت است، زور بکار بردن بر ضد رقيبان 

گردد که باز به و و بکار بردن قدرت میشود. هدف آن رسيدن به قدرت می
آورد. مثال در تخريب انجام گرفتنی است. بکاربردنش  نیز تخریب ببار می

دیگر، فعاليتهاى اقتصادى بقصد تحصيل انحصار، با بکار بردن زور براى 
زمين زدن رقيبان و بر قرار كردن انحصار به قصد قدرت اقتصادى شدن و 

 ...م شدنی هستند. وافزودن سود بر سود، انجا
انجام شدنى نيستند و محصول  فعاليتهائى كه بدون بکار بردن زور     

او  و خودانگیختگی است، بضرورت، ناقض حقوق انسان نهائيشان قدرت
درت نيست، عمل به هستند. در عو،، فعاليتهائى كه فرآورده نهائى آنها ق

افزايند. حقوق هستند و در جريان عمل، نيروى محركه بر نيروى محركه مى
كشف يك فن جديد، كشف يك نيروى محركه جديد است براى مثال، 

شود. و دانش و فن جدید، افزوده مى و اين نيرو بر نيروهاى محركه
  . اماآیندته انسان میدر حالت طبیعی، بکار فعالیت خودانگیخ

 
بمثابه فرآورده نهائى چيست؟ آيا خود به خود وجود دارد؟ نه. از  . قدرت1 

كند. براى مثال، ها است كه در شکلى از اشکال ظهور پيدا مىرهگذر رابطه
های دیگر، شکلى از اشکال قدرت را پدید هلفؤبا م رکیبت از راهپول، 
شود، پول، بعنوان قدرت خريد، ه داد و ستد بر قرار مىآورد. وقتى رابطمی
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كند. جز در اين رابطه، نه واقعيتى دارد و نه كار بردى. اما واقعيت پيدا مى
هائى كه ترجمان حقوق و حاصل فعاليتهاى استعدادهاى تمامى ديگر فرآورده

ندارند. براى  ياز به رابطه قواهستند، وجود دارند و در بکار رفتن، ن انسان
، ، در خودانگیختگیمثال، يافتن دانش و فن نياز به بکار انداختن استعدادها

كند. اما و آزادى را فراختر مى دارند. بکار بردن دانش و فن فضاى استقالل
( بيشترى كنند، نياز به رابطه را وسيله توليد قدرت )= زور اگر بخواهند آن

قوا )= تنگ كردن مجال استقالل و آزادى( و به تألیف دانش و فن با 
های دیگر و تبدیل شدن به وسیله زورگوئى و بکار رفتن در رابطه قوا، مؤلفه

 گزارشگر رشدهای فعاليتهاى آدمى وقتى فرآورده قرار،شود. بدينپيدا مى
 :هستند كه

 را بطور مستقيم بکار برد. و. بتوان آنها 194
ها، عمل به حقوق ذاتى انسان باشد و . عمل بکاربردن فرآورده191

 تر کند. وآدمی را کامل خودانگیختگی
كنند، رشدی باشد که رابطه ها گزارش مى. رشدى كه فرآورده199

را با خود و رابطه او را با محيط زيست و رابطه او را با دیگران  انسان
 كند. چراکه این سه رابطه، وقتی انسان در خدمت قدرتشتاف 

 .دارندنگاه مى است، او را در ابهام
 
را هاى خويش و فضل . انسان در فعاليت طبيعى خود، همه استعدادها4

اندازد. فعاليت وقتى بطور كامل طبيعى است كه حقوق ذاتى انسان، بکار مى
قرار، فعاليتهائى كه با غفلت انسان از آيند. بدينبعمل در مى

های او گیرند و گویای آنند که استعدادها و فضلخودانگیختگیش انجام می
. براى مثال، هر انسانى استعداد شوندمى هستند، مخل رشد تابع حکم زور

رهبرى دارد. اين استعداد، در رابطه با استعدادهاى ديگر انسان، فعال 
كردن  كند. تابع اوامر و نواهى قدرتشود و فعاليتهاى او را همآهنگ مىمى

آورد. اين استعداد، در فعاليتهاى استعدادهاى ديگر نيز، اختالل پديد مى
، از دو جهت، واجد «كندهركس خود خويشتن را هدايت مى»سان، بدين

 :شوداهميت مى
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چنان است كه استعداد رهبرى او بايد  . از اين جهت كه فطرت آدمى414
مستقل و آزاد باشد تا بتواند همراه با استعدادهاى ديگر و فضلهای او 

  اند. وفعاليت كند و فعاليتهاى همه آنها را همآهنگ گرد
نكند، از بيرون،  . تا آدمى خود استعداد رهبرى خويش را تابع زور411
توان اين استعداد را محکوم حکم زور كرد. بنابراين، پيروى از ديگرى، نمى

و آزادى است )براى مثال عمل به  يا عمل به بهترين قول يعنى بيان استقالل
در حالت اول، عقل است.  اعت از قدرتنسخه پزشك( و يا اط

انگیخته و  عمل رهبرى و ديگر استعدادها مستقل و آزاد است و خود
بايد بايد زور را مدار كند و استعداد رهبرى مىدر حالت دوم، عقل مى

استقالل و آزادى خويش را از دست بدهد. در اين حالت، تنها يك 
 .ست و آن واليت زور استقابل تصور ا« واليت مطلقه»
 
ها از يك فطرت هستند، در همه جا و همه وقت، . از آنجا كه تمامى انسان6

و آزادى همانندى برخوردارند و حقوقی يکسان ذاتى حيات آنها  از استقالل
شود كه، در آن، روابط اى مىهستند. بنابراين، جامعه مستقل و آزاد جامعه

ها ها خودانگیخته فعاليت كنند و انساننباشد. استعداها و فضلهای انسان قوا
تر كنند و، بدين رشد، فراخناى استقالل و آزادى خويش را گسترده رشد
  .كنند
جاى خود را  های ترجمان قدرتدر اين جامعه است كه ساالرى      

و  و  آزادى او و برابرى اتى انسان و استقاللبه واليت بيانگر حقوق ذ
جاى خويش  سپارد. و دولت تجسم قدرتها مىبرادر/خواهرى انسان

 .دهدمى را به امامت بيانگر واليت جمهور مردم
و در عين حال بسيار نزديك هستيم .در واقع ما از آن جامعه بسيار دور        

ها بايد در پيش اگر بنا بر حفظ حيات بر روى زمين باشد، راهى كه انسان
اى كه هر انسان و هر جامعه، اين راه است. براى اينبگيرند، یعنی راه رشد

بداند در رشد است و يا در ويرانگرى، جز ضوابط باال، ضوابط زير را نيز 
 :تواند بکار بردمى
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مند، بطور ها و حقوقو فضل اى از استعدادها. انسان بمثابه مجموعه7
بر خود  ،است. زيرا انسان فعال است و خاصيت عمل خودانگیخته، در رشد

د باز آورد، از رشدر كار مى افزودن است. اما همين انسان، از زمانى كه زور
است كه، در درون آدمى، جريان از خود بيگانه شدن ماند. اينك وقت آنمى

نيرو در زور را پى بگيريم: جريان با بر قرار كردن تبعيض بسود حقى از 
شود. براى مثال، خوردن و حقوق و يا استعدادى از استعدادها، شروع مى

ا تبعيض بسود ميل به غذا، پرخورى است. ام خوابيدن حقى از حقوق انسان
است و پرخورى زورگفتن بر بدن است. يا ارضاى ميل جنسى فعاليتى طبيعى 

شود و شهوت رانى است. اما تبعيض بسود اين ميل، شهوت رانى مى
 زورگوئى به خويشتن است. يا انس گرفتن استعدادى از استعدادهاى انسان

عيض قائل شدن براى اين استعداد، نخست انس گرفتن را در است. اما تب
كند و آنگاه تابعيت از ديگرى يا تابع كردن ديگرى،از خود بيگانه مى

تواند كند. اين تبعيض مىهمآهنگ استعدادهاى ديگر را مختل مى فعاليت
جام است. اين تبعيض، سران منفى باشد و آن گريز از انسان و عالقه و عشق

کار. این  قائل شدن برای حق انجامد. و يا، تبعیضبه بيمارى روانى مى
كند و آنگاه حقوق تبعيض نخست كار را بمثابه مجموعه کارها، ناممکن مى

كند. براى مثال، كسى كه جز كار يدى ذاتى از جمله حق كار را تباه مى
لق و دانش و هنر و رهبرى و انس و كند، فعاليتهاى استعدادهاى خنمى

گذارد. و مهمل میرا هاها وتوانائیها یا داشتهكند. فضلرا مختل مى اقتصاد
آموزد. حتى وقتى همه استعدادهايش فعال مى چنين است وقتى تنها علم

د و آموزكند، علم نمىهستند اما بسود حقى از حقوق تبعيض بر قرار مى
ساعت علم آموزد، از  11كند. چنانكه اگر تمام خويشتن را نيز ويران مى

رو است كه هيچ رابطه از اينميرد. افتد و مىكار يدى و خور و خواب مى
شود، با تبعيض بسود اين يا آن حق قوائی با انكار حقوق شروع نمى

دانند تبعيض سبب گیرد. زيرا برقرارکنندگان رابطه مىآغاز می
خویش را با  شود. انسان خودانگیختگیها از حقوق مىمحروميت آن

برد و بنده زور قائل شدن به تبعیض و یا تن دادن به تبعیض، از یاد می
قرار،كسى كه كار او فعاليت مجموع استعدادها و بدين شود.می
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بر این، فضلها و بعمل درآمدن همه حقوق او است، مستقل و آزاد، بنا
 .در رشد است

 
ها فعال است، در و فضل ای از استعدادهااما انسانى كه بمثابه مجموعه . 3

های دیگر فعال است. خود او نيز يك پديده رابطه با محيط زيست و پديده
نوعى از فعاليت خودانگیخته انسان و محيط زيست و  رشداست. 
قرار، بدين كند.است. این رشد محيط را ويران نمی  هاى ديگرپديده

ناپذير است. پس، كارى كه از جدائى رشد انسان از عمران محيط طبیعت
آورد، رشد نيست. ديد انسان رشد شمرده شود اما در طبيعت ويرانى ببار می

و  توان فعاليتهاى صنعتى را با عمران طبیعتپرسيدنى است كه چگونه مى
بايد حل كرد؟ بهزيستى جانداران سازگار كرد؟ مشکل ندرت را چگونه مى

ام. باوجود این، در هايم پاسخ مفصل دادهبه اين مشکل تاكنون در نوشته
پردازم. در اينجا خاطر نوبتى ديگر، با تفصيل بايسته، به اين پرسشها باز مى

وجود آمدند، حاصل كنم كه كمبودها در طبيعت وجود ندارند. اگر بنشان مى
طور كه طبیعت پاك است و ويرانگر هستند. همان فعاليتهاى ضد رشد

اگر فعاليتهاى سان، وآلودگى آن بيانگر فعاليتهاى آالینده انسان است. بدين
استعدادها  اقتصادى و غير اقتصادى آدميان، فعالیتهای خودانگیخته

ها و حقوقشان باشند، موجب عمران طبيعت و بهبود محيط ضلو ف
   .گردندزيست و بهزیستی همه دیگر جانداران می

 
 و بکار افتادن نيروهاى محركه نیروهای محرکه جريان تولید . جريان رشد3 

دانيم كه نظرهاى اقتصادى، از يروهاى محركه است. مىو برهم افزوده شدن ن
بهاى فروش بر هزينه توليد و مازاد توليد  شوند: مازادجمله بر مازادها بنا مى

توليد از مصرف در برخى از  ها و كمبوداى از فرآوردهپاره بر مصرف
در يك جا و كمبود آن در جاى ديگر. « نيروى انسانى»محصولها. مازاد  

ای دیگر. و کمبود آن در رشته های اقتصادای از رشتهدر رشته مازاد سرمايه
های اقتصاد و كمبود آن در بخشى و یا مازاد سرمایه در بخشى از بخش
ها پرسش است: اگر انسانهست، اين ديگر و... اما پرسشى كه در ميان بود و



 230 

به اندازه نيازهاى طبيعى خود توليد كنند، چرا مازاد و يا كمبود بوجود 
هائى كه آيد؟ مازاد توليد با كم شدن منابع طبيعت همراه است. فرآوردهمى

شوند. چرا انسان آورد، در انسان نيز كاهنده مىمصرفشان ويرانى ببار مى
، باز ندتوليد كند؟ آيا اگر توليد و مصرف به اندازه شو تواند به اندازهنمى

شود؟ و آيا ممکن است توليد و سرمايه بمثابه نیروی محرکه تشکيل مى
مصرف را چنان سازمان داد كه، در طبيعت، از آنچه مساعد حيات است، 
همواره به اندازه وجود داشته باشد؟ پاسخهاى اين پرسشها را در قسمت 

شوم: ه خواهيم يافت. در اينجا، اين واقعيت را يادآور مىبعدى اين مطالع
از  اگر حاصل كار نيروى محركه شود و اين نيروى محركه در قدرت

شوند و خود بيگانه نشود، نيروهاى محركه دائم بر هم افزوده مى
براى مثال، انسان و  شود و بعكس.تر مىها گستردهميدان فعاليت انسان

ايش نيروى محركه است. دانش و فن نيروى محركه است. كارمايه و مهارته
جريان رشد جريانى است كه، در آن، نيروى محركه هستند و...  مواد خام

و مواد خام و نيروى  از هريك از اين نيروهاى محركه مادى )کارمایه
 کار گرفته شود. اگر چنين شود، انسان از استقاللو...( به اندازه ب كار

. شودتر مىو آزادى و دیگر حقوق خويش برخوردارتر  و خودانگیخته
 و

نهايت واقعيت مهمى كه انسان از آن غافل است، توانائى افزودن تا مرز بى    
ها اگر است كه خود او، انسان، و دانش و فن است. تن یابر نيروى محركه

كارى كه در مدار  -هاى مادى برآورد، نخواهد نيازهاى معنوى را با فرآورده
گيرد و به قول ماركوز انسان را يك بعدى مادى انجام مى ↔مادى  بسته

معنوى، تركيبهاى  ↔مادى   در مدار باز -گرداند ومصرف كننده مى
هاشان نيازهاى آورد كه هم فرآوردهبدست مى كهجديدى از نيروهاى محر
و آزادى انسان را  آورند و هم فراخناى استقاللبر مى انسان را در جريان رشد

برداری به كنند و هم طبيعت را بجاى ويران كردن آبادان و  بهرهتر مىگسترده
 .كنندرا ممکن مىناندازه از منابع آ
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و سازگار  ( یک حقبر کار خویش )مالکیت شخصی . مالکیت انسان45
است. اما مالکیت انسان بر این و آن شئی )مالکیت  با خودانگیختگی

حاصل کار باشد، به طبَعِ حق بر یء گاه ش(، یک رابطه است. هرخصوصی
کند. حال اگر، حاصل از کار خویش مالکیت پیدا می یءآدمی بر ش کار

رابطه این دو مالکیت وارونه بگردد، یعنی مالکیت شخصی تابع مالکیت 
گردد و شود. زندگی دستوری میمحل میخصوصی بشود، خودانگیختگی بی

گردد. برای مثال، برقرار می راه قدرتها بایکدیگر از های انسانرابطه
دهد مالکان مالکیت بر سرمایه )مالکیت خصوصی( به دارنده آن امکان می

 بر کار را استخدام کند. در نتیجه،
 حق گیرد. و مالک کار بر مزدالف. حاصل کار  به دارنده سرمایه تعلق می

 کند. وپیدا می
جای به  کند. یعنی خودانگیختگیب. مالک کار به دستور کارفرما کار می

 دهد. و اطاعت از کارفرما می
شود: حاکمیت مالکیت می ، مالکیت خصوصیج. تنظیم کننده رابطه قدرت

 )کار(. در نتیجه، خصوصی )سرمایه( بر مالکیت شخصی
) بزرگ شدن سرمایه از رهگذر به حداکثر رساندن  ، قدرتد. محور رشد
 گردد.بر نابرابری افزودن( می سود و نابرابری

ان و تمامی جاندار ها و طبیعت. بهای این رابطه را اکثریت بزرگ انسانه
 پردازند.می
است و هست بوده ها، با بکاربردن زورخاطر است که در همه جامعهبدین    

 برند. سپس رابطه قواها میو دیگر حقوق را از یاد انسان که خودانگیختگی
را که موضوع حقوق  زمان، مالکیت خصوصیباورانند. و هممی« طبیعی»را 

گردانند. از این پس، نوع نظام ها میموضوعه است، محور تمامی رابطه
کند. سیاسی را اندازه تثبیت شدن مالکیت خصوصی تعیین می – اجتماعی
های دارای موقعیت مسلط، این نظام، دموکراسی سازگار با سرمایهدر جامعه

در کشورهای زیر سلطه که هنوز این مالکیت محور نگشتهساالری است. 
گذار از  یاست، این نظام، استبدادی است. گذار از استبداد به دموکراس

 ساالر است )نمونه کره جنوبی(. استبداد به دموکراسی سرمایه
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صادی مالکیت اقت – ها که به روند تحمیل نظام اجتماعیاز کتاب    
داری ، ظهور سرمایهدکترین شوک»اند، یکی، کتاب محور پرداخته خصوصی
آغاز می« شوک درمانی»است. کتاب با  نوشته نائومی کالین« رفاجعه محو

هائی را ، انسان، به خرج سیاکند: روان پزشکی امریکائی به نام ایوون کامرون
توان با است که میکند. نظریه او این بودهوسیله آزمایش نظریه خویش می

هایش پاک کرد و بر صفحه ها، ذهن انسان را از همه داشتهواردکردن شوک
 شود، هرآنچه مطلوب است، را نگاشت. سفید می سانذهنی که بدین

های ها واردکردن فاجعهاست، شوکتصدی کرده در کودتاها که سیا    
ی و های دستجمعتر و اعدامهای هرچه وسیعشوند )دستگیریبزرگ می
(و با استفاده از وحشت و تر و اگر الزم شد جنگها هرچه سبعانهشکنجه

شود. محور  تحمیل می« مالکیت خصوصی»بهت همگانی، نظام اقتصادی 
بارترین و عراق (، فاجعه )ایران ( و در آسیا)مورد شیلی در امریکای التین

داری خود نیز از گزند سرمایه ما ایاالت متحده امریکاها هستند. انمونه
 ر معاف نیست.فاجعه محو

به اجرا ن دوران آدر  و تدابیر اقتصادی که دوران انقالب کتاب به ایرانِ      
)بانی آن فریدمن « مکتب شیکاگو»شدید جانبداران گذاشته شدند و نگرانی 

اقتصاددان لیبرال است. او و شاگردانش تهیه کنندگان برنامه اقتصادی 
پردازد. در نظامیان کودتاچی به رهبری پینوشه بودند( از آن تدبیرها نیز می

محوری که،  مصرف ایران نیز، بازسازی استبدادی سازنده و ساخته اقتصاد
خاطر که بر )اگرهم مالک دولت باشد بدین در آن، مالکیت خصوصی

مقدم و حاکم است، خصوصی است( بر مالکیت شخصی  مالکیت شخصی
ترین ، کودتا، گستردههای سخت )جنگاست، وارد کردن ضربهحاکم

ی ی( سبب شدند نسلهای دستجمعه و اعدامهای سبعاندستگیریها، شکنجه
 نفله بگردد.  که انقالب کرد

با مالکیت  با تغییر رابطه میان مالکیت خصوصی رشدقرار، بدین    
گیرد. زمانی که مالکیت خصوصی تابع مالکیت آغاز می شخصی

خویش را باز می ، خودانگیختگیشود، انسان و طبیعتشخصی می
 و: گردندآهنگ مییابند و رشد انسان و عمران طبیعت، هم
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ها فرآورده و مصرف به انسان، در تولید انسان و طبیعت . خودانگیختگی44

 آموزد:شناسی را میاندازه
، از هر آموزد که در طبیعترا می . شناختن و بکاربردن این واقعیت4414

و تبذیر  چیز به اندازه وجود دارد. به سخن دیگر، ندرت فرآورده اسراف
. پس اگر آدمی بداند وقتی خودانگیخته، یعنی مستقل و ها استانسان

و اندازه  او است که نیازهای واقعی آزاد است، این خودانگیختگی
 ها چهکاالها و خدمت یابد تولیدشناساند، در میآنها را به او می

اندازه باید باشد. این با غافل شدن از خودانگیختگی و، درجا، عقل 
، این شناسد. در حقیقتسپردن است که دیگر اندازه نمی به قدرت

قدرت است که بقایش درگرو افزوده شدن تخریب بر تخریب )= 
 . وانبوه( است مصرف
آموزد که نیازها همه مادی را می ن این واقعیت. شناختن و بکار برد4411

مادی  خویش است که مدار باز غتلت از خودانگیختگینیستند و این با 
شود و در این مدار، مادی بدل می ↔مادی  معنوی به مدار بسته ↔

. آیا نیاز بدن شوندداد و ستد کاالها برآورده مینیازهای معنوی نیز با 
به غذا، یک نیاز واقعی نیست؟ آیا اگر کم و کیف غذا را خودانگیختگی 

شود که هست؟ نه. نوع ها، همین میبدن تعیین کند، نوع تغذیه ما انسان
کند. نیاز واقعی بدن به غذا تعیین نمیرا  مواد غذائی و مصرف کنونی تولید

است که چند و چون  غفلت از خودانگیختگی بدن و تنظیم رابطه با قدرت
 کند. غذاهای ما را معین می

واقعیت پیدا  آموزد که رشدرا می این واقعیت ،. شناختن و بکار بردن4419
، نیازهای مادی افل نشدن از خودانگیختگیبه یمن غکند وقتی، می

شوند و شوند و نیازهای معنوی به رشد برآورده میاندازه پذیر می
آیند که چون برآورده شدند، در جریان رشد، نیازهای نو پدید می
. آیا شوندنیروی محرکه و برانگیزنده انسان به رشد بازهم بیشتر می

آورد، درجا، نیازمند بر می آموزد و نیاز خویش را به علمکسی که دانش می
 گردد؟ آموختن دانشی بیشتر نمی
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مادی و از قید حد رهاندن  مندکردن تولیداندازهقرار، . بدین41

به  و . رشد در خودانگیختگیاستهمین های معنوی، رشدفرآورده
کمال  خودانگیختگی ره سپردنش، رشدی است که اندازه شناسی در بعد 

همانی جستن با هستی هوشمند و توانا و دانا در بعد مادی را بکار این
 برد:معنوی، می

کند و، مادی می ↔مادی  .  غفلت از بعد معنوی، مدار را مدار بسته4114
و رشدِ خودانگیختگی جای به فزونی در خودانگیختگی در این مدار، رشد

افزاید. بحرانسپارد. و این فزونی طلبی است که ویرانی بر ویرانی میطلبی می
ها که برهم آورد. و بحرانطلبی ببارشان میای هستند که فزونیها عارضه
رابریها و هم شدت  شوند، هم شدت فزونی طلبی و هم شدت نابافزوده می
و هم شدت تخریب طبیعت و آلودگی  منابع موجود در طبیعت مصرف

دهند. در نتیجه، شدت غفلت از را بدست می  محیط زیست
 کند. و خودانگیختگی، بنابراین، از رشد را معلوم می

 ودیت و افزودن بر فراخنای خودانگیختگیکه کاستن از محد . رشد4111
های انسان و شود، برمحدویتمادی می ↔ه مادی است، وقتی مدار مدارِ بست

اکنون منابع موجود در طبیعت رو به کاهش که همافزاید. چنانمی طبیعت
ها که میان انسان گردد و روابط قواافزوده می هستند. برآلودگی محیط زیست

تر ها را از خودانگیختگی خویش غافلاست، انسانیکی از اشکال آن جنگ
 کنند. و آنها را محدودتر می

 
است، طرف دیگر، به  ، حقطرف از دو کیها یدر دوگانگی. 49

ای از زور دارد مایهدارد. وقتی طرفی که بن ای از زورهمایضرورت، بن
 شود، که آدمی و آدمیان، از خودانگیختگیتواند جانشین حق می

و طمع تحصیل ثروت و یا  شوند و تسلیم ترسخویش غافل می
 ،در حقیقت .شوندمی موقعیت در سلسله مراتب قدرت

ترین در شمار رایج و حق و تکلیف و مصلحت . دوگانگی حق4914
سنجد. حق می ها هستند. حق را انسان دارد اما مصلحت را قدرتدوگانگی
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کند. عمل به حق، عملی ن میرا همواره قدرت معی را انسان دارد اما تکلیف
که عمل به مصلحت و یا تکلیفی که قدرت میاست حال اینخودانگیخته

را دستوری، توان انجام داد. آنکند را خودانگیخته نمیسنجد و تعیین می
باید انجام داد و برضد حق باید انجام داد. و  بنابراین، به فرمان زور

گر است. برای د انجام داد، به ضرورت، ویرانمصلحتی که به دستور بای
ها استعداد و حق رهبری دارند. اما پیشاروی استبدادیان، مثال، انسان

تفاوتی اختیارکردن در برابر مصلحت را که اطاعت کردن از مستبدها و یا بی
سنجند. این سنجش را، در مقام تنظیم رابطه با قدرت، و آنها است می
کنند که گزین حقی میرا جایآورند. و آناز آن، بعمل می بمقدار ترس

ها و گر استعدادهای انساندارند. عمل به چنین مصلحتی، الف. ویران
خویش و به خدمت قدرت درآمدن و  و آزادی محروم کننده آنها از استقالل

و مصلحتی  رو، استبداد همواره ضد رشدت. از اینرویه کردن اس ویرانگری
آنها است:  آورند، ضد رشدها به عمل درمیسنجد و انسانکه قدرت می
ها به حقوق خویش عمل کنند و مصلحت را نسنجند و هرگاه انسان

ی از حقوق نه قدرت فرموده که عمل به حق بکارنبرند و اگر تکلیف
خویش عارف و به یمن اندیشه و عمل  باشد، انسان بر خودانگیختگی

 و کند.خودانگیخته، رشد می
ترین نوع دوگانگی بدخیم و فاسد و افسد های بد و بدتر. دوگانگی4911 

کند و، را وسیله توجیه می ستند. چراکه آدمی ترسه و مصلحت حق
سنجد و مصلحت را به عمل درمیپیشاروی یک وضعیت، مصلحت می

 آورد. به این ترتیب:
که گرفتار بدتر کرد. برای اینتوان عملنمی ، به حقالف. پیشاروی بد و بدتر

 است که به بد تن دردهم. واین نگردم، مصلحت
در بیرون اویند و تسلیم بد شدن از  را انسان خود دارد اما بد و بدتر ب. حق

، حاکم کردن بیرون ) = بیم بدتر، تنظیم رابطه با بیرون و، در حقیقت
 است که آدمی، خودانگیختگی( بر درون است. بدین حاکمیت قدرت

 برد. خویش را از یاد می
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آدمی را  داند که اگر بد با بدتر همراه نباشد، ترساما آیا انسان می      
دارد که از بد دوری کند بلکه او را برآن میناگزیر از عمل به بد نمی

که ترس او را ناگزیر از عمل به بدکند، ن، برای ایگزیند؟ در حقیقت
دومی که آدمی باید بداند  ناگزیر، بد باید با بدتر همراه باشد. واقعیت

دهد، به بدتری نیز تن دادهاست که وقتی او از ترس بدتر به بد تناین
است. زیرا بمحض عمل است که بنوبه خود، با بدتر از خودش همراه

شود. و در این مدار، زندانی می بد و بدتر ی در مدار بستهبه بد، آدم
تنها یک جهت وجود دارد و آن از بد به بدتر است. و چون دوگانگی 

کنند و آنها هستند که دائمی کردن بد و بدتر را قدرتمدارها ایجاد می
زرگ در مدار بسته بد و داشتن اکثریت بموقعیت خود را در گرو نگاه

کنند. دانند، بطور مستمر، دوگانگی بد و بدتر را تجدید میبدتر می
گردانند. بدینمیدیگری  هربار، بدتر پیشین را بد پسین برای بدتر

 انسان و دولت استبدادی ضد رشدِ  ضد رشد خاطر است که قدرت
 . گرتری استویران

شود، خویش غافل می قرار، هربار که آدمی از خودانگیختگیبدین     
است. براو است گشته بد و بدتر نباید تردید کند که زندانی مدار بسته

که نخست خود را از این زندان بدرآورد و خویشتن را از دوگانه بینی 
و بدو بدتر برهاند. هرزمان  تکلیفو  و حق و مصلحت حق

خودانگیختگی خویش را بازیافت یعنی پندار و گتتار و کردار خویش 
 .است گرداند، در راست راه رشد را خالی از زور

میان  ، از راه ایجاد تضاد«النصر بالرعب» از راه« تعادل وحشت. »4919
واردکردن درد به دقت و درجائی که باید « )= شکنجه علمی»تن و ذهن که 

ن است. بلکه، های ساختهِ جبارادقیق( نه خاص زندان وارد کرد و به میزان
های خود تعادل گرها در کشورهای زیر سلطه و جبارها در جامعهسلطه

ها را با تن آورند: بیکاری و فقروحشت را از راه تضاد تن با ذهن پدید می
شوند تابع توقع تنها ناگزیر میدهند. ذهنهای آدمیان در تضاد قرار میذهن

وحشت مرگ از گرسنگی است. اما چرا این  ها بگردند. این جبر گویای
شود؟ زیرا تضاد تن با ذهن را نمی وحشت عامل جنبش برای احقاق حق
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شناسد. اندازه نمیکند که وحشت از آن، اندازه نمیعاملی بیرونی ایجاد می
اد ایج شناسد زیرا اکثریت گرفتار وحشت از بیکاری و فقر، از سوئی، قدرت

پندارد و از کننده وحشت را شکست ناپذیر، بنابراین، از میان برنخاستنی می
جوئی یکسره غافل و از چاره سوی دیگر، تن ذهن را از خودانگیختگی

کند. این دو وحشت هستند که تعادل وحشت را بسود تن و به ناتوان می
 کنند. زیان ذهن برقرار می

تن با ذهن آغاز می با پایان بخشیدن به تضاد ر، رشدقرابدین     
است که بتواند  و آزادی ، وقتی بیان استقاللگیرد. و اندیشه راهنما

ضاد ذهن با تن را از بند تنرا به یاد عقل آورد و آ خودانگیختگی
تعادل »را از بند نآکاری توانا شود که برهد تا که عقل به یافتن راه

خاطر است که رشد انسان با برخوردار شدن آزادکند. بدین« وحشت
شود و به ، بمثابه اندیشه راهنما، آغاز میاو از بیان استقالل و آزادی

 .گردداندیشه راهنما، مداوم می یمن این
 
. هنوز نوع دیگری از دوگانگی وجود دارد: دوگانگی دانش با ظن و 41

تواند با ظن و می  شود، علمالیقین آدمی را حاصل نمیگمان. از آنجا که علم
ها دارد که عمل به ظن شد. باوجود این، عمل به علم ویژگیگمان همراه با

  ارد:آنها را ند
ندارد.  خودانگیخته است. زیرا نیاز به بکار بردن زور . عمل به علم4114

بر که عمل به علم راهآورد. توضیح اینشود. زیرا علم علم مینیز می مایه رشد
که عمل به ظن و گمان خودانگیخته شود. حال اینعقل به دانش بیشتر می

ای از زور مایه، ظن و گمانی که بنتواند هم باشد. در حقیقتمینیست و ن
است: نظریهرو، عمل به آن نیز زور فرمودهز این. انداشته باشد، وجود ندارد

شدند و به اجرا درآمدند، برابر ظن و « ایدئولویی» که در قرن بیستم ئیها
 و استالینیسم و فاشیسم گرا بودند. نازیسموجود درآنها، خشونتگمان م
داری که سرمایهامروز  گر استبداد فراگیرتوجیه انواع لیبرالیسم ز ودیرو

 شود. خوانده می
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ه بکاربردنش نیاز به ک«نظریه علمی»و م قرار، هر دین و مرابدین     
آورد و ویرانی که ببار پیداکند، بمیزان خشونتی که درکار می خشونت

توان ها را نمیاست. این دین و مرام و ضد رشد آورد، خالی از علممی
توان کرد و رشد نیز هست، نقد و به نقد حذف کرد. کاری که می

 . و علم است و جانشین کردن آن با حق ان و خرافهزدودن ظن و گم
بیند تأمل کند، ها که میسازد و خوابها که می. هرگاه آدمی در خیال4111

ها و خوابخیالکند: زده میاز واقعیتی آگاه خواهد شد که او را شگفت
. برای مثال، کسی دارند ای از زورمایهمادی هستند بنها نها که مواد آ

ای را تصور گرداند، رابطهکه، در خیال، خویشتن را صاحب ثروتی عظیم می
ها به او روی شود، ثروتیابد که سبب میکند که، درآن، موقعیتی را میمی

بیند، در این رابطه، دیگران خیالی تأمل کند، می ۀآورند. هرگاه در این رابط
 ثروت است.  دهنده و او گیرنده

گرداند باز، وقتی در خیال،  آدمی خود را کاشف علمی و مخترع فنی می    
ها را از این و آن را از آلودگی و یا انسان که، برای مثال، محیط زیست

است و ندارد و خودانگیخته ای از زورمایهکند، خیال او، بنبیماری رها می
و این فن برانگیزد. اما هم او، از زمانی  او را به جستجوی آن علم تواندمی

خواهد از این علم و فن، ثروت بدست آورد، که، باز در عالم خیال، می
کند با انسانای خیالی را ایجاد میبرد و رابطهرا از یاد میی ختگیخودانگ

کنند و باید بهای اده میاست استفهائی که از علم و فنی که او بدست آورده
استفاده کردن را بپردازند. هرگاه، از آغاز، ساختنِ خیال برای دست یافتن بر 
ثروت باشد، هم از آغاز، خیال خودانگیخته نیست. وگرنه، خیال آدمی، از 

شود، جائی که رابطه برقرارکردن، با هدفِ دست یافتن به ثروت آغاز می
 است. مودهفر دستوری و قدرت

یابد که اگر دهد، در میوقتی تجربه کننده این تجربه را انجام می     
بکار می خویش غافل نشود، در زندگی روزمره، علم از خودانگیختگی

کند. یعنی از العلم تهیرا نقد میبرد و درجریان بکاربردن علم، آن
 . دهدکند و رشد میمی رهگذر، رشدگرداند. از این ترش می

 



 241 

سان، خودانگیخته صفت عمل مستقل و آزاد است. بنابراین، .  بدین44
در اندیشیدن و عمل کردن  و آزادی برخورداری از استقالل خودانگیختگی

 افزا و برانگیزنده دیگران و طبیعت است. اما اندیشیدن و عمل کردن برخود
 رو،به عمل است. از این

است، بمثابه ، بنابراین، خودانگیخته. اندیشه و عملی که خالی از زور4414
انگیزند که برهم افزوده شوند و اندیشه و عمل بر میموجودی زنده فعال می

شود. انسان بیشتر می و آزادی تقاللشوند. به یمن این برخودافزائی، اسمی
 گردد. رشدهمانی جستن او با هستی هوشمند فزونتر میچراکه توانائی این

 همین است. و
باشد، ویژگی برخود افزودن را از  . اما اگر مایهِ اندیشه و عملی زور4411

افزاید. و چون، بنابرقاعده، که ویرانی بر ویرانی میدهد. اال ایندست نمی
کند، نخست اندیشه و عمل او است که صفت آدمی تا ویران نشود ویران نمی
گاه، در خود آدمی و در دو محیط دهد. و آنخودانگیخته را از دست می

که بیش از  افزاید. برای مثال، کسیو طبیعی، ویرانی بر ویرانی می اجتماعی
خورد و این غذا موادی را دربرندارد که بدن بدان نیاز دارد، اندازه غذا می

گوید. اثرهای صفت عمل او خودانگیخته نیست. زیرا او به خود زور می
شوند و هرگاه در پی درمان نشود، ازپا در در تن او برهم افزوده می پرخوری

دن اندازه نگاهدارد و غذای او موادی را داشته آید. واگر انسانی در خورمی
باشد که بدن بدان نیازدارد، اثرهای اندازه نگاه داشتن و غذای سالم 

 شود.شوند و حاصل آن تن سالم میخوردن، برهم افزوده می
و چه زمان پر از زور  اما چه وقت اندیشه و عمل آدمی خالی از زور    

بار دیگر، اندیشه سبب جوی را به یاد دو مدار است؟ این پرسش، یک
اندازد: وقتی عمل خالی از زور است که مدار اندیشه و و بسته می باز

است. در مدار عمل باز است و وقتی از زور پر است که این مدار بسته
رو، مستقل و ها نه مادی که معنوی هستند. از اینباز، برهم افزودن

شود و هر نسلی، نیروهای همراه می دن با آبادانی طبیعتآزاد ش
گذارد. تر در اختیار نسل بعدی میبیشتر و محیط زیستی سالم محرکه

خاطر است که شوند. بدینها مادی می، برهم افزودندر مدار بسته
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آورد، ز ویرانی که او در طبیعت ببار میپندارد اآنچه آدمی دارائی می
، یکی از پیبر تولید شود: فزونی مصرفتر میزمان به زمان، کم

است. تخریب روزافزون طبیعت، تخریب آمدهای عمل در مدار بسته
دوم و تخریب منابع موجود در طبیعت تخریب سوم و متعین کردن 

ها، تخریب های آینده به جبر ویرانینسلآینده و محکوم کردن 
 .   چهارم

 
دانیم که وقتی مدار اندیشه و عمل بسته است و صفت آنها . اینک می46

گردد. حتی می خودانگیخته نیست، رابطه میان دو محور است که رابطه قوا
هن ی در سردارد که زورمایه است، نخست باید، در ذ«فکر»وقتی انسان 

« تولید»ی زورمایه «فکر»با زور، ایجاد کند تا بتواند  زور خود، مدار بسته
کند. برای مثال، اگر کسی به فکر دزدی بیفتد، نخست، در ذهن خود، باید 

خواهد از او یا آنها دزدی کند، مدار بسته میان خود و کس یا کسانی که می
گاه فکر دزدی را بپروراند که زورمایه است. اما ه قوا برقرار کند و آنرابط
را توجیه کند انگیخته ندارد. زیرا دزد باید آنددزدی، صفت خو« فکر»

دزدی چون خودانگیخته « فکر»کردم(. )اگر مجبور نبودم دزدی نمی
  ها برای برقرارکردن رابطه قوا است.نیست، خلق نیز نیست. یکی از توجیه

است، خودانگیخته، بنابراین خلق  وقتی اندیشه خالی از زور      
برقرارکنند و مدار  است، چراکه دو محوری که بایکدیگر  رابطه قوا

همانی با هستی توانا و دانا و عقل را ببندند، وجود ندارند. این
یا  و آزادی رو، استقاللاینهوشمند و... وجود دارد. از

جستن با او  ، توحیدرابطه مستقیم برقرارکردن با خدا خودانگیختگی
است، عقل بدون توحید جستن با خدا کار طبیعی خویش را که خلق 

 و حق قعیتبرد. از رابطه مستقیم برقرارکردن با وااست از یاد می
گردد. در جستن بر حق و واقعیت نمی شود و توانا به علمناتوان می

توحید با خدا، خالی کردن اندیشه و عمل از زور قدم اول است. 
تر کردن خالق کردن عقل و باز و بازترکردن مدار یا کامل و کامل

سوم و... است. چنین توحید  خودانگیختگی قدم و قدمهای دو و
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خوانیم. اندازه این توحید است که اندازه می جستنی را موازنه عدمی
 .   دهدرا بدست می رشد
 
ست. مدار ا با دیگری یا دیگران و یا با طبیعت رابطه قوا ،. و مدار بسته47
 رو،با هستی است. از این رابطه خالی از زور باز

در  است و او، با هستی محض . استعداد رهبری انسان وقتی مدار باز4714
رابطه است، از صفت خودانگیخته برخوردار است. زیرا زوری که قوه 

او را محدود کند و یا ناگزیر از تابعیت کند، وجود ندارد. و این به  رهبری
یمن، دانش جستن و دانش بر دانش افزودن و به یمن توانائی بر توانائی 

روزافزون و مداوم است که انسان با  افزودن و به یمن ... و به یمن رشد
استعداد رهبری  نگیختگیخودا ،مالک رشدجوید: همانی میهستی این

 جوید به رشد.انسان است و رهبری مستقل و آزاد کمال می
پذیر سازگارترین نظام با باز و تحول خاطر است که نظام اجتماعیبدین    

 است. چراکه دموکراسی شورائی
هریک از شهروندان  و رشد« کندهبری میهرکس خود خویشتن را ر»الف. 

انگیزد و رشدها بر هم میکند و بر میرشد شهروندان دیگر را ایجاب می
، در رشد، نظام اجتماعی افزایند و به یمن بکارافتادن نیروهای محرکه

 گردد. و همچنان باز و بازتر می
کنند. ، شهروندان در رهبری جامعه خویش شرکت میموازنه عدمیب. بروفق 

شهروندان با هستی خالق و هوشمند و توانا و...  توحید هراندازه میزان
به صد و  تر و میزان رشدبیشتر، شرکت آنها در رهبری جامعه خودانگیخته

 تر.ی به صفر نزدیکگرانمیزان ویر
، استعداد رهبری انسان در رابطه تابع و متغیر با . در مدار بسته4711

استعداد رهبری دیگری است: هرگاه در موقعیت مسلط باشد، نقش متغیر را 
در گیرند که گیرد یا میاو و نقش تابع را رهبری کس و یا کسانی برعهده می

برابر داشته  موقعیت زیر سلطه است و یا هستند. و هرگاه دو طرف زور
یک از رو، هیچشوند. از اینحال، تابع و متغییر یکدیگر میباشند، در عین
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خویش را  دو طرف مستقل و آزاد نیستند. هردو طرف، گوهر خودانگیختگی
 اند. گم کرده

هائی که، در آنها، استعدادهای رهبری ار، در تمامی جامعهقربدین    
)=  شوند، به نسبتی که قدرتشهروندان نسبت به یکدیگر، تابع و متغیر می

بسته است و بیشتر قدرت است که  کند، نظام اجتماعی( نقش پیدا میزور
کند و بیشتر او و می نسان است که رشدتر اشود و کمبزرگ و متمرکز می

 گردند.او است که ویران می محیط زیست
نیز  است رشدقرار، وقتی استعداد رهبری خودانگیختهبدین     

هائی که بنیادهایش استعدادهای است. لذا جامعهخودانگیخته
 آورند و آنها را از استقاللدرمی ترهبری شهروندان را به خدمت قدر

ضد  کنند، نظام اجتماعیمی خویش غافل و تابع حکم زور و آزادی
های انسان به و فعال کردن فضل دارند: رشد پرورش استعدادها رشد

 .تر کردن آنها استیمن هرچه خودانگیخته
 
بینیم، در نوعی از آنها، نقش های اقتصادی که تأمل کنیم، می.  در نظام43

های طبیعی و دولت برداشت از درآمدهای اکثریت بزرگ و فروختن ثروت
انتقال آن برداشت و این فروش به اقلیت کوچک صاحب امتیاز است. پیش 

)مالکیت هرکس برکار خویش(  مالکیت شخصی از این، دیدیم هربار که
شود، بخشی روزافزون از حاصل کار عاید مالکان می تابع مالکیت خصوصی

شود. اینک گوئیم که بنیادهای جامعه، بیش از همه دولت، سرمایه می
درآمد از آنهائی که برقرارکننده رابطه میان دو نوع مالکیت و عامل انتقال 

مالک کار خویش هستند به آنهائی است که مالک سرمایه هستند. این 
محور را جانشین زندگی  بنیادها هستند که زندگی دستوری و قدرت

و  که تخریب انسان و طبیعتکنند. طرفه اینخودانگیخته و حقوق محور می
 که،خوانند. حال آننیز می رشدبزرگ و متمرکز شدن قدرت را 

گوئیم فالنی دانشمند است، دانشی که داللت بر دانشمندی . وقتی می4314
گوئیم فالنی زورگو است باز جوئیم . اما آیا وقتی هم میاو کند را دراو می

جوئیم؟ نه. در قربانیان زوری را که داللت بر زورگوئی او کند، در او می



 244 

ها از جوئیم. نه تنها برداشتو است که دلیل زورگوئی او را میزورگوئی ا
کنند، بلکه زوری که های زورپذیران داللت بر زورگوئی زورگو میداشته

برد نیز همان نیروئی است که زورپذیران در اختیار او میزورگو بکار می
 گذارند تا برضد خود آنها بکاربرد. 

 آموزند کهکنیم، به ما میکه همه روز مشاهده می این واقعیت     
 نیست. و شود، رشدوقتی جبران نیز نمی برداشت از طبیعت● 
کنند، برداشت از حاصل کار همه آنها که ازکار خویش درآمد حاصل می● 
 نیست. و رشد
 نیست.  آنکه جبران شود، رشد، بیبرداشت از منابع موجود در کره زمین● 
 نیست. ، رشدآلودن محیط زیست● 
نیست و ضد  که دلیل تولید درخود آن نیست، رشد قرار، هر تولیدبدین    
ست که دلیل تولیدش در خودش نیز هست. آن تولیدی بیانگر رشد ا رشد

گر، های ویرانباشد. دانش افزودن بر دانش، رشد است. اما تولید فرآورده
خاطر که دلیل تولید آن، به حداکثر رساندن سود از راه تخریب بر بدین

تخریب افزودن است، را نه به حساب تولید ملی که به حساب تخریب 
آید، به همه انسانسان به دست میمالکی که بدینملی باید گذاشت.  اقتصاد

دلیل هر فعالیتی وقتی دهد رشد را از  ضد رشد بازشناسند: ها امکان می
 . واست، آن فعالیت خودانگیخته و رشدآور استدرخود آن

. هربار که دلیل عملی در خود آن نیست، به ضرورت در بیرون آن4311
تواند باشد. زیرا چنین عملی به نیست و نمی است. اما این بیرون جز قدرت

است و بخاطر نیاز قدرت دستور قدرت )= رابطه آمر و مأمور( انجام گرفته
روند( به بزرگ و متمرکز ی بکار میگرای که در ویران)= نیروهای محرکه
 است.شدن انجام گرفته

، انسان و عمران طبیعت و هم رشد قرار، هم خودانگیختگیبدین     
 –زدائی، هم بمعنای رهائی از رابطه مسلط زدائی است. قدرتقدرت

که، در است  یاو هم بمعنای آزادکردنِ نیروهای محرکه زیر سلطه
زیر سلطه است، در تخریب  –ط قوائی که رابطه مسلط  روابمدار بستهِ
تواند همگانی بگردد که زدائی وقتی میافتند. اما قدرتبکار می
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کند در خود عمل باشد و هرکس مراقبت کند دلیل هر عملی که می
مراقبت کند که دلیل هر عمل بنیادها، بخصوق دولت، و  دلیل عمل 

گاه جامعه ارزیاب و منتقد دیگر شهروندان در خود عمل باشد. هر
ها را درخود داشته یمن ارزیابی و نقد، فعالیتها دلیلبگردد و به

 .باشند، آن جامعه، جامعه شهروندان خودانگیخته و رشید است
 
و « پشت من جز ناخن انگشت مند راکس نخ»هائی نظیرالمثل. ضرب43
کنی گر  هرچه کنی به خود»و « کس نکند بجای تو آنچه بجای خودکنی»

های قرون است، گویای ناق  و... که حاصل تجربه« همه نیک و بد کنی
هرکسی باخود او است و قابل واگذاری  هستند که تصدی رشد این واقعیت

 به غیر نیست. قابل واگذاری به غیر نیست زیرا 
توان به توان سلب کرد و نه میمی عقل آدمی را نه . خودانگیختگی4314

هستند زیرا نه تنها کسی  ها ناقصالمثلاما ضربدیگری منتقل کرد. 
دهد، بلکه نمیکند و بجای او، او را رشد نمینمی بجای دیگری رشد

. تواند کسی را که از خودانگیختگی خویش غافل است، رشد دهد
شود و به گیختگی خویش غافل میتواند زیرا آدمی که از خوداننمی

شود که دیگری او را رشد کند، مانع ازآن میجای رشد، تخریب می
پذیر بماند، تواند زیرا اگرهم مانع نشود و فعلدهد. و باز، نمی

است رشد فعالیت خودانگیخته اتواند او را رشد دهد. زیردیگری نمی
 رو،از این پذیری زورپذیری بیش نیست.و فعل
خواهد و یا مأمور است کس و یا آن دولت که مدعی شود می. اما آن4311

خاطر که کسی دهد، جباری دروغگو است. نه تنها به این دیگران را رشد
تواند دیگری را رشد دهد، بلکه به این دلیل نیز که چنین کس و یا چنین نمی

ای فراوان مصدق این هکند. مثالدولتی، خویشتن را نیز از رشد محروم می
 واقعیتند:

شمول است و برای برخوردارکردن مدعی بود که فرهنگش جهان غرب● 
کند. زمان می های دیگر را استعمارجهانیان از این فرهنگ، کشورهای قاره

شکست و  رشد بست شد و اسطورهغرب گرفتار بن دهد که رشدشهادت می
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اند که به ، نیازمند اندیشه راهنمائی شدهاینک، جهانیان و محیط زیست
داری جهانی است و از ها امکان بدهد از جبر جباری برهند که سرمایهانسان

را از یاد غربیان برده مادی برهند که خودانگیختگی ↔مادی  مدار بسته
شود. است و محیط زیست را از آلودگی برهد که پاالیشش دارد ناممکن می

 و
می را به دروازه تمدن بزرگ زور ایرانه ولو ب»سابق مدعی بود  شاه● 

کند. را در ایران پیاده می ، اسالمشد ولو به زورمدعی  و مالتاریا« رساند
 حاصل کار شاه و رییمش انقالبی شد برای رها شدن از آن استبداد ضد رشد

زدائی است. گرائی در خشونتای ناچیز شدن اسالمو خامنه و فرآورده خمینی
 استبداد نیز اجتناب ناپذیر است. جنبش برای رهائی از این

نیز برجهانیان معلوم  و استالینیسم و فاشیسم های نازیسمحاصل تجربه● 
 است.

 
ز ایندیگری قابل تجزیه نیست. ا و نه هیچ حق و نه آزادی . نه استقالل15

سابق به کشورهای « شوروی روسیه»که « حاکمیت محدود»رو بود که 
مردم این کشورها و نیز جامعه  کرد، مانع رشدتحت سلطه خود تحمیل می

 روسی شد. جز این نیز ممکن نبود. زیرا
د، آیممکن است و وقتی زور درکار می . محدودکردن به زور1514

کند و چنین زندگیمحل و زندگی دستوری را بامحل میرا بی خودانگیختگی
 . وای زندگی در ویران شدن و ویران کردن است و نه زندگی در رشد

ناممکن است و باور به دوگانگی  از آزادی . جداکردن استقالل1511
و باور به امکان برخورداری از یکی و محروم شدن از  ل و آزادیاستقال

شود. دیگری، فریب است. زیرا ممکن نیست و سبب غفلت از هردو می
ممکن نیست زیرا استقالل در گرفتن تصمیم اگر نباشد، آزادی در 

یم انتخاب نوع تصمیم نیز نیست. و اگر آزادی در انتخاب نوع تصم
آید. و نیز، هریک از نباشد، استقالل درگرفتن تصمیم بکاری نمی

شود. چراکه ناممکن می استقالل و آزادی نباشد، خودانگیختگی
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خودانگیختگی استقالل در اندیشیدن و عمل کردن و آزادی در 
 .گزینش نوع اندیشه و عمل است

توان روشن دریافت چرا است که می . این به یمن خودانگیختگی1519
در موردی و  بمعنای پذیرفتن استقالل و آزادی و آزادی تجزیه استقالل

ممنوع کردن آن در مورد دیگری، انکار استقالل و آزادی است. زیرا نمی
و درمورد دیگری غیر مجاز گرداند.  مجازتوان خودانگیختگی را در موردی 

خودانگیخته صفت اندیشه و عمل مستقل و آزاد است. ممنوع کردن ناممکن 
 شود. می است. این  خودِ انسان است که با غفلت از آن، برده قدرت

شهروندان  خودانگیختگی قرار، هراندازه گستره اجتماعیبدین     
همه جانبه تر و رشدبیشتر، خودانگیختگی فردی و جمعی آنها افزون

 .گیرترتر و شتاب
 
که  اند و این واقعیتها در حالت فطری خودانگیخته. این امر که انسان14

است، بدان  ها در حالت خودانگیختگیفرهنگ فرآورده خالقیت انسان
 های طبیعی و اجتماعیها یکسانند. چرا که محیطمعنی نیست که فرهنگ

 حال، ها یکسان نیستند. با اینزندگانی انسان
ها ها و فنها مشترکات دارند که از رهگذر جریان آزاد دانش. فرهنگ1414

است که، در فرهنگشوند. علت آنیها، بطور مداوم بیشتر مو هنرها و تجربه
رو است که همانند هستند. از این و آزادی های فرهنگ استقاللها، ویژگی

ها دستیار در میان نباشد، رشدهای جامعه زیر سلطه –اگر رابطه مسلط 
 شوند. بنابراین، یکدیگر می

ها داشته باشند که توانند ویژگیها میهر یک از رشدهای جامعه. 1411
های گوناگون ندارد. انسان تعریف رشدهای دیگر ندارند. باوجود این، رشد

قدرتمدارها، با  یک تعریف دارد. پس باید بهوش بود تا که زبان فریب
های دیگر نداشته شدهای جامعههائی که ممکن است رآویزکردن ویژگیدست

ها و و فضل انسان و استعدادها باشند، شهروندان را نفریبد. خودانگیختگی
او یکسانند. پس رشد انسان که  او و حقوق شهروندی حیات حقوق ذاتی

 جوید.دانگیخته او است، چند تعریف نمیحاصل فعالیت خو
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توان کسی نمی روشی غیر خود ندارد. برای مثال، به زور . خودانگیختگی11

را ناگزیر کرد خودانگیخته بگردد. زور نسبت به انسان عاملی بیرونی است و 
تواند از و،، انسان میانسان است. در ع خودانگیختگی ذاتی حیات

کند که زور در خودانگیختگی خویش غافل شود. این غفلت را وقتی نمی
باشد. بخاطر این تسخیر شده کند که تسخیر قدرتکار نباشد و وقتی می

گشتن و معتاد اطاعت از اوامر و نواهی قدرت شدن است که پدر و مادرها 
ها ه کودکان شد. نخبههای خودانگیختفعالیت پندارند باید با زور مانع ازمی

سازند. را باید به قالب رشدی ریخت که خود می« هاتوده»برند گمان می
باوجوداین، فیلسوفی که روسو بود، براین شد که انسان در حالت طبیعی، 

 شود. و حقخودانگیخته است و این در جامعه است که از خود بیگانه می
 است کهاین

حاصل فعالیت خودانگیخته انسان است، برای آن . بنابر این که رشد1114
را، به کمال، بکارگیرد، باید مراقبت کند در یکی از که از آن غافل نشود و آن

پذیری نیفتد. چراکه در هر دو حالت، او برده دو دام فعالِ مایشائی و فعل
های فعالیت خودانگیخته است که باید قرار، این فرصتشود. بدینمی زور

، فرصتهائی هستند که، در آنها، های خودانگیختگیایجاد کرد. فرصت
شوند: استعداد و فضلهای انسان، بسان یک مجموعه، فعال می استعدادها

کند. استعداد دانش جوئی دانش میو کشف و خلق میخلق، ابتکار و ابداع 
پدری و یا مادری، پدری  جوید و... و فضلجوید، استعداد انس دوست می

 کند... ویا مادری می
آن را باید بکاربرد،  که برای غافل نشدن از خودانگیختگی. بنابراین1111

باید باشد. زبانی که، در آن،  اربرد، زبان آزادیزبانی که باید آموخت و بک
نداشته باشند. زبانی که ویژگیهای دیگر  ای از زورمایهها بنها و جملهکلمه

و دیگر  را داشته باشد )در دو کتاب، یکی ارکان دموکراسی زبان آزادی
این زبان  اند(. رشدهای این زبان، تبیین شده، ویژگیدر دموکراسی رهبری

و آزادی هر جامعه  های بس دقیق رشد فرهنگ استقاللیکی از شاخ 
آوردهای علمی و فنی و هنری و همگانی است. چراکه غنای آن گویای دست
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 و رابطه با طبیعت ، بمثابه اندیشه راهنمااستقالل و آزادیشدن کاربرد بیان 
 از نوع رابطه خودانگیخته با خودانگیخته است:

 هاآورد که انسانو آلودگی ببار نمی ویرانگری . آن رابطه با طبیعت1119
دیگری، خود روش خویش است.  ، همچون هر حقبپذیرند خودانگیختگی

نباید  طبیعت نیز چون انسان خودانگیخته است. لذا با طبیعت رابطه قوا
داند، اش میبرقرارکرد. رابطه کشاورز خودانگیخته با طبیعتی که خودانگیخته

داند که رابطه، چون انسان میکند. در اینحاصل می که رشد ای استرابطه
آورد و به در کار نمی است، زورباروری طبیعت کامل است وقتی خودانگیخته

زند. صنعتگر نیز کشتی که زمین را از خودانگیختگی ناتوان سازد، دست نمی
پاک را  کند، تولیداتوانش میداند آلودن طبیعت از خودانگیختگی نچون می

 کند.جانشین تولید آالینده کنونی می
 
 

 آیند:   می از ضد رشد های دیگری که بکار تمیز رشدمیزان
 
هستند. زيرا بدان ميزان یا خط عدالتهای بیست و دوگانه باال، ویژگی    

هاى زير هم دهد. با وجود اين، ميزانتميز مى را از ضد رشد دها، آدمى رش
كاربرد روزانه و در نزديك به تمام فعاليتهاى فردى و جمعى دارند و هم 

 : شان بردبکار توان می ترآسان
 
، بنابر کنند که آدمی از خودانگیختگیهای برشمرده معلوم می. ویژگی19

 کند وقتی، غفلت نمیاین، از رشد
 کند. و می حیات . او زندگی را عمل به حقوق ذاتی1914
آهنگ، و فضلهایش، هم . عقل او مستقل و آزاد است و استعدادها1911

 فعال هستند. و 
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است و به یمن بکاربردن  و آزادی بیان استقالل راهنمای او. اندیشه1919
خود بکار  و در رشد را تولید این بیان، دانش و فن و دیگر نیروهای محرکه

 برد. و می
کسانی که با او دشمنی میکند حتی با کس یا رویه نمی . او دشمنی1911

 داند کهکنند. و نیز می
توان دشمن شد. زیرا های راهنما نمیو فن و هنر و اندیشه با علم● 

با زور برقرارکرد. کسی که با دینی،  زور توان مدار بستهیک نمیبا هیچ
خود  کند، با رشدمی منیای علمی، با فنی، دشبا هنری، با نظریه

برد. او خویش است که از یاد می کند و خودانگیختگیدشمنی می
درکار تخریب خویش است. هرگاه او نقد بمعنای جدا کردن سره از 
ناسره و تصحیح ناسره را روش کند، خودانگیختگی خویش را کامل 

 .گیرده رشد، حرکت به پیش او، شتاب میکند و، در رامی
ها بایکدیگر دشمنی میکردن ابراز ناتوانی است. انسان در عو،، دشمنی● 

 آورند و یکدیگر را در مدار بستهدرکار می کنند. زیرا برضد یکدیگر زور
کنند. دشمنی با مرام یا دین یا... که این، ناتوان، میزندانی، بنابر رابطه قوا

است، بعد از دشمنی با یکدیگر، برای توجیه این دشمنی،  ناشدنی و دروغ
 شود. جعل می

حتی با کس یا کسانی که با آدمی  رو، رویه نکردن دشمنیاز این    
خویش و در مدار  گیکنند، غافل نشدن از خودانگیختدشمنی می

دشمنی زندانی نشدن و ایجاد امکان برای خود دشمن  بسته
است تا مگر خودانگیختگی خویش را بازیابند و   گردانندگان

 . وخویشتن را از مدار دشمنی رها کنند
گاه و کند و خ. او جبر را به هر شکل و رنگ که درآید شناسائی می1914 ودآ

گاه تسلیمش نمی  . و             شودیا ناخودآ
 هستند و زیبائی های رشدشاخ  و شجاعت و امید داند شادی. او می1916

 جوید. ویژگی رشد است و، به رشد، شادی و امید و شجاعت و زیبائی می
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دیگری، در  است، هر انسان و آفریده ویژگی حق ابراین که زیبائی. بن11
اما این  خودانگیخته زیبا است. حالت خودانگیخته زیبا است. پس رشدِ
را دو چندان است که زیبائی آن برخورداری رشد از خودانگیختگی

 که. توضیح اینکندمی
شود و برخود می. دانستیم که عمل، بمثابه یک موجود زنده، فعال می1114

بشمار نیست و رشد آور نیز نیست. عمل خالی از  افزاید. اما هر عملی رشد
کشف  مثال، یک کشف علمی، رشد و رشد آور است. آیا علمرای ، بزور

 برخوردار است؟ پاسخ آری است. زیرا  ودانگیختگیشده از خ
 الف. هر علمی راهبر به علمی دیگر است. و

برانگیزنده آدمی به بکاربردنش و کامل کردنش به نقد و یافتن  ب. علم
 دانشی دیگر است. و 

کند و بکار نقد پیدا می خودانگیخته انسان، کاربردای هدر فعالیت ج. علم
 آید. و آنها می
کاربرد پیدا می نیروهای محرکه خود نیروی محرکه است و در تولید د. علم

شود. بر رشد افزوده می کند و به یمن بکارافتادن نیروهای محرکه، رشد
 . روی محرکه، خودانگیخته استبنابراین، علم، بمثابه نی

دهند وقتی در از دست می خودانگیختگی . اما نیروهای محرکه1111
رود و به دستور بکار می شوند. چراکه زوربکاربرده می« ترکیب قدرت»

سان، بمبی که ساخته میبدین هرگز ممکن نیست که خودانگیخته بکار رود.
کند، به فرمان انسان آورد، خود عمل نمیشود و مرگ و ویرانی که ببار می

 کند و نه زیبا که زشت است. عمل می
 
، هم در درون کشور و هم در رابطه . رویدادهای پس از سقو  ریيم شاه14

و انزوا(که نافی اصول  و جنگ ره اقتصادیی و محاصگیربا بیرون) گروگان
، یکی استبداد در درون شدند و ایرانیان را در دو مدار بسته و آزادی استقالل

دهند چسان یح میبا بیرون، زندانی کردند، توض و دیگری رابطه قوا
، از یادها برفت و اعتیاد به اطاعت از بازیافته به یمن انقالب خودانگیختگی
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به بیراهه ویران شدن و  بازآمد و ایرانیان از راه رشد اوامر و نواهی قدرت
 ویران کردن بازافتادند.

، آميز دادن به نيروهاى محركهرهای جدید به جهتِ خشونتنياز قدرتمدا    
همان امری است كه نخست در ايران روى داد و سپس، در يوگسالوى و 

شد، پيشگيرى از وقوع اين امر، روسيه واقع شد. اگر به هشدارها توجه مى
كردند و بسا گمان ى كه گمان مىممکن بود. اما بسيارتر از بسيار بودند كسان

 و ديگر اشکال خشونت، جبر انقالب کنند بازسازی استبداد و جنگمی
دهد که است. وقتى روى مى حال آنكه انقالب جبر زدائیاست. 

ساختهاى جامعه صالبت خود را از دست بدهند و ديگر نتوانند 
ى محركه عظيمى بگردند كه جامعهِ خودانگیخته است. مجراى نيرو

شود. رابطه مهار اين نيرو، براى قدرتمدارهای جدید مسئله اصلى مى
با خارج بسا تنها وسیله مهار کردن این نیروی محرکه از راه  قوا

خاطر است که قدرتمدارها است. بدینجهت تخریبی دادن به آن
و جنگ به ایرانیان  خارجی درتحمیل گروگانگیری دستیار قدرت

 شدند.
رهبرى درخور تغيير ساختهاى جامعه با  قرار، اگر انقالببدين     

و  آزادى انسان باشد،  تر كردن فراخناى استقاللهدف گسترده
است در اين جهت بکار انگیختهای که جامعه خودنيروى محركه

گيرند. اگر گير را در پيش مىشتاب افتد و شهروندان راه رشدمى
. پس يابدجريان مى چنین نشد، اين نيروى محركه در بستر خشونت

نبايد از تغيير بيان استقالل و آزادى كه در پاريس از زبان آقاى خمينى اظهار 
، کرد و، در تهرانقدرتی که بکاربردن خشونت كور را توجیه میشد به بيان 

باز، از زبان آقاى خمينى ابراز شد، در شگفت شد . نياز او به انحصارِ 
ای که جامعه در كرد نيروى محركهمالتاريا در آوردن دولت، ناگزيرش مى

زدائى ت اندازد. اين شد كه خشونتبود را در بستر خشون انقالب ايران
ستائى دوران انقالب كه گل را بر گلوله پيروز كرد، جاى خود را به خشونت

 سپرد.
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 عدالت بر میزان و رشد و آزادی بمثابه بیان استقالل که اسالمبرای این      
والیت مطلقه »گر از خود بیگانه شود و توجیه در آئین خشونت اجتماعی

ی( و گیربا امریکا )گروگان باید ایرانیان در مدار دشمنیبگردد، می« فقیه
و  ند. این شد که مالتاریا( زندانی شومدار دشمنی با رییم صدام )جنگ

و زمینه ساز تجاوز قشون صدام  دستیارانش عامل اجرای طرح گروگانگیری
شدند. دین وظیفه یافت استبداد فقیه و این دشمنی را توجیه کند. از  به ایران

شد و جنگ نعمت « ينىد»رو،  در دلهاى خود كينه بپروريد، دستور این
با تغيير  سان، ميان دو امکان، يکى عمل در جهت انقالبگشت. بدين

و ديگرى انداختن  ساختهاى جامعه و سازگار كردنش با جمهوری شهروندان
نيروى محركه در بستر خشونت بقصد بازسازى استبداد، اكثريت بسيار 

ى سياسى اين بيراهه را برگزيدند و دستيار مالتاريا در بازسازى بزرگ تمايلها
 قرار،استبداد شدند. بدين

 ستائى بيانگر از خود بيگانه شدن نيروى محركه در زور . خشونت1414 
بر است.  ويرانگر و خشونت زدائى ترجمان بکار بردن نيروى محركه در رشد

ها است كه اين ضابطه را، در فعاليتهاى روزمره ن و جمع انسانانسا
گاه از نظر دور ندارد و ندارند. چرا كه را هيچبکاربرد و برند و آن

. رشد بطور خودانگیخته، خشونت زدا و رشد نكردن خشونت زا است
 و

است و بمثابه نارضائی قابل سنجش گشته ها میزاندر جامعه. 1411
رود. در سنجش میزان نارضائی، قوای سرکوب و شاخص بکار می

و کزکردگی جمعی و غمبارگی و  های اجتماعیهزینه آنها و آسیب
 شوند. اما کاهش فعالیتهای خودانگیختههمگانی لحاظ می یأس

 جمعی و امید ت جمعی و شادیکه رضایشود. غافل از اینلحاظ نمی
ها های اجتماعی و کمی ترسها و فزونی شجاعتجمعی و کمی آسیب

کردن فعالیتها و خودانگیخته فرآورده آگاهی از خودانگیختگی
 . بنابراین،است
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های و فضل تعدادهاحاصل فعاليت همآهنگ اس . هرگاه بدانیم رشد16 
ايم كه هر عمل بيرون انسان است وقتی زندگی او عمل به حقوق است، دانسته

، نه رشد كه ويرانگرى است. اما از كجا بدانيم پندار و گفتار و كردار از حق
ما عمل به حقوق و يا عمل در بيرون حقوق است ؟ اين پرسش آدمى را از 

كند كه غفلت از حقوق ذاتى خويش است. چرا اى آگاه مىمه روزهغفلت ه
شود؟ زيرا در جريان از خود بيگانگى، آدمى از حقوق ذاتى خويش غافل مى

ای که، در ( و نیز قدرت بمثابه تألیف نیروهای محرکه)= زور به قدرت
دهد. در تابعيت رود، اصالت مى، بکار تخریب میزیر سلطه –رابطه مسلط 

از قدرت، پندارها و گفتارها و كردارهاي آدمی، اغلب، بيرون از حقوق او 
 قرار،گيرند. بدينقرار مى
. آگاهى از حقوق ذاتى خويش بهنگام پندار و گفتار و كردار و  این 1614

عدمى كردن، پندار و  سه را عمل به حقوق کردن واصل راهنما را موازنه
غتلت از اين حقوق، گردانند: گفتار و كردار را فعاليت رشدآور مى

 و همواره، با اصل راهنمای عقل شدن ثنويت همراه است.
انجام  . معلوم ما شد که حاصل فعاليت وقتى بيرون از حقوق انسان1619
آورد. و هيچپديد مى قدرتگیرد، كاستى در انسان و طبيعت و بيشى در می

براى  .آيد، آگاه نشودكس نيست كه از كاستى كه در او پديد مى
فروشد، عمل او بيرون از حقوق او و اى كه گران يا كم مىمثال،فروشنده

 كند. استعدادهاحقوق خريدار است. تن و عقل او را بنده ثروت اندوزى مى
كند، عقل را از خودانگیختگیش گرى مجبور مىويش را به حيلهو نيروى خ
حاصل تقلبش ثروتى است ربايد. کند. درآمد خريدار را از او مىغافل می

  .گرددشود و ارباب او مىكه در بيرون او جمع مى
آموختند شدند اگر، از كودكى، مىها رشید مىانسانسان، بدين      

ها هستند و حياتشان حاصل عمل و فضل اى از استعدادهامجموعه
اى از حقوق است. پس وقتى پندار و گتتار و خودانگیخته به مجموعه

 شوند، زندگى انسان كامل و در رشدمى كردار ترجمان حقوق انسان
خویش غافل  گیختگی، تا عقل آدمی از خوداندر حقیقت. شودمى
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 حیات نشود، مانع از عمل خودانگیخته عقل و بدن به حقوق ذاتی
 .گرددخویش نمی

  
و آزادى مدار یا  مدار و رهبرى استقالل . در بند هفدهم رهبرى قدرت17

ی کردیم. اگر گذار از اولى به دومى واقعيت پيدا كند، خودانگیخته را شناسائ
تشکيل خواهد شد. تا آن زمان، هر انسانى و هر جمعى  جامعه جهانى در رشد

مند بگرداند. به تواند رهبرى خود را رهبرى انسان مستقل و آزاد و حقوقمى
است، استعداد رهبرى  ترتيبى كه ديديم، وقتى فعاليت بيانگر حقوق انسان

شود. انسان مستقل و آزاد و همآهنگ كننده فعاليتهاى استعدادهاى او مى
كند كه رهبرى آن حاصل مشاركت اى رشد مىطور وقتى جامعههمين

قرار، اندازه بريدگى يك رهبرى از جامعه، شود. بدينرهبريهاى اعضاى آن مى
آيد، عه است. پرسش مهمى كه بميان مىبيانگر ميزان از رشد ماندگى آن جام

« عامه پسند»يابند كه شود كه گروهى بر دولت دست مىاست: بسا مىاين
تواند رهبرى رشد باشد؟ قرنى كه به پايان رفت، از هستند. آيا اين رهبرى می

بودند كه ويرانگرترين نرهبريها  اين د؟كم بخود ديیا ها آگونه رهبرىاين
ستائى اين رهبريها جز قدرت مدارى و خشونت ؟انداختندجنگها را به راه 

بايد خواستند راه رشد را در پيش بگيرند، مىتوانستند كرد. زيرا اگر مىنمى
جامعه را در اعضاى خود، مستقل و آزاد و مسئول و شريك رهبرى خويش 

رشد جريان مداومى  شدند. در حقيقت،شمردند و در اين رهبرى منحل مىمى
 نا بر اين،است. ب

انسان بستر زمانی دارد از گذشته تا  بنابراین که جریان رشد. 1714 
شوند که او، می آورد انسان در گذشته، نیروهای محرکهآینده و دست

کند، رهبرى رشد همواره در با تعیین هدفی که درآینده تحقق پیدا می
کند. چنانكه زمان و مکان حال، عمل می گيرد و درآينده قرار مى

. شودشود اما تخريب نمىتصميم امروز در فرداها قابل تصحيح مى
كه حاصل گذشته را در تخریب حال و آینده  بخالف رهبرى بر مدار قدرت

 .بايد پنبه كردبرد و بافته امروزش را فردا مىبکار می
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است كه توانائى  قل و آزاد است و به استقاللمست . رهبرى رشد1711
 .كندمشاركت آزاد در رهبرى جمعى را پيدا مى

زدا  و خشونت بيانگر حقوق و بنابراين خالى از تضاد . رهبرى رشد1719
كند و دائم بر نيروهاى از خود بيگانه نمى را در زور است. نيروهاى محركه

 .افزايدمحركه مى
 .شفاف و سر راست است . رهبرى رشد1711
  .هيچ نوع تبعيض راه ندارد . به رهبرى رشد1714
 .گشايدافق انديشه و عرصه عمل را مى . رهبرى رشد1716
عقل مستقل و آزاد دارد و نه با ويرانگرى كه با ساختن  . رهبرى رشد1717

 رهبرى رشد پندار و گفتار و كردار را بيانگر حقوق انسان -كند. شروع مى
 .شماردرا عين مفسدت مى بيرون از حق گرداند و مصلحتمى
و ويرانگرى با زوج  زوج قدرت جمع اين صفات يعنى جانشين كردن    

. پيدا و جمع شدن اين صفات به رهبرى شورائى ميسر و رشد خودانگیختگی
شود. ميزان سنجش وجود رهبرى رشد، در هر كس و هر جمع، رهبرى مى

  كهشورائى است. توضيح اين
دانش و فن بر اصل موازنه عدمى،  الف. در مرحله گرد آوردن اطالعات و

 كنند. وهای انسان شركت مىو فضل همه استعدادها
 كنند. وشركت مى در ارزيابى اطالعات و دانش و  فن، همه استعدادها ب.

ان های انسو فضل ج. در شوراى تشخي  هدف و وسيله، همه استعدادها 
 كنند. وشركت مى

های د. در گرفتن تصميم و انتخاب نوع تصمیم، همه استعداد و فضل 
 كنند. وانسان شركت مى

. اجراى تصميم را استعداد رهبرى با همکارى استعدادهاى ديگر و فضله
 .كنددهد و به اتفاق آنها اجرا مىها سازمان مى

د كه بدين ترتيب گرفته نشده هر بار كه آدمى تصميمى را به عمل درآور      
شود. چرا كه از آغاز تا باشد، ناگزير اجراى تصميم با ويرانگرى شروع مى

 آيد، قدرتبرد و حاصل نهائى تصميمى كه به عمل در مىبکار مى پايان زور
شود، تخريب استعدادهاى شود. اما تخريبى كه با اجرای تصمیم آغاز مىمى
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كند، به اين ويرانگرى است كه ويش است. آن اعترا، كه وجدان آدمى مىخ
است كه عقل قدرت مدار با آورد. راستى اينويرانگريهاى ديگر را در پى مى

. پس هاى انسانو فضل هم با تخريب استعدادهاكند آنتخريب آغاز مى
جريان گرفتن تصميم و  تواندهركس ميزانى در اختيار دارد و بدان مى

اجرا را از آغاز تا پايان بسنجد و بداند ويرانگرى آغازين، گزارشگر 
خودانگیخته نبودن عقل و شورائى نبودن رهبرى و بيرون بودن او از 

بيشتر از اين، بداند كه انتقال رهبرى به بيرون او  است. راه رشد
اند ديگرى را هدايت توممکن نيست. تکرار کنیم که هيچکس نمى

كند، بدين خاطر نيز هست كند و هركس خود خويشتن را هدايت مى
كه استعداد رهبرى ذاتى انسان است از استعدادهاى ديگر او و از 

ناپذير است. هر انتقال او هستند، جدائى حقوقى كه ذاتى حیات
رت رهبرى به غير خود، آلت قدرت كردن رهبرى خويش است و قد

وجود مجازى بيش ندارد و ساخته خود انسان است. يکبار ديگر بدين 
رسيم كه رهبرى هر فرد بر فرد و يا جمع ديگر، يا واقعيت باز مى

 .»واليت زور»انتقال اطالع و دانش است و يا
 -------------- 

4. Marcel Gauchet La religion dans la démocratie. 
Parcours de la laïcité 
1. Manuel Castells, Fin de l'Ere de l'information 
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 تگذار دائمی از تنگنا به فراخنا اس ،. رشد8
  
 

كند، روزمره، از محدوديتها اى زندگى مىانسان امروز، در هر جامعه       
صنعتى ندارند، وجود  هائى كه اقتصادخواند. در جامعهشنود و مىمى

انگارند. از محدوديتهاى علمى و نكردن خود مى محدوديتها را دليل رشد
آورند. يك زمان و مواد اوليه و بازار و... فراوان سخن بميان مى فنى و سرمايه

انگاشتند اما امروز، از جمله بخاطر محدوديت منابع و مى رشد را نامحدود
محدوديت تحمل محيط زيست، از رشد صفر در صد و حتى رشد منفى 

پنداشتند؟ آيا سخن به ميان است.. اما چرا رشد اقتصادى را نامحدود مى
اند كه فعاليت اقتصادى نامحدود و نامحدود گردان، امروز ديگر پذيرفته

 ناممکن است؟ 
ام كه شوم كه پيش از اين توضيح دادهدر پاسخ به پرسش اول يادآور مى     

خواستند مردم زحمتكش كردند زيرا مىاقتصادى را نامحدود تبليغ مى رشد
باور كنند دوران وفور فرا خواهد رسيد و بهشت آن جهانى در اين جهان 

 فتند و نيروهاى محركهساخته خواهد شد. بدين باور، مقاومتها از ميان ر
 بکار قدرتمدارى آمدند. 

دارى بر پايه سرمايهكنم كه در پاسخ به پرسش دوم، خاطر نشان مى      
. هر نامحدود باوراندن محدود و کمیاب گرداندن فراوان برپا است
ند، زمان كه نتواند محدود را نامحدود بباوراند و فراوان را کمیاب بگردا

اى محدود است اما نيروى محركه كه، سرمايهميرد. روشن سخن اينمى
كند. نه در ميزان كه در زمان و مکان. دارى سود را نامحدود مىسرمايه
دارى، از راه جعل نيازها و نوكردن آدمى محدود است اما سرمايه مصرف
. توان توليد محدود است اما به دانش و كندها، آن را نامحدود مىفرآورده
ها اين كوشند در انساندانيم كه مىتواند توليد را نامحدود كند. مىفن، مى
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قابل حل  باور را بوجود بياورند كه مشکل مواد اوليه و آلودگى محيط زيست
با مصرف و ایجاد  زمان، با نابرابر نگاه داشتن مداوم تولیدهستند. هم

انسان را بر می هائی که نیازهای واقعیها و خدمتکمیابی در تولید فرآورده
را آلوده کنند، سطح تقاضا را از سطح تولید  آنکه محیط زیستآورند، بی

گى محيط زيست و داری به آلوددارد. بدین دو کار، سرمایهباالتر نگاه می
است. اما حقيقت ايناعتناء ماندهكنون، بىروز افزون مواد اوليه، تا كمبود

است كه هر عملى بر پايه نوعى رابطه محدود با نامحدود، موضوع سنجش و 
از زاويه محدود در نامحدود  كه قدرتشود. اال اينتصميم و اقدام مى

و آزادى از زاويه نامحدود است كه بايد  بر پايه استقالل رشدنگرد و در مى
 كه:در محدود نگريست. توضيح اين

  
آيا بايستى از نامحدود در محدود يا از محدود در نامحدود  

 نگريست؟:
  

زورپرستها آن است كه اين روزها،  یا(، آيه4)سوره قيامت، آيه  در قرآن     
فرمايد انسان خواهان فجور است. اند. به قول آنها، قرآن مىآويز كردهرا دست

دهد. اما از ديدگاه طور معنى مىكه بنگرى، آيه همين از ديدگاه قدرت
بينى هر فعاليتى نياز به بازكردن و آزادى انسان که بنگرى، مى استقالل

ارد. تفاوت بنيادى دو ديدگاه، ديدگاه استقالل و آزادى و ديدگاه پيشاروى د
قدرت، در نوع گشودن پيشاروى است. از ديدگاه استقالل و آزادى، فعاليت 

همانی با هستى محض انديشيده خودانگیخته، فعاليتى است كه از رهگذر این
رش از موضع است. نگآن را انديشيده شده باشد. چنانكه پندارى خدا

كند و او را از نهايت باز مىنامحدود، پیشاروی انديشه را تا بى
نگرد، كند. اما وقتى عقل از موضع محدود مىها آزاد مىمحدودكننده

را نامحدود كند. براى مثال، عقل قدرت مدار، در هر لذتى كه خواهد آنمى
خواهد آن را شد مىانديرا نامحدود كند. در پول مىخواهد آنانديشد، مىمى
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خواهد آن را نامحدود كند. انديشد، مىحساب گرداند. در لذت جنسى مىبى
 ايستد! و...رود و در آن نيز نمىمى انديشد، تا فرعونيتدر مقام قدرتمند مى

كند. چرا كه، در نگرش از ديدگاه محدود، عقل را به ويرانگرى معتاد مى     
ان محدود را با ويرانگرى، نامحدود كرد. اما، در عالم واقع، توتصور، مى

تواند جلو شود نامحدود كرد. از آنجا كه عقل مىمحدود را با ويرانگرى نمى
توانند برند مىنگرند، گمان مىخود را باز كند، آنها كه از ديدگاه محدود مى

شکل به روست كه مساخته ذهنى خود را واقعيت خارجى بگردانند. ازاين
قالب نظريه درآوردن انسان و ديگر واقعيتها، مشکل همه قرون، بخصوص 

هاى قدرتمدار از اعتياد به اين ويرانگرى قرنى بود كه به پايان آمد. آيا انسان
و حاكميت  اند؟ حاكميت مالتاريا بر ايران و افغانستانرها شده
 پاسخ است به ما كه :نه. ساالران بر جهان و حاكميت...سرمايه
، معنائى بخشيد و راهى را پيش پاى نگرش از ديدگاه محدود، به رشد    
و بقيت جهان گذاشت كه كار را به اينجا رساند. انتقادكنندگان عقل غرب

خوانند. و فيلسوفانى كه اين مدارى و تجدد، حاصل كار را فاجعه بزرگ مى
گويند طرح تجدد غرب هنوز در دست عمل است و پذيرند، مىنمىانتقاد را 

كند و طرح تجدد از بنياد است. اما يا ديدگاه عقل تغيير مىبه اتمام نرسيده
يابد. در فر، كند، يا با همين ديدگاه، اجراى طرح تجدد ادامه مىتغيير مى

شود. در فر، اول، طرحى ديگر است دوم، محيط زيست محيط مرگ مى
شود و از شود. عقل خودانگیخته مىرها مى شود: مدار قدرتكه جانشين مى

 نگرد:ديدگاه نامحدود در واقعيتها مى
شود، در رابطه ميان محدود و نا محدود، تأمل عقلى كه مستقل و آزاد مى    
خواهد نامحدود كند، از بيند كه وقتى محدود را مىكند و روشن مىمى

كند و نامحدودى كه ( غفلت مىكران الاكراهد كه وجود دارد )بىنامحدو
كند. دو دسته مثالها آدمى را نیز پيدا نمى سازد، واقعيت ندارد و واقعیتمى

 آموزند:آسايند و عبرت مىاز غفلت مى
اگر به حساب آنچه گرد  شوند،مالى يا سياسى مى آنها كه در پى قدرت    
ميزان تخريبى كه، بدان، اين قدرت را گرد بينند، آورند، برسند، مىمى

است. بسا اند، بسيار بيشتر از قدرتى است كه نزد آنها گرد آمدهآورده
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 گويد: زندگى تنازع براى بقاء است و اگر زورعقل زورمدارشان، مى
است كه تت. اما حقيقت اينگگتتم ديگرى به من زور مىنمى

است: تا ويران شود. قاعده اينزورگوئى، با تخريب خود شروع مى
 كنى.نشوى، ويران نمى

ها است. زيرا در ترين لحظهروست كه لحظه حقيقت زورپرستها، تلخازاين    
اين لحظه، ويران و در ميان ويرانيهاى خويش، يا دربدر و همدم تحقير و يا 

و آزادى  سان، قدرتمدارها از استقاللشوند. بدينست، تنها میجام زهر در د
شوند. کار که از کار شوند. بجاى رشدكردن ويران مىخويش غافل مى
خواستند بيابند، سرابى بيش نبودهیابند نامحدودى كه مىگذشت، در می

رگ سخت رسند، ويران شدن و ويران كردن و ماست. واقعيتى كه بدان می
 آور در خرابه است .عذاب
تر است: هر كس تر و پرفريباما نوع ديگرى از قدرتمدارى، عمومى    

است كه تحصيل موقعيت كند. موقعيت مالى، كند، براى اينفعاليت مى
، موقعيت اجتماعى، موقعيت سياسى، موقعيت علمى و... در قلمرو اقتصاد

سپری شد. ارزش « مازاد»و « ارزش اضافى»بحث از تمامى قرن بيستم، در 
اضافى است يا مازاد و فرق اين دو چيست؟ موضوع بحث ميان ماركسيستها 
نيز بود. ديرتر، اين وجدان پيدا شد كه هر توليدى، بنوبه خود، يك تخريب 
است. زيرا مواد اوليه و كار انسان و عوامل محيط زيست او، تخريب 

اى ساخته شود. اين فرآورده، در جريان داد و ستد، براى ند تا فرآوردهشومى
پندارد، حاصل كاهش مى كند كه ماركسسودى حاصل مى صاحب سرمايه

پردازد. یعنی از ارزش كارى كه در مزدى است كه كارفرما به كارگر مى
پردازد که حداقل الزم برای رگر میای به کافرآورده متبلور است، به اندازه

بينى، سود، بخشى از تخريبتجدید نیروی کار است. اما نيك كه بنگرى مى
، ها است كه تنها از رهگذر هدف شدن سود و دائمى كردن سود و قدرت

اند. آيا مازادى وجود ندارد؟ پاسخ اين پرسش است كه آدمى را از ببار آمده
 كند:يرانگرى آگاه مىوبا  تفاوت رشد
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با نگرش از ديدگاه نامحدود در واقعيتهاهمزاد و  رشد 
 همراه است:

  
و آزادى، دانش، دوستى و... و نيز  شوم كه هستى، استقالل. يادآور مى4

مانع شدن از عمل به  حدناپذير هستند. يعنى محدودكردنشان حقوق انسان
كران در معناى بى آنها است. براى مثال، محدود كردن آزادى، آزادی

آيد، آزادى ديگر نيست. شود. اما اكراه كه در كار مىاكراه مى بی، الاكراه
دن، ديگرى بميان آور استفاده از آزادى و هر حقسان، سخن از سوءِ بدين

و زور ناقض آزادى و هر  ميسر نيست. زيرا عمل مغاير آزادى و حق، زور
قرار، از ديدگاه نامحدود در انسان و فعاليتهايش نگريستن، حقى است. بدين

هر فعاليتى را عمل به حقوق گرداندن است. هرگاه هدف و روش فعاليتى با 
که خود به  - نيم كه قدرتحقى از حقوق ناسازگار باشد، در جا،بايد بدا

 سان،است. بدينجانشين حقوق شده -خود وجود ندارد
اى مزاحم آن است و هيچ محدود كننده عمل به حقوق، رشد     
شود، از آنجا كه مانع از عمل به حقوق مى شود. تنها وقتی قدرتنمى

آيد، و از محدود و ويران شدن و كردن پديد مى قدرت از رابطه قوا
گاه كند. همواره بايد تكرار كرد تا هيچجريان رشد را متوقف مى

است. و تألیتی که قدرت غافل نشد كه قدرت محدود و محدود كننده
شود، چون در رابطه قوا بکار رود، مرگ و ويرانى ببار خوانده می

 . آوردمی
 
است كه در خود انسان و در روابط ميان  قوق شدنِ قدرت. با جانشينِ ح1

شود، ، هر فعاليتى محدود و محدود كننده مىهای دیگر و طبیعتاو و انسان
اى از كه انسان مجموعهحتى اگر اين فعاليت علمى باشد. توضيح اين

سى را در نظر بگيريم كه تمام وقت و ها است. اينك كو فضل  استعدادها
بايد استعدادهاى ديگر سپارد. ناگزير مىتوان خويش را به فعاليت علمى مى

را  كند، زورخويش را از فعاليت طبيعى خود باز بدارد. اما وقتى چنين مى
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 كند و به زور است كه استعدادهاى ديگربر خود حاكم مى به جاى علم
شوم كه بازداشتن برخى دارد. يادآور مىخويش را از فعاليت طبيعى باز مى

كند. بلکه جهت فعاليت آنها را استعدادها، استعدادهاى ديگر را تعطيل نمى
دهد. در نتيجه، استعداد آموزش دانش، نه تنها به ويرانگرى تغيير مى از رشد

که در فعاليت خود محدود و تخريب شود، بلاز استعدادهاى ديگر محروم مى
 قرار،شود. بدينمى
های انسان، بر ميزان حقوق، و فضل آهنگ استعدادهافعاليت هم     
ها که هر انسان دارد( انسانى هاى )بیشیاست. استعدادها و فضل رشد

اليت دهند كه وقتى بر ميزان حقوق فعاى را تشکيل مىمجموعه
كه كنند. و بمحض آنكنند، قلمرو فعاليت يکديگر را باز مىمى

آيد، سازگارى جاى در مى استعدادى از استعدادها به خدمت قدرت
 سپارد.محدود گردان و ويرانگر مى به ناسازگارى و تضاد

 
بنگريم: به اين  است كه از ديدى ديگر در نيروهاى محركه. اينك موقع آن9

و دانش و فن و  خود، به سرمايه اى براى رشدادعا باز گرديم كه هر جامعه
هايى كه چهار و مواد اوليه نياز دارد. جامعه« نيروى انسانى»كارمايه و 

هائى كه اين نيروهاى محركه جامعهكنند. اما عامل اول را ندارند، رشد نمى
برند؟ آيا انسان را ندارند، چرا ندارند و آنها كه دارند، چگونه بکار مى

هاى هستى نيست؟ آيا هستى نيروى حياتى ندارند؟ اگر اى از پديدهپديده
انسان پديده هستى و داراى نيروى حياتى است، اين نيرو را در كدام جهت 

شود؟ در حقيقت، نيروهاى روهاى محركه محروم مىاندازد كه از نيبکار مى
و آزادى و حقوق  هاى او و طبيعت هستند. بر ميزان استقاللمحركه فرآورده

افتند. پس اگر هاى رشد هستند و در رشد بکار می دیگر، اين نيروها حاصل
تها در آن است كه ميزان فعاليشود، علت آناى فاقد نيروهاى محركه مىجامعه

است. هر اندازه   جامعه، نه استقالل و آزادى و نه ديگر حقوق كه قدرت
قدرت بيشتر و استقالل و آزادى و ديگر حقوق كمتر باشند، محدوديت 

شوند. در تر مىها بيشتر و ابعاد ويران كردن نيروهاى محركه بزرگانسان
شوند، اما، بطور زان فعاليت مىهائى كه حقوق و استقالل و آزادى ميجامعه
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گردد، بتدريج، استقالل و آزادى نيز روز افزون، قدرت مدار فعاليتها مى
 قرار،گردد. بديندهند و رشد ويرانگرى بزرگ مىقدرت معنى می

و  هاى فعاليت انسان بر ميزان استقاللفرآورده نيروهاى محركه      
، بحکم خاصيت برخودافزائى، آزادى و حقوق هستند. در جريان رشد

تنها ميزان و مدار فعاليت بگردد،  افزايند. هرگاه قدرتبرخود نيز مى
شود و بنابر خاصيت برخود افزائى، ويرانگر مى فرآورده فعاليتها زور

 .گردندتر مىهايش بازهم بزرگی تر و ويرانگرابعاد زور بزرگ
 
را  داند كه وقتى قدرت. هر آدمى اگر نخواهد خود را فريب بدهد، مى1

كشد و و آزادى و حقوق خويش، پرده غفلت مى كند، بر استقاللهدف مى
ردن قدرت را توجيه و هدف ك دهد كه بکار بردن زورمعنائى مى يا به حق

كند. كار دوم، سخت به رواج است. در سطح جامعه، ارباب قدرت، جامعه 
دارند. اين كار را به چند شيوه انجام را از شركت در برنامه گذارى باز مى

مردم ايران يکبار فريب «. ابهام صنعت»دهند. از جمله، با استفاده از مى
اند. با وجود و پس از آن، خورده را، در انقالب« صنعت»اين  كارفرمايان

اين، غفلت انسان از استقالل و آزادى و حقوق كه ذاتی حيات او هستند، 
آنچه را دارند، در بيانى مبهم، كند: كار صاحبان صنعت ابهام را آسان مى

قدرت و يا  دهند. و دادن آن را موكول به استقراربه آنها وعده مى
كنند. به سخن گذارى و... مى اجراى برنامه و يا اين و آن سرمايه

 :استروشن، روش كارشان اين
ها را در محدوده اكراه پوشانند و انسانمى نامحدود را با پرده ابهام     

سازند و راهى گر مىه سازند و در نظر آنها فراخنائى مجازى را جلوگرفتار مى
نمایانند و، به جبر و فريب، به راهى رود، تنها راه میرا كه به آن فراخنا مى

 رساند اما قدرتو آزادى و حقوق نمى كشانند كه آنها را به استقاللمى
رساند. وقتى آدمى از ديدگاه نامحدود در واقعيتها طلبان را به قدرت مى

رود. روشنائى كه هاى ابهام فرو مىی كند، در تاريکرد و عمل نمىنگنمى
بيند واقعى نيست. چرا كه فراخناى برخورداريها مجازى هستند. واقعيت مى
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ندارند. تنها در دنياى خيال است كه انسان غافل فراخناى برخورداريها را که 
 قرار،بيند. بدينمجازی است، روشن مى

شود كه ذاتى و آزادى و حقوقى آغاز مى زدائى از استقاللبا ابهام رشد      
زدائى، انسان نامحدود خويش را بدين ابهامانسان هستند.  حیات

يابد كه استقرار هر نظام سازگار با استقالل و آزادى و يابد و در مىمى
شود. توسعه شروع مى حقوق ذاتى او، با توسعه فراخناى الاكراه

فراخناى الاكراه مؤخر بر استقرار ر يم جديد نيست، مؤخر بر اجراى 
 . استبرنامه رشد نيست، مقدم برآن و زمينه عمومى آن

و بهنگام بناى ریيم جديد، كار  ايران برغم هشدارها، در جريان انقالب      
  :كهاست حاصل آن. توضيح اينارونه شد و اينو
 
، سازماندهى جنبش همگانى مردم ايران، بطور . در جريان انقالب4

خودانگیخته انجام گرفت و پيروز شد. اين مشاركت همگان در سازمان دادن 
توانست جامعه ساالر كردن بنيادها، مىجنبش، در مدتى طوالنى، با مردم

و  ساالر كردن ارتشاى را پديد آورد. با مردماالر بسيار پيشرفتهسمردم
كردند. نيروهاى انتظامى و دستگاه ادارى، ايرانيان جهشى بزرگ به پيش مى

كارى نيست كه در يکجا بشود و در جاى ديگر نشود.  در حقيقت، رشد
ير ساختار بنيادهاى جامعه در رشد را همگان بايد بکنند و جريان آن با تغي

و آزادى،  ، استقاللجهت تبديل محدوده جبر و اكراه به فراخناى الاكراه
 قرار،گيرد. بدينآغاز مى
شود و رشد همگانى نياز به مشاركت دارد و همگانى مى رشد     

بنيادها )نهادها( به ترتيبى دارد  مشاركت نياز به تغيير رابطه انسان با
است که دم از مالکيت  )يکى از آنها، روحانيت كه بنيادهاى ارباب

بدل شوند و اين  زند( به بنيادهاى خدمتگزارها مىمطلق بر انسان
الر شدن بنيادها و تغییر رابطه شهروندان با نياز به مردم سا انقالب

 ←انسان  ←است: بنیاد حاضر، رابطه اینبنیادها دارد. در حال
کند. این کند و انسان را وسیله کار میهدف. بنیاد هدف را تعیین می

هدف. در این  ←بنیاد  ←رابطه باید تغییر کند با این رابطه: انسان 
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کند و بنیاد وسیله است. رشد این رابطه، انسان هدف را تعیین می
 تغییر است.

 
، بنیادها فضاى الاكراهى كه انسان . براى مثال، در قلمرو اقتصاد6

كنند. آنچه را آدمى دارد مند از آن برخوردار است را فضاى اكراه مىحقوق
كند و، پيدا مىمالى  دهند قدرتستانند و بجايش، به او وعده مىاز او مى

بخشد. آنچه آدمى خود هست انسان مستقل و بدان، به آرزوهايش واقعيت مى
مند و آنچه دارد مالکيت بر كار خويش است. اگر او فضا و آزاد و حقوق

است كه فضا و كند، بخاطر آنرا پيدا نمى اسباب برخوردارى از اين حق
اند و در آن محدوده، ده اكراه ايجاد كردهاند. محدووسيله كار را از او گرفته

دارى به او فضاى باز خود را بفروشد. سرمايه او ناگزير است نيروى كار
ها با فضاى كند. اين كار را ارباب دينمجازى يا آينده وفور را وعده مى

و هنوز  اندكردهبسته اكراه را اين جهانى و فضاى باز را آن جهانى كردن، مى
كنند. و رهبران سياسى اين كار را با دادن وعده تبديل تنگناها به نيز مى

كنند. و دستگاه تعليم و تربيت اين كار را با چشم اندازى كه به فراخناها مى
 دهد. و...کند، انجام میباز مى« هاتحصيل كرده»روى 
و آزادى و  اگر انسان از خود بپرسد او كه به داشتن استقالل     

حقوق، فراخناى الاكره را در خود دارد، چرا و چگونه آن را از دست 
كند اى طلب مىاست و چرا اينك آنچه خود داشت را از بيگانهداده

یابد که بیگانه آنچه دارد هستند؟ چرا در نمی كه خدمتگزاران قدرت
دهد؟ بسا ا که ندارد وعده مىستاند وبه او غنای مادی ررا از او می
يافت كه اين تبعيض بسود قدرت، حاصل بيرون آمد و در مىبخود مى

 قرار،بدين و افتادن در بيراهه ويرانگرى است. رفتن از راه رشد
است. از ياد بردن توانائيهاى  ، محروميت از رشدتبعيض بسود قدرت     

و  اميد بستن به قدرتى است كه در پى غفلت انسان از استقالل خويش و
آيد و بقايش در گرو افزودن ويرانگرى بر آزادى و حقوق خويش، پديد مى
زدائى در خود انسان است كه تبعيضويرانگرى است. به سخن ديگر، 
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اى در آمدن از غتلت و باز يافتن فراخنه بايد انجام بگيرد با بمى
 .استقالل و آزادى و حقوق خویش

اند حاضر، مردم ايران آنچه را خود دارند از ياد بردهبراى مثال، در حال      
پرسند: اگر به این نامزد رأی ندهند، آيا ، از خود مىو در تنگناى بد و بدتر

« يقين»شوند؟ بسيارند آنها كه و حاکم شدن بدتر نمى« انتخاب»گرفتار 
غافل از این که بدترین که والیت مطلقه یک شوند! دارند گرفتار بدتر مى

تن بر جمهور مردم است، برآنها حاکم است. در حقيقت، مردم ايران 
. سر و كارشان با اندايجاد كرده تبعيضى بزيان خود و بسود قدرت

را بخاطر تثبيت  سال جنگ 3سال از  6گويد ریيمى است كه به صراحت مى
است و خود و ملتهاى ديگر تحميل كرده بر ملت« نظام جمهورى اسالمى»

است كه جابران حاکم، براى حفظ ریيم، از هيچ معناى اين اعتراف اين
م حال که بدترین بر مرددر همانقرار، گردان نيستند. بدینجنايتى روى

بد و بدتر مجازی ترتیب می حاکم است، همان بدترین، مدار بسته
کند. این مدار مجازی است. زیرا هم دهد و مردم را در آن زندانی می

بدترین حاکم مطلق است و هم در مدار بسته بد و بدتر، انتخاب 
کند، باوجود می« انتخاب»بدتر، بد را  وجود ندارد و کسی که از ترس

حاکمیت مطلق بدترین، خود را هم به بد و هم به بدتر و هم به 
است. بدیهی است هرگاه مردم بخواهند میبدترین، تسلیم کرده

گاه مدار بسته بد و توانند بدانند که اگر ر یم کشور خوب بود، هیچ
ود، توانند بدانند اگر بدترین حاکم نبکرد. باز میبدتر وجود پیدا نمی

دانند بدینیافت. پس اگر نمیباز مدار بسته بد و بدتر وجود نمی
 است كه مردم ایراناين خواهند بدانند. حقخاطر است که نمی

خواهند ميان اند با ر یم رویارو شوند، مىچون هنوز مصمم نشده
يلى دانند،حاخود و قدرتی که تا بخواهی خشن و خون ریزش می

بوجود بياورند.گريز از روياروئى با واقعيتى كه ر يم والیت مطلقه 
کند و آنها مدار بسته فقیه است، ذهن آنها را آماده فریب خوردن می

برند و، درآن، خود را گرفتار بدترین و بد و بدتر را، گریزگاه، گمان می
 کنند. بدتر و بد می
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شود از خويشتن را ناتوان شى مىگريز از تكليف خود را روشن كردن، نا     
را توانا ديدن. بسيارى از ايرانيان از شکل مالتاريائى قدرت بيزار  و قدرت

بينند. حال آنكه اند، اما هنوز قدرت را كليد تمامى مشکالت خود مىشده
مردم توانائى در خود آنها است و قدرت جز بر ويرانگرى توانا نيست. 

ه روياروئى با خويشتن قدرت مدار است كه دائم به ايران اين لحظ
برآنها است كه بدانند هر روز كه اين روياروئى را به  اندازند.تأخير مى
كنند. زنهار! ممکن است تر مىاندازند، ابعاد ويرانگريها را بزرگتأخير مى

ويرانيها از اندازه بگذرند و فردا بسيار دير باشد. بر مردم ايران و مردم 
مدارى رويارو شوند. به بازيافتن است كه با قدرت شورهای نظیر ایرانک

كه گرفتارى در بند  -، و آزادى و حقوق خويش، از زندان بد و بدتر استقالل
در جا است كه استبداد مالتاريا  آزاد شوند. بدين انقالب -بدترين است 
هر نامزد خدمت به مردم در شود. بدين انقالب است كه منحل مى

ها است که بسود يابد كار دولت اعمال قدرت نيست، الغاى تبعيضمى
قدرت برقرارند، گسترش هرچه بیشتر فراخنایِ استقالل و آزادى، 

در گزینش نوع تصمیم  فراخنای استقالل در گرفتن تصمیم و آزادی
 :ت.  و بر انسان است كه بدانداس
 
و آزادى و دیگر حقوق، آدمى در محدوده جبر  . با غفلت از استقالل7

آورد. آورد و خود را به بردگى آن در مىرا پديد مى زندانى و، در جا، قدرت
ريفى پيدا تع شود وقتى استقالل و آزادى و حقازخودبيگانگى كامل مى

كنند. از كجا بدانيم كه كنند كه رابطه انسان را با نامحدود قطع مىمى
استقالل و آزادى و حق معناى بايسته خود را ندارند؟ به ترتيبى كه ديديم، 

او خودانگیخته است.  انسان موجود زنده است و فعاليت او و بنابراين، رشد
گر گرفتارشدنِ آدمى در محدوده جبر و هر فعاليت غير خودانگیخته، بيان

است. براى مثال، انس و دوستى فعاليت استعدادى از استعدادهاى اكراه
المثل، دوستى سبب و دليل رو، بنابر ضربانسانى و خودانگیخته است. ازاين

خواهد؟ زیرا، دوستى فعاليت استعداد انس است. خواهد. چرا سبب نمینمی
ان خودانگیخته است. اما در آدمى استعداد دشمنى و فعالیت این استعداد انس
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بايد که او تحت كين وجود ندارد. پس، اگر كسى بخواهد دشمنى بورزد، مى
سبب گويند: دشمنى بىرو مىحکم سببى باشد كه در بيرون او است. ازاين

قرار، فعاليتهاى غير خودانگیخته، گزارشگر زندانى شدن  شود. بديننمى
وده جبر هستند. بنا براين، اگر نه همه، بخشى از آنها، آدمی در محد
 ويرانگرند. 

فعاليتهاى غير خودانگیخته، گویای وجود رابطه قوایِ آدمیان با   
يکديگر و با طبيعت است. حال آنكه فعاليتهاى خودانگیخته بیانگر 
رابطه آزاد با يکديگر و طبيعت هستند. در نتيجه، فعاليتهاى غير 

نامحدود را رشد محدود توأم با ويرانگرى و بسا  رشدخودانگیخته 
. در پرتو اين قاعده، اثر دو تعریف از آزادى گرداننديکسره ويرانگرى مى

 آوريم:را در نوع فعاليت انسان مثال مى
انگارد. اما بدون فر، آزادى را همان مالکيت فرد مى ليبراليسم● 

شود. نه تنها مالکيت ايجاد حدود براى معنى مىلکيت بىمحدوديت، ما
اردن بنذشود، بلکه تا حد داشتن و حدگچيزى است كه آدمى مالك آن مى

مایهِ پندار و كردار آدمى نشود، فعاليت خودانگیخته آدمى جاى خود را به 
 سپارد كه، انگيزه مالك شدن، او را بدان فعالیت وامى دارد.فعاليتى نمى

در  همانی جستن با هستی محضر اصل موازنه عدمى، آزادى اینب●  
که، نتسِ این همانی با  انديشيدن و عمل كردن است. از استقالل

همانی جستن با هستی، همناپذیر است. زیرا اینهستی است، جدائی
در انتخاب نوع  زمان، آدمی را از استقالل درگرفتن تصمیم و آزادی

خاطر که مدار عقل خودانگیخته کند.  بدینآن، برخوردار می
خویش برخوردار است  بازاست، در حالت فطری، از استقالل و آزادی

سان که هست را هماننگرد و آنمی و از دید هستی محض در واقعیت
 بیند. می

 
كنيم، دو نوع فعاليت را، در پرتو دو تعریف از آزادى، مقايسه مى . وقتى3
است. اقليتهاى بينيم فعاليتهاى نوع اول، وضعيت كنونى دنيا را ببارآوردهمى

درصد جامعه  35اكثريت باالى . اندكوچك مالك درآمدهاى بزرگ شده
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. اندده قدرت شدهدرصد نیز بر 45و اقلیت اندمحروم گشته از رشد انسانى
است، كه حيات بر روى زمين را تهديد رشد با چنان تخريبى همراه شده

ها را از جهانى است كه انسان كند. اما تغيير تعریف آزادى، همان انقالبمى
 گرداند.نقش مىرا بى كند و خشونتزورباورى آزاد مى

كند؟ ديديم كه در نا محدود را ممکن مى عيتها، رشدآيا رابطه آزاد با واق     
 انسان، رشد نامحدود است. چنانكه اگر زور« غير مادى»فراخناى حقوق 

توان تواند ادامه پيدا كند. اما آيا مىچنان مىدر كار نيايد، رشد علمى هم
نامحدود افزایش هاى كشاورزى و صنعتى را يا خدمات را توليد فرآورده

، و ديگرى ليبراليسم داد؟ نخست يادآور شويم كه دو طرح، يکى سوسياليسم
رسانند. و آنگاه خاطر نشان كنيم كه مى مدعى بودند كه بشر را به عصر وفور

آيد و واقعيتى را بعمل مىرسد و به ذهن مى اين پرسش، بر مدار قدرت
هم در ايم: توليد انبوه، آنپوشاند كه پيش از اين، موضوع بحث قرار دادهمى

و  آورد. از ديدگاه استقاللدارى، نه وفور كه ندرت را ببار مینظام سرمايه
 ند صنعتگفتاست. فيزيوکراتها مى معنى و دروغآزادى، در ماديت، رشد بى

كند. در عو،، كند. آن را كم و زياد نمىتنها در ماده تغيير شکل ايجاد مى
تواند فراوان دانه بگردد. و امروز، توليد انبوه در در كشاورزى، يك دانه مى

يابد كه در آورد. انسان در مىكشاورزى، فاجعه از پى فاجعه ببار مى
ن، دروغ است. هر افزودنى حاصل كاستنى كشاورزى نيز رشد، بمعناى افزود

هاى طبيعت بايد است. بنا بر اين، از ديدگاه نامحدود است كه در پديده
نگريست و در طرز فكر و رفتار و در نتيجه، در نظام ارزشى و نظام اجتماعى 
تغييرى بنيادى پديد آورد. چنان كه نيازها ازرهگذر رشد خودانگیخته انسان 

دن نيازهاى انسان و نه رها و خدمات برآوتوليد فرآوردهپديد آيند و هدف 
شود مگر به قرار، رشد نا محدود انسان ميسر نمىبدينقدرت بگردد. 

كند نگرش از ديدگاه نامحدود در واقعيتها. ميزانى كه بر ما معلوم مى
نگريم یا خیر، نبود حاكميت قدرت بر از اين ديدگاه در واقعيتها مى

 . و ها و خدمات استفرآورده توليد و مصرف
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، تخريب منابع طبيعت و بر توليد و مصرف . حاصل حاكميت قدرت3
محيط زيست است و نبود آن، آبادانى طبيعت و بهره بردارى به اندازه از 

است. پيش از اين، پاسخ اين پرسش را كه آيا در طبيعت، از هر منابع آن
ايم. در اينجا، پرسش ديگرى محل پيدا اده به اندازه وجود دارد يا نه، يافتهم
آيند و منابع را در توليد و مصرف بکار كند: نسلها از پى يکديگر مىمى
اى از منابع قابل باز سازى نيستند. بنابراين، آيا روزى انسان با برند. پارهمى

روزى انسان با ندرت روبرو  است كهندرت روبرو نخواهد شد؟ اگر پاسخ اين
تواند مانع از پيدا خواهد شد، آيا نگرش از ديدگاه نامحدود در واقعيتها مى
كند كه استعمال شدن ندرت شود؟ پرسش ما را از اين واقعيت آگاه مى

بايد داشته كنونى موادى كه قابل باز سازى نيستند، استعمالى نيست كه مى
بعنوان سوخت، استعمال بايسته نيست.  و گاز باشند. چنانكه استعمال نفت

مسلط  وجود دولتهاى استبدادى كه نفت و گاز را ارزان در اختيار اقتصاد
اندیشد، دارى كه تنها به سود امروز خود مىگذارند و كوته بينى سرمايهمى

قرار، از ديد د. بدينشوموجب استفاده از نفت و گاز بعنوان سوخت مى
انسان كه در بهره بردارى از مواد موجود در طبيعت  و آزادى و رشد استقالل

م نظام توليد و مصرف در آنچه به استعمال مواد مربو  یبينكه بنگریم، مى
و مصرفى را بنا كرد  توان نظام توليددارد. آيا مى شود نيز، نياز به انقالبمى

كه در آن، مواد موجود در طبيعت، همچنان به اندازه بمانند؟ به اين پرسش ، 
رشد انسان با شوم كه پردازم. در اينجا، يادآور مىدر دنباله اين مطالعه، مى

عمران طبيعت و اين دو با استقالل و آزادى او همزاد و همراهند. از 
ن كننده نيز هست، رشدى كه اى ويراآنجا كه هر محدود كننده

ديدگاه آدمى را محدود و محيط زيست باز او را بسته گرداند، انسان را 
 .سازدبرده قدرت و عامل ويرانى خويش و طبيعت مى

 آيد: رسد، اين پرسش پيش مىمطالعه كه به اينجا مى     
 
را از وقتى در انديشه و عمل، از نامحدود چاره نيست، وقتی آن. 45
ز تا پایانِ اندیشیدن و عمل کردن حذف کردی، یعنی از منظر آغا

نامحدود در محدود ننگریستی و مدعی شدی نامحدود ، از رهگذر 
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و آزادى و رشد را از  كند، استقالل، در آینده، واقعيت پيدا مىرشد
وی. وقتى هيچ دين شو عامل ويرانى مى دهی و برده قدرتدست مى

، نامحدود را منكر نيست و تنها تتاوت و فلسته و مرامى، و امروز علم
در جایگاه نامحدود در ذهن است، به ترتيبى كه وقتى جایگاه آن در 

 شود، عقل استقالل و آزادیآغاز و پایان  انديشيدن و عمل کردن، می
استقالل وآزادى اندیشه راهنمای او فطری خویش را دارد و بيان 

اى مجازى است و زمانى كه جایگاه نامحدود را قدرت، در آينده
ر  و  بيان قدرت اندیشه راهنمای او مداکند، عقل قدرتتعیین می

کند: چسان اين جابجائى انجام است، این پرسش مهم محل پیدا می
 گيرد و چرا؟مى
چرا هر نهد: سش بالدرنگ پرسش دومى را پيشاروى عقل مىاين پر     

سازد و بنا بر آن، دستور انجام اى كه مىعقلى براى توجيه انديشه
زيرا  دهد؟دهد، هدف را تبديل تنگنا به فراخنا قرار مىكارى را مى

كند و به عقل، در فعاليت خودانگیخته خويش، از نامحدود شروع مى
كه در فعاليت خودانگیخته، فضاى عمل از اين رسد.توضيحنامحدود مى

شود، آدمى مدار و انگيزه مى آغاز تا پايان نا محدوداست . تنها وقتى قدرت
كه بتواند چنين كند، نامحدود را هدف كند و براى ايناز محدود شروع مى

. اگر كسى به صرافت بيتتد و از كار عقل خود، جويا شود، گرداندمى
بيند بدون نامحدود، عقل او از كار شود وقتى مىشگتت مى در
  :آموزد كهاين تجربه به او مى ماند.مى
كند، نوع رهبرى و کردن پيدا مىمحلی كه نامحدود در انديشیدن و عمل     
يابى نيرو و رابطه نامحدود با محدود و محل استقرار و عمل رهبرى را جهت

كه محل ذهنى شود بنابر اينمجازى مىدهد. هدف واقعى يا بدست مى
اندیشیدن را  نامحدود از آغاز تا پایانِکه . هر زمان نامحدود كجا باشد

، رهبرى مستقل و آزاد و وسيله و هدف همسان و واقعى گیرددر بر می
 شود.و جهت فعاليت از تنگنا به فراخنا مى

پردازد، وسيله ى مىبراى مثال، آدمى كه از منظر نامحدود به آموزش علم     
( و هدف )باز هم علم( يکى و واقعى و جهت از علم كمتر به  علم )علم
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شود. این فراگرد گذار است از تنگنا يا محدوده علم كمتر به فراخنا بيشتر می
 يا عرصه علم  بیشتر. و

 
ه آزادى، از ديدگا هاىِ تشخي  ديدگاه قدرت.  از آشکارترين شاخ 44

 اين شاخ  است:
شود. و فراخنا مى تنگنا و مصلحت شود، حقديدگاه مى وقتى قدرت    

گستره عقل  ،لذاشود، حق فراخناست، و آزادى ديدگاه مى زمانى كه استقالل
يد از استقالل و كران است. عقل بازیرا فراخنای حق بى است.نامحدود 

را از ياد ببرد و مدار كارش مصلحتى  آزادى خود غافل شود، تا حقوق انسان
 بگردد كه جز نقض حق و زندانی شدن در این و آن محدوده نيست. 

تواند در ارزيابى پندارها و گفتارها و اين شاخ  را هر كس مى     
آمیز، يکى و بسا باورهای فریب ازكردارهاى روزانه خود بکار برد: 

فراخناست. هر  تنگنا و مصلحت است كه حقترينشان اينمستحکم
شود، در توجيه آن، به مصلحت متوسل بار كه كسى از حق غافل می

است. اما کمی تأمل به او میشود. بدين گمان از بند حق رها شدهمى
تعریف  کران را به قدرتویش، حق بیفهماند که، از راه فریب خ

کرده و محدود گردانده و مصلحتی که جز ساخته قدرت نیست، 
و عمل به حق را از دست هشته و به ایجاد فرصت گمان برده 

های که نامحدود بودن از ویژگیاست. حال اینمصلحت عمل کرده
است.  حق است و به قدرت تعریف کردن حق، زود قابل تشخیص

قرار، زبانی که در شود. بدینمایهِ آن میبن زیرا در تعریف حق، زور
شود و فعالیتمی ها زور نباشد، زبان رشدها و جملهمایه کلمهآن، بن

هائی که عمل به حقوق باشند، از آغاز تاپایان، در نامحدود، انجام می
 گیرند.
ى است و جهان امروز، جهانی است كه در آن، مدار ايران امروز، ايران     

مردم است: سنجیده گشته قدرت« مصلحت»هاىِ همگان  تدبيرها و عمل
ر يم خيانت و جنايت و فساد است  دانند ر يم  والیت فقیهمى ایران

بدتر، مصلحت را در  است، از ترساما، تحت جبر جباری که بدترین 
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دانند، در مى« طلبان اصالح»بينند كه به بد تن دهند! اين مى
بينند محدوده اين ر يم، اصالح ميسر نيست اما مصلحت را در اين مى

تشکيل  در همين محدوده بمانند. مالتاريا مجمع تشخيص مصلحت
است. را يکسره كنار گذاشته است و، بنام مصلحت، دين و قانونداده

هاى اميدوارى، يکى است! از مايهاز جامعه بيرون رفته پندارى حق
تواند به است كه جامعه به فساد عمومى شعور دارد. پس مىاين

است: اين هاى اميدوارى، يکى ديگر،فراخناى حق بازگردد. از مايه
اند اند، بر سر حق ايستادههرا در نيمه رها نكرد آنها كه تجربه انقالب

و  و بنا بر قاعده، بيانگر وجدان همه شهروندان ایران به  استقالل
 .شوندآزادى و حقوق هستند و پيروز مى

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
است که رشدی شدهکه راه . رابطه محدود با نامحدود در تعریف رشد41

سرمایه بست رسیدن راه رشدِاند، عامل به بنکشورهای جهان در پیش گرفته
 ،است. در حقیقتداری گشته

« جهانی شدن»هائی هستند تابع ای محدوده. محلی و کشوری و منطقه4114
که، جبر جهانی نامحدود است. توضیح این که بنوبه خود، تابع زمان و مکان

های کشورها و هریک از مناطق کشورها گذاریشدن تعیین کننده برنامه
رکردن و از پیش متعین خواست. اما جهانی شدن خود نیز گرفتار جبر پیش

که بر فضا و  ها نه تنها بر تمامی کره زمینکردن آینده و بسط سلطه ماوراءملی
سان، سلسله جبرها ترجمان در صورت امکان بر کرات دیگر است! بدین

ه کند و نمی و به ضرورت، نه انسان است که رشد والیت مطلقه قدرت
گر است که بزرگ و جوید که قدرت ویراناست که عمران می طبیعت

 شود.گرتر میمتمرکز و، بیش از پیش، ویران
 و آزادی در برابر، رشدی واقعی رشدی است که بر پایه استقالل      

ر، هر منطقه و باشد. در سطح هر فرد، هر خانواده، هر روستا، هر شه
هر کشور و مجموع کشورهای هم فرهنگ و سرانجام جامعه جهانی، 

 است، رشد انسان و آبادانی طبیعت وقتی بر پایه استقالل و آزادی رشد
آنکه گیرند، بیاست. این رشدها وقتی در ارتبال بایکدیگر قرار می
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ها، در سرتاسر جهان، نگ انسانهآبمیان آید، رشد هم پای قدرت
 یابد. می واقعیت
. مادی متعین وحدمند است. هرگاه بنارا بر جبر نگذاریم، مادیِ مدار 4111
، مدارش را ببندد. بنابراین، هر مادی که قدرتوجود ندارد مگر آن بسته

آن، بازشدن هرچه بیشتر به روی نامتعین می شود. رشدمی متعینی درنامتعین
ضد  تر )واقعیتقرار، قرارگرفتن هر محدود در محدودی بزرگشود. بدین

پس، اگر ماند. باال( به گرفتار شدن در زندانی با هفت حصار می رشد
بازشدن متعین بروی نامتعین را رشد بدانیم، هر نیازی که سبب بسته

متعین بگردد، قدرت فرموده و ضد رشد است. بدینمدارِ  تر شدنِ
آوریم: بازتر شدن به روی نامتعین سان، ضابطه دقیقی بدست می

دهد. این است که نیاز واقعی را از نیاز مجازی قدرت ساخته تمیز می
 های برآورنده نیازهای واقعیها و خدمتفرآورده تولید ،بازتر شدن

 . ودهدرا از غیر آن تمیز می
 
باز نبود،  دانستیم که هرگاه متعین بروی نامتعین« و علم رشد». در فصل 49

همین فصل دانستیم  41و در بند شد چه رسد به بسط آن. خلقت ناممکن می
شود. و می هرگاه بخواهیم مدار متعین را به روی نامتعین ببندیم، نیاز به زور

که رشد بازتر شدن متعین به روی نامتعین است کند. و بنابراینزور ویران می
گر دادن به است، زور یعنی جهت ویرانسان پدید آمدهو جهان کنونی بدین

 قرار،شود. بدینمی ، ضد رشدنیرو
هستند. لذا در  محور ضد رشد های قدرتها و روشهدف. 4914

ها و و فرهنگی، از روش هرچهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی
از رهگذر ارزیاب و  زدائی کرد. جامعه مدنیها، بایستی قدرتهدف

تواند نظام اجتماعی خویش منتقد شدن و بکاربردن این ضابطه، می
 . وپذیر بگرداندرا باز و تحول

آورند، ها هستند، بمیزانی که ویرانی ببار می. استبدادها که محدودکننده4911
هستند. برای تشخی  استبدادها، ولو در پوشش دموکراسی  ضد رشد
تواند فضاها و گیری میی آنها، واحد اندازهگرویران داری(، و میزانیه)سرما
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در اختیار هر فرد، مردم هر منطقه و مردم کشور،  ها و نیروهای محرکهامکان
 باشد. و نیز،

باشد. چراکه  بر تولید تواند زیادت مصرفسنجش می میزان. 4919
گویای بسته –ای جهانی حاضر پدیدهدرحال –مصرف فزونی بر تولید 
 است. درحقیقت، واقعیت ها، انسان و طبیعتتر شدن مدار متعین

است که عامل فزونی مصرف بر شود، اینمهمی که از آن غتلت می
ها است. هرگاه متعین ها بروی نامتعینتر شدن متعین، بستهتولید

شدند، نیازهای مجازی ایجاد کننده امکان بروی نامتعین بازتر می
 جا،. از اینآمدندگر، پدید نیز نمیبرای تولیدهای ویران

رفتن ویرانی گشود،گویای فزونینمی ها گویای رشد. برهم افزودن رقم4911 
ویرانی را گزارش  ناخال  داخلی، بزرگی میزان سان که تولیدگردد. همانمی
ساختارها را نزدیک به تغییر ناپذیر  ،کند. درحقیقت، محور شدن قدرتمی
را شناسان و تیره شناسان که ساختارگرا هستند و آنکند. کم نیستند مردممی

ها که ساختارها رابطه غافلند از این واقعیتدانند. ناپذیر میتحول
کنند. هرگاه محور و مدار ها برقرار میها را انسانهستند و رابطه

گر شود، ویرانها قدرت باشد، بهمان نسبت که تغییرناپذیر میرابطه
شوند، با حق می های حقها رابطهشود. تنها وقتی رابطهنیز می

ای که باید در قرار، ضابطهشود. بدینپذیر میساختار باز و تحول
ها ها است. هرگاه رابطهسنجش رشد بکاربرد، بسته یا باز بودن رابطه

آید که بسته را بازکند. یعنی رابطهای بکار رشد میبسته باشند، برنامه
 . وبرهد ها را از بار زور

 
را در جلوگیری از رشد، « علم»، نقش «و علم رشد». در فصل 41

که متعین را زندانی خود کند، نه علم « علمی»شناسائی کردیم. اینک گوئیم 
میالدی که  های قرن بیستماست. در ایدئولویی که ظن و گمان و ضد رشد

محور و مدار بود و به میزانی که  ابراین که، در آنها، قدرتتأمل کنیم، بن
های بس عظیم ببار ، ضد رشد بودند و ویرانیهقدرت محور و مدار بود

 رو،ین. از او نیز لیبرالیسم و استالینیسم و فاشیسم آوردند: نازیسم
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علمی را به  جبرگرائی رشد -به روایتی سه قرن  -. نه تنها زمان درازِ 4114
علمی»، صفت و مصرف ها و نیز به نظام تولیدتأخیر انداخت، بلکه جنگ

ری افزودند بر نابراب ردند. نابرابریکبخشیدن، این واپس ماندن را تشدید « 
« رشد یافته»ها را، نه تنها در جهان که در کشورهای آهنگ انسانو رشد هم

حد رساندند که بسا از ویرانی  ها را بداننیز، ناممکن کردند و ابعاد ویرانی
ها را نیز گرفتار پیشخور و جبر تعین در حال و قرون پیشین بیشترند. انسان

و  رسیم که جبرزدائی از علمتیجه میآینده گرداند. یکبار دیگر، به این ن
ناپذیر دارد: علم هم خود نباید تعین های راهنما ضرورتی اجتناباندیشه

را محدود و زندانی تعین  بپذیرد و هم بکاربردنش انسان و محیط زیست
 نگرداند. 
و  است که فلسفه قدرت و آزادی استقاللوقتی بیان  . اندیشه راهنما4111

را از خود بیگانه نگردانند. کنند، آنشبه علمی که متعین را زندانی تعین می
 های قدرت و شبه علمهای راهنما از فلستهقرار، رهاندن اندیشهبدین

 . است کاری که باید کردبگردند، این تا که بیان استقالل و آزادی
 گویند، درآنچه به اندیشه راهنماامروز، دانشمندان می در غرب    

ایم. توانائی ابداع و پیشنهاد اندیشه بست رسیدهشود، به بنمربول می
اند هادنوز به این صرافت نیتتایم. اما هراهنمای جدید را نیز نیافته

است و ممکن نیست  بازترشدن متعین بروی نامتعین که بپذیرند رشد
بندد. هنوز به جبر را تصدیق کند زیرا باب رشد را بروی خود می علم

ساخته  هایی که بر اصل ثنویتاند اگر بپذیرند فلستهاین فکر نیتتاده
که « علمی»اند و نظرهای اند، حدمندی را پایه خود شناختهشده

های راهنما قابل شناسند، باید نقد شوند تا اندیشهحدمندی را پایه می
نقد بگردند. نقد آنها را از پایه که حدمندی است باید آغازکنند تا که 

بست برسند و، براین اصل، بن بمثابه اصل راهنما به موازنه عدمی
 . واندیشه راهنما  را بگشایند

 
است: مرغ توانند بکاربرند، این ضابطهکه همگان می . ضابطه دیگر رشد44

های حیاتی خود، یعنی در خوردن و ترین بخش فعالیتدر قفس، در مهم
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مثل، رهبری او تابع رهبری کسی است  آشامیدن و بیداری و خواب و تولید
ها برای آن ایجاد میاست. در واقع، محدودهکه او را در قفس زندانی کرده

ها را به خارج از آنها انتقال دهند. شوند که رهبری از زیندگان در محدوده
نوع رهبری  و باز نبودن بروی نامتعین دو قرار، باز بودن بروی نامتعینبدین

آورد. وقتی متعین بروی نامتعین باز است، اختیار رهبری با خود او پدید می
است و وقتی بروی نامتعین باز نیست، اختیار رهبری با او نیست. از دید 

( است و در واقع نیز )= زور مرغ در قفس که بنگری، رهبری کننده، قدرت
 ،روچنین است. از این

هائی که ساختارها ها را در قتس. نه چون قدرتمدارها انسان4414
کنند، رهبری آنها به خارج از آنها انتقال یافته و به هستند زندانی می

ها خود خویشتن است، بلکه چون انسانسپرده شده ضد رشد قدرت
آیند و آلت ید میکنند، قدرتمدارها پدرا زندانی رابطه با قدرت می

خاطر، رشد افزایند. بدینشوند و ویرانی بر ویرانی میفعل قدرت می
  گردد که آنها مدار بازشود و از زمانی آغاز میاز شهروندان شروع می

را جانشین رابطه با قدرت کنند. به سخن دیگر،  یا رابطه با نامتعین
جانشین کنند تا که خود رهبر  را با رابطه با حق رابطه با قدرت

 . و توانا شوند خویش بگردند و به ایجاد دموکراسی شورائی
جز از راه زندانی کردن خود  بنابراین که تنظیم رابطه با قدرت. 4411

کن نیست، بازبودن در قتس، یعنی انتقال رهبری به خارج از خود، مم
را نباید با تحت امر و نهی رهبری واقع در  فطری بروی نامتعین

دیگر، رابطه با بیرون باید خارج از خود، جانشین کرد. به سخن
 و اصل راهنما کران رشدترجمان رابطه با نامتعین باشد. فراخنای بی

ها سبب ، هرگاه رابطه. در حقیقتهمین است دمیکردن موازنه ع
بازترشدن بروی نامتعین بگردد، هرکس در رهبری خویش مستقل و آزاد 

ها، به یمن مشارکت بایکدیگر، به روی نامتعین بازتر است و این رهبری
ها را در بند ا پرکند و رهبریآن ر آید تا زورپدید نمی خأیشد. خواهند 
هم شدنی و هم  سان، دموکراسی شورائیبدینگرفتارکند.  رابطه قوا
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 آسان و هم سازگارترین سازماندهی با رشد انسان و عمران طبیعت
 .است
 
برد توانست به درون آن راهمی خود دربسته بود، علم. آیا اگر متعین بروی 46

ای و دلیل وجود و چندی و چونیش را بجوید؟ نه. زیرا برفر، وجود پدیده
با بیرون باید جست.  نبسته بروی خویش، دلیل بسته بودنش را در رابطه آ

کند. دلیل زندانی مرغ در قفس، خود خویشتن را در قفس زندانی نمی
در بیرون قفس است: کسی او را گرفتار و در شدنش در قفس، در بیرون او، 

کس با استفاده از  ضعف و یا است.  باوجود این، آنقفس زندانی کرده
 قرار، است. بدینشده نهای مرغ، موفق به گرفتار و زندانی کردن آضعف
گیرند. دلیل ضعف . در فضای باز، صیاد و صید در ارتبا  قرار می4614

تواند خویشتن را اثر کند. نمیند هرگونه دامی را بیتوااست که نمیمرغ این
با صیاد نکند. قابل اسیر شدن است. چرا قابل اسیر شدن  گرفتار رابطه قوا
ای از محدودهای ننشیند و محدودهگاه در محدودهتواند هیچاست، زیرا نمی

است: آموزد، اینمیتواند دام باشد. درسی که مرغ در قفس به انسان ها می
است، ایجاد کرده ای قرارگرفت که قدرتهرگاه آدمی در محدوده

دلیل قرارگرفتنش در محدوده قدرت، ضعف او و نیز رابطهِ قدرت 
. چون دلیل عمل او، هم قدرت )رابطه قوا با برقرارکردن با بیرون است

کند. می که رشدبیرون( و هم ضعف او است، این نه او که قدرت است 
خاطر است که، هر زمان وجود دلیل یک فعالیت در خود آن بدین

 و باشد، آن فعالیت، فعالیت رشد است.
آمد ها بروی خود بسته بودند،کیهان کنونی در وجود نمی. هرگاه پدیده4611

پیدا  شد. و آن پدیده برخود علمو بر فر، وجود، یک پدیده دو پدیده نمی
ای را ببندیم، دیگر ها، در آزمایشگاه، مدار پدیدهکرد. حال اگر ما انساننمی

شویم. این آن ، نمینو یافتن دلیل وجودش، در آن توانا به علم جستن بر آ
اند. گرایان و جبرگرایان، زمانی بس دراز، از آن، غافل بودهمهم است که ماده

دانستند اند. اگر نه میغافل بوده نیز از این واقعیت های رشدطراحان طرح
که سلطه از بیرون، بستن نظام زیر سلطه و محکوم کردنش به ویران شدن 
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گر نیز با قراردادن خویش در رابطه سلطهدانستند که سلطهاست. اگر نه می
رسد که کند و زمانی مییرا جانشین انسان در رشد م زیرسلطه، قدرت -گر 

 جوید. بر سازندگیش بیشی می« رشد»ویرانی 
کردند، از را طراحی می توانند بگویند آن روز که طرح رشداینان می    
اطالع نداشتند. اما بعد از اطالع نیز ندانستند اگر پدیده « بیگ بنگ»

داد. آیا تجربه بس روی نمی« بیگ بنگ»باز نبود،  نخستین بروی نامتعین
بندد و می نمدار متعین را بروی آ تنها قدرتآموزد: تلخ این درس را می
دارد. دلیل را همواره در را از رشد باز میبندد، آنبه میزانی که می

بیرون  (قدرتی باید جست که رابطه ضعف درون با قدرت )= زور
است. ضعف درون درواقع نوعی رابطه برقرارکردن با بیرون بقصد 

 . بازتر نشدن بروی نامتعین است
  

است. هرگاه  قرار، رابطه گرفتن نیازمند بازبودن بروی نامتعین. بدین47
 رو،شد. از ایننیز ناممکن می بود، رشدرابطه گرفتن ناممکن می

های آنها بیاید، نیازمند نظام ها که بکار رشدداد و ستد جامعه .4714
پنداشت شود که مارکس میباردیگر یادآور میباز است. یک اجتماعی
های اجتماعیِ بسته شود نظامای مترقی است زیرا سبب میپدیده استعمار
که پذیر بگردند. و او غافل بود از اینها رشدعهها باز و این جاممستعمره

است و با بیرون آن دلیل نظام اجتماعی بسته نه در درون آن که در رابطه قوا
کند. در که جامعه مستعمره را فقیرتر میاستعمار، همان رابطه است اال این

هستند که  یستند، تنها نیروهای محرکههای قوا نها رابطه، وقتی رابطهحقیقت
های های در رابطه، مجموعهشوند که جامعهقابل نقل و انتقال، به ترتیبی می
برای مثال، تر کنند و در رشد بکاربرند. نیروهای محرکه خود را کامل

و هم  و فن، بمثابه نیروی محرکه، هم ممکن است جریان آزاد علم
و  ه گرداند. وگرنه، انتقال  سرمایها را ممکن میآهنگ جامعهرشد هم

به جامعه  زیر سلطه و مواد اولیه و... از جامعه زمینهِ کار و کارمایه
، جامعه صادرکننده را فقیر و در جامعه واردکننده، بزرگ و مسلط

 .کندجانشین رشد انسان می)= سرمایه( را  متمرکز شدن قدرت
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ای، اعضایش  را بگیرند )صدور . اما هرگاه بنابر این شود که از جامعه4711
نیروی  ( و یا بخشی از وطنش ستانده گردد و یا از توان تولیداستعدادها
نامساعد با  اش بکاهند و یا اندیشه راهنمائی را بجوید که بیان قدرتمحرکه
را رشد  باشد و بزرگ و متمرکز شدن قدرت انسان و عمران طبیعت رشد

شدن،  ایستا و یا نیمه بازی متمایل به بستهآن جامعه بباوراند، نظام اجتماعی
با صدور  وهای محرکهقرار، فرق است میان صدور نیرگردد. بدینمی

استعدادها که نیروی محرکه ساز نیز هستند. و فرق است میان صدور 
خویش. این یکی  و آزادی نیروهای محرکه و محروم کردن مردمی از استقالل

و بیشتر  کامل کردن استقالل و آزادی رشدتر است: بمراتب ضد رشد
تر کردن زمینه و امکان کار، کردن توان پرورش استعدادها و گسترده

 .     پذیر کردن نظام اجتماعی استدر یک کالم، باز و تحول
های هر انسان به و فضل . باوجود این، انتقال حقوق و استعدادها4719

، اگر انتقال یگر ممکن نیست. در حقیقتانسان دیگر و هرجامعه به جامعه د
شد. و استعدادها ممکن بود، جهان کنونی و انبساطش میسر نمی حقوق ذاتی

شود. محروم ابدی نمی ای از امکان رشدقرار، هیچ انسان و هیچ جامعهبدین
وق خویش غافل بگردد و  تواند از حقای میاما هر انسان و هر جامعه

های خود را در تخریب بکاراندازد و بسا از میان برود. ازاستعدادها و فضل
را  ای، عامل رشد خود و عمران طبیعترو، هر انسان و هر جامعهاین

استعدادها و حقوق خویش و طبیعت باید بداند که قابل انتقال نیستند. 
ها ناپذیری استعدادها و فضلها انتقالامعهها و جدلیل برابری انسان

. نخست با غفلت است و باز بودن بروی نامتعین و حقوق ذاتی حیات
افتند و ویران میمی ها در دام روابط قواها و جامعهاز آنها است که انسان

 کنند. لذا،شوند و ویران می
ادعای اقتصاددانان لیبرالی که انتقال بخشی از درآمد اکثریت  . این4711
که اقتصادی است چرا کش به اقلیت کارفرما مفید و بسا شر  رشدزحمت

گذاری کند اما انتقال آن به اقلیت تواند سرمایهدرآمد را نمی اکثریت مازاد
شوند، امکان سرمایهم افزوده میخاطر که درآمدها برهگذار، بدینسرمایه

داری معلوم سان که تجربه سرمایهآورد، همانگذاری و ایجاد کار را پدید می
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ساالری( سازگار و )سرمایه و سرمایه کند، با بزرگ و متمرکز شدن قدرتمی
درآمد سرمایه با  ناسازگار است. سبب نابرابری با رشد انسان و عمران طبیعت
در عین برآورده نشدن بخشی از نیازها  بر تولید درآمد کار و زیادت مصرف

روزافزون اکثریت بزرگ و طبیعت  و فقرر و زیادت عرضه کار بر تقاضای کا
تابع مالکیت  ت خصوصیشود. هرگاه مالکیمی و آلودگی محیط زیست

تواند مازادها را جمع آورد و در اختیار گروهبگردد، نظام بانکی می شخصی
تواند مازادها را به ابزار تولید بدل کند و در های کار قراردهد. دولت نیز می

واحد تولیدی را اداره  های تولید که بشیوه دموکراسی شورائیاختیار گروه
 کنند، قراردهد. می
 
ای جز خاطر که تجزیه کنندهشود، بدینمیای که تجزیه. هر مجموعه43

شوند، ها که تجزیه میشود. جامعهمحروم می وجود ندارد، از رشد قدرت
دهند. هر انسانی که عضوی از اعضای ت میرا از دس توان رشد و بسا حیات
شود. و برکسی نیز پوشیده نیست که قطع دهد، ناتوان میخود را از دست می

شود که فساد یک عضو حیات را عضو برای کاستن از توانائی است. گاه می
یابد. این امر تر ادامه میاندازد و با قطع آن، حیات، با توانائی کمبه خطر می
آموزد راه و آموزد. میمگان، همه روز با آن رویارویند، درس میواقع که ه

 شناساند عامل مهمی از عوامل مانع رشد را:روش رشد کردن را و می
کنند؟ . چه وقت دو متعین در مداری بسته بایکدیگر رابطه برقرار می4314

آزمائی میرا تنها تعیین کننده سرنوشت خویش در زور وقتی دو متعین زور
ها نخست، با یک کشور بود. تجزیه شد. مجموعه کنند. برای مثال، هند

شدند و برضد یکدیگر زور درکارآوردند. سپس  یکدیگر، در رابطه قدرت
پدید دین را وسیله توجیه تجزیه کردند. کره جنوبی وکره شمالی را جنگ

ها ها توجیه کننده جدائی شدند. حاصل این تجزیهییآورد و بعد، ایدئولو
 و خود هند است.  و بنگالدش وضعیت کنونی پاکستان

نیز  و اوکراین و در عراق و سوریه و لیبی های دیگر، در افغانستانتجربه     
شود از جمله به این دلیل که از می جزیه سبب کاهش توان رشدگویند تمی

می و بکار رشد گرفتن نیروهای محرکه توان واحدهای کوچک بر تولید
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شود و هم کاهد. زیرا هم ازتوانشان بر تولید نیروهای محرکه کاسته می
برای حفظ تعادل قوا بدل کنند.  حرکه را به زورناگزیرند بخشی از نیروهای م
داری لیبرال است، ، تجربه رشد در نظام سرمایههرچند تجربه اتحادیه اروپا

ها و کند که کاهش بار زور در رابطهرا نیز عیان می ولی این واقعیت
فرهنگها میان هم ایجاد اتحادیه ِ تر کردن عرصه رشد،  از راهفراخ

های آب و هوائی، بخصوق وقتی بنابر رشد انسان و ها و هم اقلیم
تر و جانبهبشود، از عوامل رشد است. این رشد همه عمران طبیعت

شود هرگاه، هم در سطح هر کشور و هم در سطح تر میآهنگهم
 :انی رشد مجموعه بزرگ نگرددها قرب، رشد هریک از منطقهاتحادیه
باشد، در سطح کشور، منطقه وقتی رشد انسان و عمران طبیعت . رشد4311

کنند و رشد کشورهای های مختلف از راه رشد با یکدیگر رابطه برقرار می
ترتیب، نکند. بدیپیدا می اتحادیه نیز از راه رشد کشورهای عضو واقعیت

داری ، تحت حاکمیت سرمایهشود که اتحادیه اروپاای میرابطه وارونه رابطه
 شود:است. رابطه چنین مییافته
رشد  ↔ای رشد منطقه ↔رشد محلی  ↔رشد گروه  ↔انسان  رشد

 رشد جهانیان  ↔رشد اتحادیه  ↔کشوری 
با حق مشکل و  کند: چرا رابطه حقمی. پرسش مهمی محل پیدا 4319

است که رابطه حق با حق راستی ایننماید؟ با زور آسان می رابطه زور
 ها، از جمله این سه ویژگی را دارد: الف. دارندگان حقوق ذاتیویژگی

حق با حق، توانند این حقوق را به یکدیگر بدهند و ب. در رابطه نمی
شود. و ج. نیرو قابل تبدیل به زور و بکاربردن در تخریب یکدیگر نمی

پدید نمی ، مبادله نیرو، اگر انجام بگیرد، نابرابریعدالت بر میزان
به و فن از یکی به دیگری است، نابرابری را  آورد و وقتی انتقال علم

ها در حالت فطری باشند، هرگاه انسان د.گردانبرابری نیز بر می
گردد. این سه ویژگی نتیجهها میترین رابطهرابطه حق با حق آسان

کنند و رشدها از راه می است: همگان رشدآورند که اینای ببار می
که آنافزاید. حال آورند و رشد بر رشد میانتقال، برابری پدید می

گیرد. زیرا بخشی از نیرو باید صرف با تجزیه نیرو آغاز می رابطه قوا
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بگردد و بخش دیگری، با تبدیل شدن به زور، بکار تعادل  ادامه حیات
آورد، کم، سه مشکل ببار میقرار، رابطه قوا، دستقوا برود. بدین

و بکاربردن بخشی از آن در تخریب و کاستن  تجزیه نیروهای محرکه
آورند: رشد انسان و از توان رشد. این سه مشکل این نتیجه را ببار می

 .شوندمی قربانی بزرگ و متمرکز شدن قدرت عمران طبیعت
کنند با حق می رابطه حق را جانشین ها رابطه قواباوجود این، انسان    

کند، پر می است: بنابراین که خالء را زورچرا؟ یک پاسخ به این پرسش این
ای براثر شود که جامعه، همواره آسان نیست و بسا میرابطه انسان با طبیعت
بیند و ناگزیر از تنازع بر سر د را در خطر میخو حیات کمبود مواد غذائی

کند. اما ناپذیر میشود. رابطه با طبیعت، تنازع بر سر بقاء را اجتناببقاء می
ها از راه همکاری بایکدیگر مشکل رابطه با طبیعت را حل نمیچرا انسان

کنند؟ هرگاه چنین کنند هم طبیعت را آبادان و سازگار با حیات جانداران می
کنند.  تنازع بر سر بقاء ای بسا سبب شوند و ویران نمینند و هم ویران نمیک

 آور. پاسخ دیگر )لیبرالیسممرگ و ویرانی شود و نه جنگهمکاری می
شود است که افزایش جمعیت سبب کمبود غذا و دیگر منابع میوحشی( این

کند. جانبداران این نظر موافق حل مشکل میو تنازع بر سر بقاء را ناگزیر 
نیز هستند. اما هیچ نه معلوم که  اضافه جمعیت با بکاربردن بمب اتمی

بکاربردن بمب اتمی برای از میان برداشتن چند میلیارد انسان، محیط قابل 
از مانند، باقی بگذارد. برفر، که باقی بگذارد، هر زیستی برای آنها که می

چندی مشکل اضافه جمعیت را باید با بکاربردن بمب اتمی حل کرد. 
ترین کشورها نیز بمب شود وقتی بدانیم پرجمعیتناپذیرتر میمشکل حل

سان، دو طرف، با توانند بمب اتمی بکاربرند. بدیناتمی دارند و آنها هم می
نند. این توانند زندگی بر روی زمین را ناممکن کبکار بردن بمب اتمی، می

طلبد: چه کسی برای خود حق تصمیم گرفتن در باره پاسخ میپرسش نیز 
شود که، با استعمال بمب اتمی، باید از میان برداشت؟ تی قائل مییجمع

انگارد. تواند باشد: آن کس که خود را قدرتمند میپاسخ جز این نمی
 شود. می بنابراین، تشخی  دهندگان زیندگان از میرندگان، قدرت
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با حق را از دست فرو  ها رابطه حقبه این پرسش که چرا انسان     
است: کنند، این پاسخ نیز داده شدهمی گذارند و خویشتن را اسیر رابطه قوامی

ها را جنگ ممکن ساخته، رشدی درکار نیست. اغلب اختراعبدون جنگ
و مقایسه آن  دوران صلح علمی و فنی، در غرب رشد اما مشاهده میزان است.

که تازه بیشتر  -با رشد علمی و فنی در دو جنگ اول و دوم جهانی، 
کند که مسلم می -است سالح بوده بکاربردن دانش و فن یافته در تولید

است. کُند کننده جریان ابتکار و ابداع و کشف و خلق علمی و فنی جنگ
ای رها تواند خلق کند که از هر محدودکنندهافزون براین، اندیشه وقتی می

 کامل یافته باشد.  است و خودانگیختگی
ای نیز غافل اما پاسخ دهندگان باال، از امر واقع مستمر و قاعده       

انسان بر روی زمین، بطور مستمر، غنای  اند: در طول حیاتدهبو
بر مازاد  خاطر که مازاداست. بدینطلبی همراه بودهمادی با فزونی

را  افتد، فعالیت استعدادهای انسانشود و چون بکار میافزوده می
، جانشین میحاصل کار انسان و طبیعترا با فعالیت محدود و آن

با حق با  دهد چرا رابطه حقکند. این جانشینی است که توضیح می
شود. درحقیقت، مازاد وقتی بکار میبا زور جانشین می رابطه زور

افتد( را بر می)مالکیت بر مازادی که بکار  افتد، مالکیت خصوصی
کند. بدینبر کار خویش( حاکم می )مالکیت انسان مالکیت شخصی

گردد. این برقرار می بر انسان، یعنی روابط قوا سان، حاکمیت قدرت
 :توضیح با توضیح زیر کامل می شود

باز است، ممکن نیست  که بطور فطری بروی نامتعین . تجزیه متعینی4311
قرار جریان تجزیه و جریان قرارگرفتن مگر با بسته شدنش بروی خود. بدین

و فروکاستنش در  ، یک جریان است. مادی انگاشتن رشددر رابطه قوا
 ↔ه کردن رابطه مادی از خود بیگان، «ثروت»بزرگ شدن اندازهِ 

مادی است و این رابطه، رابطه قوا است و  ↔معنوی به رابطه مادی 
 شود:شود که همواره از آنها غتلت میبا دو تجزیه آغاز و همراه می

 بروی خود و ن و بسته شد الف. تجزیه بمعنای قطع رابطه با نامتعین
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ی خود از راه جانشین انسان ب. تجزیه در درون متعین درب بسته برو
نشسته برجای انسان و مالک کار او  )نیروهای محرکه شدن قدرت

او شدنِ  قدرت وبزرگ و متمرکز  شده(، بنابراین، جانشین رشد
ساالری(. در این فراگرد ازخود گشتن آن )در حال حاضر، سرمایه

غافل می ها از حقوق خویش و حقوق طبیعته انسانبیگانگی است ک
قرار، فراگرد رشد با پایان گردند. بدینمی شوند و زندانی روابط قوا

 . شودگرفتن این دو تجزیه آغاز می
 
. بنابراین که انسان با بستن در بروی عقل خویش و با قطع رابطه با 43

و عامل  خود کند که گرفتار تجزیه و بسا مرگنمی ، نه تنها رشدنامتعین
می رشد خودماندن و از بند تعین رها شدن  ،پسشود، می مرگ طبیعت

. پیش از این، دانستیم که رشد بازترشدن بروی نامتعین است. اینک دگرد
 های مهمی پاسخ بجوئیم:برای پرسش

توان هم خود ماند و هم از بند تعین رها شد؟ برای پاسخ چگونه می .4314
به این پرسش، به سراغ دانشجو برویم و از او بخواهیم به این پرسش پاسخ 

 تواند این باشد کهدهد. پاسخ او می
آورم، تا وقتی علمی بدست می الف. چون هویت خویش را از رشد

تر کنم، هویت خویش را کامله رشد میحال ککنم، در همانرشد می
 کنم. ومی

کار را با کاهم. اینهائی که گرفتارشان هستم میب. از متعین
بکاربردن دانش و فن در سالم زیستن و با بکاربردن دانش و فن در 

، انجام و سازگارکردنش با زندگی در رشد آبادان کردن طبیعت
 دهم. ومی
کنم. یعنی خویش را بیشتر می به دو کار باال، خودانگیختگی ج.

بیشتر و بدان  همانی جستن با هستی محضتوانائی خویش را در این
تر و  توان خالقه خویش را افزونفراخنای خودانگیختگی را گسترده

 کنم. از این زمان ببعد، تر می
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و  نشجوئی که بودم، هویت دانشمندی را که یافتن علمد. بر هویت دا
 افزایم. ها است، میافزودن بر معلوم

های خود در چهار بعد سیاسی ها پاسخ دانشجو را در فعالیتهرگاه انسان    
مانند، حال که خود میو فرهنگی بکاربرند، در همان و اقتصادی و اجتماعی

 کنند. ومی رشد
هستند، اگر بروی  است: متعینی که انسان و طبیعت. پرسش دوم این4311

شود؟ فزونی مصرف بر تر میبیشتر و یا کم خویش درب ببندند، مصرف
ها میاز چه رو است؟ در مقام یافتن پاسخ به سراغ دو دسته از جامعه تولید
 رویم:

 ها مازادبسته دارند: در این جامعه هائی که نظام اجتماعیالف. جامعه
تغییر برجا بماند. شود تا نظام اجتماعی ایستا و بیحذف می نیروهای محرکه

وردهو هرگاه کاستی پدیدآمد، مرگ و میر اعضای جامعه، جمعیت را با فرآ
 کند.های برآورنده نیازها سازگار می

توانند بیشتر بگردند زیرا الجرم نمی ها، نیروهای محرکهدر این جامعه    
دهند. هرگاه این نیروها بیش از را تغییر می افتند و نظام اجتماعیبکار می

بمعنای  شود. این زمان، مصرفیاندازه بزرگ شوند، خنثی کردنشان ضرور م
بینم خواه وقتی نیک که تأمل کنیم، مییابد. فزونی می تخریب بر تولید

حذف شود و چه وقتی که مازاد تولید باید  که باید جمعیت مازاد
یابد. پس در حذف شود، مصرف بمثابه تخریب بر تولید فزونی می

 و بسته، مصرف همواره بر تولید فزونی دارد.نظام 
ها یا در موقعیت نیمه بازدارند: این جامعه هائی که نظام اجتماعیب. جامعه

های دارای نظامی مسلط هستند و یا در موقعیت زیر سلطه، در جامعه
سبب بازتر شدن  هنیروهای محرک که مازاداجتماعی نیمه باز مسلط، برای این
است. مصرف انبوه توقعات انبوه روش شده نظام اجتماعی نگردد، مصرف

آورد و مانع از بازشدن نظام اجتماعی، بنابراین، تغییر داری را بر میسرمایه
 گردد.می با مالکیت شخصی رابطه مالکیت خصوصی

و تخریب  های زیر سلطه، از رهگذر صدور نیروهای محرکهدر جامعه     
 شود. پذیر نمیباز و تحول آنها نظام اجتماعی
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بسته می در هر دو جامعه در رابطه، اقلیت حاکم گرفتار نظام اجتماعی     
ق یکی از های مشت)بازار فرآورده اه تخریب نیروهای محرکهشوند و از ر

پذیر شدن ها است(، مانع از باز و تحولترین شیوهها تخریب و مخربشیوه
فزونی  بر تولید شوند. بطور همگانی، مصرفنظام اجتماعی خاص خود می

دارد و بطورخاص، نزد اقلیت صاحب امتیاز، این زیادت ابعادی بخود 
 گاه تاریخ به خود ندیده بود. است که هیچگرفته
انسان و  بسته و نیمه بسته با رشد قرار، دو نظام اجتماعیبدین     

نظام اجتماعی باز و تحول کار سازگار نیستند. راه عمران طبیعت
کار نیازمند باز بود انسان بروی هستی و زیادت راهپذیر است. این

. زیادت تولید بر های مادی استدر قلمرو فرآورده بر مصرف تولید
ها را جبران کند. در بعد ای ضرور است که استهالکمصرف به اندازه
و دفاع از حق و رشد تا برخورداری مداوم از  عمل به حق معنوی،  میزان
 کامل است. خودانگیختگی

 
 چیست؟: . آزادی19
است. او است انسان همواره در پی خداگردانی خویش بودهگفته سارتر    
 تواند از محدوده متعین به فراخنای نامتعینمی است که تنها عقل انسانبراین

همین است. بجا است، با نقد تعریف او و تعریف درآید. از دید او، آزادی
 تر آزادی را بازیابیم:و دقیق های دیگر ، تعریف خالی از تناقض

 
 :ها از آزادی. نقد تعریف1994

گوید: آزادی هرکس آنجا می جان اسمیت :الف. تعریف لیبرال از آزادی
شود. روشن است که در این یابد که آزادی دیگری از آنجا شروع میپایان می

تعریف می شود. راست بخواهی، آزادی به قدرتقول آزادی تعریف نمی
دو محوری است )هرکس و دیگری که  د. تعریف ترجمان ثنویتشو

سازند (. در باره این تعریف و تعریفهای میdétérminé یکدیگر را متعین  
های جبر ها، تعریفاین تعریف گوید:است وقتی می با برگسون دیگر، حق

détérminisme  .دو طرف و دو محدوده  هیبر پا ف،یعرت نیاچراکه هستند
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گرچه وجود  رایدو محدوده وجود ندارد. ز ت،یاست. اما، در واقعساخته شده
پاسخ نجسته و حد  ست،یچ یاست که پرسش  آزاد تیواقع نیا یایحد گو

. باشد اریمراد اخت میکنیاست، فر، م انیکه سخن از قدرت به م دیگویم
 کندیمحدود نم یگرید اریرا اخت یکس اریختکه ا میابییاما، درجا، در م

 کند،یرا محدود نم یگریعلم آموختن د اریاخت یعلم آموختن کس اری)اخت
بخواهد زور بکار ببرد، جز با غافل شدن از  ی(. و اگر کسکندیم زین شتریب

مگر  ستیبکاربردن زور ممکن ن ز،یزور بکاربرد. و ن تواندیخود نم اریاخت
شدن، نه دو  زیشوند. باگالو زیگالو گر،یکدیبا ،یگرید آن کس و کهنیا

را  اریبکاربردن زور، اخت ب،یترنی. به ادیآیم دیمحدوده پد کیمحدوده که 
را  اریاخت یهاو گستره کندیم گانهی)زوربکاربردن( از خود ب یاریاختیدر ب

 . گرداندیم زیناچ ،یهم در محدوده زورآزمائ
شود و دو تن در رابطه این قدرت است که تعریف میالف.  ب،یترت نیبد     

. جو  شودیم تعریفقدرت است که مالک  نیا ،کند و ب. بازرا متعین می
 گماردیخود م هیکردنش، بکار توج گانهیبا ازخود ب

 
، حد را از تعریف لیبرال از آزادی ، در مقام رفع تناقضآنارشیسم ب.

گوید: آزادی هرکس گستره آزادی دیگری است: آزادی دارد و میبر می
فقدان تضییق و فشار است و نیز آزادی توانائی و امکان خویشتن را متحقق 
گرداندن و فعلیت بخشیدن  به تمامی توانائی خویش است.  و آزادی هر 

د وجود کنکند. آزادی فرد ایجاب میکس آزادی دیگری را ایجاب می
 جامعه انسانهای آزاد را 

La liberté, c'est-à-dire que la liberté est l'absence de  
contraintes  et la  liberté est également une potentialité, la 
possibilité pour l'individu de se réaliser et d'atteindre son 
plein potentiel.  L’individu ne peut être libre qu'au sein 
d'une société composée d'individus libres                           
                                                                                              
                    



 291 

)دو قسمت اول  حوریتک م زمان ترجمان ثنویتاین تعریف نیز هم    
منفی و آزادی مثبت را و این فرد است که  گیرد آزادیتعریف که در بر می

تعریف که  محور فعال است( و ثنویت دو محوری است )وجه اجتماعی
ی کند فرد و جامعه فعال باشند تا آزادی هرکس گستره آزادایجاب می

 دیگری بگردد(. 
از بند  این تعریف کوششی است برای بیرون بردن تعریف آزادی    

شود. زیرا فرد و جامعه هر دو متعین هستند و بدون جبرگرائی. اما موفق نمی
توان از بند تعین گریخت؟ و بازبودن بروی او، چگونه می وجود نامتعین

آورد که اینگونه مشرو  کردنها همان مشکل را ببار می قسمت سوم تعریف،
باید جامعه آزاد داشت تا فرد آزادی بیابد و یا آورند: آیا نخست میببار می

است. این تعریف نیز در بند جبرگرائی  به جانب برگسون بعکس؟ باز حق
 ماند.می
 

( به لذاته )  en soiذاته ): گذار دائمی از فیادیاز آز ب. تعریف سارتر
pour soi آزادی است. نیستی گرداندن )  ( هستی متعینneantivation )

آزادی همین است. این تعریف ترجمان  یا بیرون رفتن از تعین به نامتعین
 situationاست. زیرا این انسان است که از وضعیت ) تک محوری ثنویت

 و محیط اجتماعی کنند یعنی جسم و تعلیم و تربیتهمه آنچه او را متعین می
گذارد. تا مرگ. با مرگ درگذشتن و طبیعی و تاریخ و...( بطور مداوم در می

 پذیرد.از خود نیز پایان می
 ↔ متعین بدون مدار بازِ است که آزادینیک توجه کرده که سارتربا آن     

شود، اما تعریف او ، وجود پیدا نمی کند و به تعبیر او مطلق نمینامتعین
گردانی ماند. زیرا این انسان است که طرح نیستی همچنان در بند تعین می

کند. این او است که از خود در می( را تهیه و اجرا می situationوضعیت )
کند که متعین است. او طبیعی می – گذرد. اما این کار را در قلمرو اجتماعی

گوید آزادی خود رهاکردن در دنیا، خود را در آن گم کردن و کوشیدن می
 برای تغییر آن است. 
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C’est se jeter dans le monde, de se perdre en lui pour 
tenter de le modifier.                            

در این جمله، انسان محور فعال و دنیائی که باید تغییر کند، محور فعل     
مادی است. وجود این مدار نفی  ↔مادی  پذیر هستند. مدار نیز مدار بسته

در مقام اثبات آزادی انسان،  قرار، سارترو اثبات جبر است. بدین آزادی
توان های دیگری از سارتر وجود دارند که میکند. جملهجبر را اثبات می

 گوید:آنها را کوشش او برای حل مشکل شمرد. او  می
 «تشدن اس انسان بودن، روی نهادن به خدا»   

Etre homme,  c'est tendre à etre Dieu                                 
                                                       

 «شدنش را اجرا می کند انسان موجودی است که طرح خدا»و 
                                L'homme est l'être qui projette d’être 

Dieu 
که  در زمان خود، ریه گارودی –گذارند ها جا برای تردید نمیاین جمله    

است، طرفه باور شده خدا ت بود، او را متهم کرد که سارتریسفیلسوف مارکس
نیست  که سارتر دانسته بود خدا –این که او خود نیز سرانجام مسلمان شد 

تک  های او همچنان گویای ثنویتنیست. باوجود این، جمله یعنی آزادی
 که خواهد خدا شود و او استهستند. زیرا این انسان است که می محوری

 شود. اما، آزاد میبادر گذشتن از خود )هستی متعین( به هستی نامتعین
تواند از خود نداشته باشد، چگونه می الف. هرگاه این انسان استقالل

 درگذرد؟ و 
است، پس درگذشتن  آزادی ب. اگر درگذشتن از خودِ متعین به نامتعین

ان خودانگیخته نیست. زیرا انسانِ متعین بازبروی نامتعین نیست بلکه انس
 باید از خود درگذرد تا آزاد بگردد. و

 انسان است، الجرم، آزادی وجود ندارد و آفریده ج. اگر این هستی نامتعین
 شود. خود فریبی بیش نمی
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از آزادی رساند و  ما را به تعریف سارتر سان، نقد تعریفها از آزادیبدین   
 تواند ما را به تعریفی از آزادی، رها از جبر و رها از تناقضنقد تعریف او می

 برساند:
 

با پذیرفتن  رابطه انسان با خدا تناقض: ج. تعریف بنی صدر از آزادی
رابطه انسان با خدا، ترجمان شود. حال اگر بخواهیم وجود خدا حل می

، های از خود بیگانه در بیان قدرتآن سان که، در دین –نشود  ثنویت
بگردد. در نتیجه، مدار  باید ترجمان موازنه عدمیاین رابطه می –است شده
ناپذیر که از آزادی او جدائی –انسان  است  خدا، استقالل ↔انسان  باز

، از خود انگیختگی و در این مدار باز، انسان، در مقام خلیفه خدا –است 
(، در مقام اندیشیدن وسخن گفتن و عمل کردن، برخوردار )استقالل و آزادی

 ت. هرگاه با این تعریف به سراغ قول سارترشود. آزادی همین اسمی
 بازگردیم،

گردد. در می . رابطه انسان با دیگری و رابطه او با دنیا، دنباله رابطه با خدا4
 رابطه  با خدا است که 

 خدا ↔شود زیرا رابطه انسان خود روش خویش می الف. آزادی
 است. و دانگیختهخو

 شود. وناپذیر میجدائی از استقالل ب. آزادی
مداوم انسان، بخاطر خاصیت برخودافزائی، مرگ نیز پایان نمی ج. به رشد

 شود. همراه می بخشد. این رشد با عمران طبیعت
ای را خویش و، هرگونه رابطه و آزادی دن از استقاللغافل نش . و تقوی1

شود. به سخن دیگر، پندار و گفتار و کردار دنباله رابطه با خداوند کردن، می
همانی )= حالت رهائی از هر محدود کننده و یا این را ترجمان موازنه عدمی

 است. وبا هستی هوشمند( 
محل بی ها یا تعریف آزادی به قدرت، انواع ثنویت. در تعریف از آزادی 9
 شوند. ومی
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شود. قرن روش آن می خود روش خویش نباشد، زور . هرگاه رشد1511
)= زور( روش  ن قدرتهای بزرگ است زیرا چومسیحی قرن فاجعه بیستم

 رشد شد، ویرانی بر ویرانی افزود:
داری لیبرال و فرانکیسم و سرمایه و استالینیسم و فاشیسم ، نازیسمدر غرب● 

بست ند. اینک نیز غرب در بنو ویرانی ببار آورد شدند. جنگ روش رشد
است . از جمله به این دلیل که هرگاه جمعیت امروز دنیا بخواهد همانند 

 دیگر است.  کره زمین 4امریکائیان زندگی کند، نیاز به 
، کشورهای واقع نداری رفت. به دنبال آسرمایه به راه رشد در شرق، یاپن● 

نیز به همان  و هند در ساحل اقیانوس کبیر همین راه را رفتند و اینک، چین
کنند. سرانجام، پیدا نمی اند. الجرم سرنوشتی جز سرنوشت غربراه آمده
 ماند.و حذف نمی ای جز جنگچاره
 ایران را به دروازه تمدن بزرگ خواست ولو به زورمی ، شاهدر ایران● 

و دستیاران او مدعی شدند ولو به زور ایران را اسالمی می برساند و خمینی
 کنند. 
این بمثابه روش رشد ها شدند. نقد زورها فاجعهحاصل همه این تجربه   

 است:
موضوع رشد بگردد،  خواهد. برای مثال، هرگاه علمموضوع می الف. رشد

 . وشود و نه زورروش رشد، جستن و بکاربردن علم و فن می
 وندیو حقوق شهر ها از حقوق انسانبرخورداری انسان ب. موضوع رشد

شود و نه است، روش رشد بکاربردن این حقوق و رعایت حقوق یکدیگر می
 . وزور

برآوردن نیازهای اساسی است، روش رشد برآوردن این  ج. موضوع رشد
 . و شود و نه زور، میاجتماعی عدالت نیازها و چند و چون آن، بر میزان

 ها و دیگر نیروهای محرکهو بکار انداختنِ سرمایه تولید د. موضوع رشد
شود و نه است، روش رشد تولید این نیروها و بکارانداختن آنها در رشد می

 . وزور
و دوستی، بنابراین، کاستن از تضادها و  و امید شادی . موضوع رشده

شود و میزانی که رضایت زدائی میو خشونت است، رشد تضاد خشونت
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شود دهد: روش رشد زورزدائی میشهروندان است، اندازه رشد را بدست می
 .و نه بکاربردن زور

 و حقوق شهروندی وقتی برخورداری از حقوق انسان موضوع رشدز. 
شود، هر نوع رهبری و عمل همگان به این حقوق می و حقوق ملی

شود. زیرا حقوق را می ، ضد رشدبمعنای اختیار بکاربردن زور
ها دارند و آنها هستند که باید به این حقوق عمل کنند و زور انسان

تواند دیگری را به عمل به کس نمیاست. هیچ مانع عمل به حق
تواند جانشین او در عمل به حقوق خویش مجبورکند و نیز نمی

عملی  ها، محلحقوقش بگردد. پس، والیت بمعنای بسط ید بر انسان
یابد. ها از عمل به حقوق، نمیجز بکاربردن زور دربازداشتن انسان

تواند داشته باشد. یابد زیرا محل عملی جز بکاربردن زور، نمینمی
خاطر است که، همواره، والیت بمعنای بسط ید بر مردم ضد بدین

و سازگارترین سازماندهی سازگار با رشد، دموکراسی . استرشد بوده
 ست.شورائی ا

 
و  ، وجود مرز جاذب قدرت، برخالف ادعای لیبرالیسم15. به شرح بند 14

 است، بنابراین، و آزادی دافع استقالل
خوانائی ندارند. و نیز  های راهنمای حدگذار با رشد. اندیشه1411

و  گر وجود مرزهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعیتدبیرهایی که بیان
هستند. چراکه، رشد از میان برداشتن مرزهای  فرهنگی هستند، ضد رشد

از میان و  فرهنگی و اجتماعی وسیاسی و اقتصادی از راه برداشتن زور
 گشودن باب ارتبا  میان آنها است. و

و عامل بکارافتادن نیروهای  . زیرا زور ضد رشده زدودن زور. از را1411
صفت انقالبی و یا  گوید آنها که به قهردر تخریب است. و تجربه می محرکه

دهند، بدین توجیه که مرزهای دادند و می)بلحاش دینی( می« مشروع»
دارد و یا سبب پاکسازی جامعه از دین ناباوران میمیمیان برطبقاتی را از 

زدائی رسیم که، خشونتشود، برخطا بودند و هستند. یکبار دیگر به نتیجه می
خاطر که دافع موانع رشد و خاطر که رشد است و هم بدینرا، هم بدین
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ستی، بنابراین، و آشتی و دو جاذب عوامل رشد، بخصوص خودانگیختگی
و طبیعی و اقتصادی است،  های انسانی و اجتماعیبزرگ شدن سرمایه
 همگانی باید کرد. و

ها، خانواده و بنیاد کارفرمائی و های موجود در جامعه. محدوده1419
 خاطر که دافع خودانگیختگی، بدینمدرسه و... و محدوده سازی در طبیعت

کردن پذیرو جاذب دستوری کردن زندگی هستند، مانع رشدند. باز و تحول
همین  ها، رشدبنیادهای جامعه و رهاکردن شهروندان و طبیعت از محدوده

 است. 
 
است و  و امید . حالت طبیعی انسان و هر جاندار دیگری، حالت شادی11
حالت شادابی است. حالت انسان و هر موجود زنده  الت طبیعیِ طبیعتح

و نا امیدی و حالت طبیعت گرفتار آلودگی،  دیگری در قفس، حالت یأس
 رو،حالت پژمردگی است. از این

خاطر که . ماندن در یک وضعیت، یعنی تکرار یک وضعیت، بدین1114
فعال هستند. به شرحی که آمد، ماندن در یک وضعیت، جز  انسان و طبیعت

شدنی نیست. اما نخست حالت طبیعتی است که  با حذف نیروهای محرکه
شود؟ کند که آیا یک وضعیت در تحول است و یا تکرار میگزارش می

است با تکرار یک وضعیت سازگاری  و امید حالت طبیعی انسان که شادی
طبیعت نیز باتکرار یک وضعیت سازگاری  که حالت طبیعیِ ندارد. چنان
شود، اولی شادی و امید را از رو، در وضعیتی که تکرار میندارد. از این

 . را دهد و دومی شادابیدست می
گردد. در ایستا می پیش از این، توضیح دادیم چرا یک نظام اجتماعی    
تواند تکرار جوئیم: آیا یک وضعیت میجا برای این پرسش پاسخ میاین

ها است و است: نه. چرا؟ زیرا هر وضعیتی حاصل فعالیتشود؟ پاسخ این
شوند، عامل انحطا  آن هائی که سبب تحول وضعیت میحذف فعالیت
ضعیت را در آن توان خالء ایجاد کرد و آن وگردند. زیرا نمیوضعیت می
که یک بنا را اگر به حال خود رها کنی، از باد و باران و... قرارداد. چنان

تری را پذیرد و بنابر قاعده برخودافزائی، هر ویرانی، ویرانی بزرگگزند می
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و  تواند در یک وضعیت بماند. زیرا شادیقرار، انسان نمیآورد. بدینببار می
دهد و گرفتار عوامل انحطا ، بسا گرفتار مرگ زودرس میاز دست می امید

کند خویشتن نمی رو، انسانی که رشداز ایننیز چنین است.  شود. طبیعت
گردد، است و طبیعتی که آبادان نمیرا به انحطال محکوم کرده

بیعی یعنی شود. شاخص رشد انسان حالت طگرفتار پژمردگی می
شادی و امیدی با صتت روزافزون و شاخص آبادانی طبیعت شادابی 

 است.روزافزون آن
می بیابان کنند. پس اگر ایران. این دو نیز یکدیکر را ایجاب می1191

 و امید رو، بجای شادیکنند. از ایننمی شود، یعنی ایرانیان رشد
 . روزافزون هستند و ناامیدی روزافزون، گرفتار غم

کنند، با توجه توصیف می« یافته رشد»هائی که خود را قرار، جامعهبدین     
کنند، را آلوده می های دیگر محیط زیستکه بیشتر از جامعه به این واقعیت

از آینده جای امید به  دهند و ناامیدیرا بتدریج از دست می و امید شادی
، رییمناپذیر است. در قرن بیستماز ناامیدی جدائی گیرد و غمآینده را می

بی در رشد شدند و به آبادانی طبیعت از غرب هایی که مدعی درگذشتن
های تحت حاکمیت آنها، زدگی و ناامیدی مردم سرزمیناعتناء ماندند، غم

آن  را گزارش کرد. هم اکنون، چینبا پژمردگی محیط زیست همراه شد و آن
 کند.ر میاتجربه تلخ را دارد تکر

 
نیستند.  های رشدتنها شاخ  انسان و شادابی طبیعت و امید . شادی19

و زشتی نیز شاخ  دیگری هستند که درجا در رشد و یا در انحطا   زیبائی
ت را گزارش میی بودن طبیعگربودن انسان و در آبادانی و یا گرفتار ویران

 کنند:
را محور  ، داستان زندگی انسان است که قدرت«یتصویر دوریانگر». 1914

 کند و همه بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعیمی زندگی خود و طبیعت
که زشتی حاصل از ویرانگرداند. اال اینمی و فرهنگی را عرصه روابط قوا

شود. اما کدام شود، در تصویر او نمایان میها در سیمای او نمایان نمیگری
گریها در های ویرانهای آینده. اما آیا براستی، زشتیتصویر؟ طبیعت و نسل
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کند، مشاهده نمیسیمای انسان قدرتمداری که قدرت را محور زندگی می
ا. راست بخواهی، این انسان، سیمای واقعی خود را با انواع بزکشود؟ چر
کنند روزافزون را بیشتر نمایان میها زشتیحال، بزکپوشاند. با اینها می

سان که هست ببیند. برای مثال، کسی که را آن هرگاه انسان بخواهد واقعیت
سپرد و غذائی میداری میو شب زنده خواری و مواد مخدرخود را به شراب

پندارد اما برای تن زیان دارد، انسانی است که خورد که لذت بخش می
ها در باره انواع تنگ کند. مثالتر میمحدوده زندگی خویش را تنگ و تنگ

کردن محدوده زندگی فراوانند. زشتی سیما و تن انسانِ مانده در تنگناهای 
ها برای پوشاندن زشتی روزافزون، شود. بزکتر و بیشتر میخود ساخته، بیش

 دهند. گری را بدست میها اندازه ویرانشوند و الیهچند الیه می
از تنگناهائی است که  شاخ  رهائی انسان و طبیعت قرار، زیبائیبدین      

شود زیبائی برهم افزوده می کند. ایناو ایجاد و خود را در آن زندانی می
 قرار،شوند. بدینوقتی تنگناها فراخناهای دامن گستر می

توان درون را در بند تنگنا داشت و سیما را زیبا گرداند. نمی. 1911
 دهد که، پیش از این، عرفاناینک دانش به انسان همان هشدار را می

هستی  گاه زیبائیباز و جلوه داد: درون باید بروی هستیبه انسان می
هر  باشد تا برون و سیما، آن زیبائی را باز بتاباند. به سخن دیگر، رشد

انسان و هر جامعه درونی است و از بیرون، قابل القاء نیست. القای از 
هایی که برهم بیرون، مانع ایجاد کردن بر سر راه رشد است و زشتی

گر ضد رشدی هستند که رشد جلوه داده میشوند گزارشیافزوده م
بوده هائی که مستعمره غربهای سیمای جامعهشود. مشاهده زشتی

ناچیز کردند، به انسانی که « غربی کردن»اند و نیز آنها که رشد را در 
و  آموزد که رشد در استقاللبخواهد از تجربه درس بیاموزد، می

 .شودو با درون را بروی هستی گشودن میسر می آزادی
 
مندی وقتی مدار رسیم: یکی اندازهمندی میسان، به دو نوع اندازه. بدین11
 مندی وقتی مدار بازبا قدرت( و دیگری اندازه است )رابطه قدرت بسته
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ناپذیر را انبوه و سیری و مصرف (. اولی تولیداز بودن بروی نامتعیناست )ب
 کند:مندی تولید و مصرف را ایجاب میشود و دومی اندازهسبب می
و  ، تولیدهستند بروی نامتعین هائی که انسان و طبیعت. بازبودن متعین1114
آورند( را را بر می هایی که نیازهای واقعیها )کاالها و خدمتمتعین مصرف

محل میگر بیهای ویرانها و خدمتکند. بنابراین، تولید فرآوردهایجاب می
از میان برخاستن گردد. با مند میها نیز اندازهولد انسان و شود. بسا زاد

گشاید و می ها و تنگناها، انسان چشم به واقعیتعوامل ایجاد کننده کمیابی
بیند که در طبیعت از هرچیز به اندازه وجود دارد. دانش و فن باید بکار می

تر را بجوید و خود را با کمبود و تنگنا روند تا هر نسل طبیعتی شاداب
 رویارو نبیند.

که جلوگیری از پیدایش آن و در صورت پیدا شدن، از  -آور خفقانوگاهگل   
است: فر، کنیم سفالاین  -است  اقتصاد میان برداشتن آن موضوع علم

ظرف را  45سازد اما کوره او گنجایش بیش از ظرف می 455گری، روزانه 
گر باید خوانند زیرا یک سفالیآور مندارد. کوره کوچک را گلوگاه خفقان

ها را ارزان دراختیار کسی که کوره بزرگ خود بکاهد و یا ظرف از تولید
دارد بگذارد. یا اگر سدی را بسازند اما شبکه توزیع آب را نسازند. نبود 

طور است اگر کارخانه گویند. همینآور میشبکه توزیع آب را گلوگاه خفقان
آنکه شبکه توزیع برق ساخته شود. نبود شبکه را بسازند ، بی تولید برق

 آور است. گلوگاه خفقان
آور اول در خود او بیند گلوگاه خفقانهرگاه انسان در خود بنگرد، می    

دهد نیست، گیرد و خون را جریان نمیاست. این گلوگاه از نوع رگی که می
به خود، عقده حقارت پدید  بلکه اندیشه راهنمائی است که در باورمندان

انگارند. همه عاملآورد و، بدان، شهروندان کشوری خود را ناتوان میمی
شوند بینند. غافل میرا دارند اما خود را توانا به بکاربردن آنها نمی های رشد
دانیم در طول نشینند. میدهی و به انتظار تغییر دهنده میکن تا تغییراز تغییر

کشورهائی که در موقعیت زیر سلطه بودند، معتقد « متفکران»و قرن، د
بسپارند تا غرب آنها را رشد  بودند که باید اختیار کشورهای خود را به غرب

 دهد. 
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های ختقانرهاکردن تن و عقل است از گلوگاه قرار، رشدبدین     
های است از گلوگاه اجتماعی آور و  رهاکردن چهار بعد واقعیت

شود، اهتمام در مربول می آور. در آنچه به تن آدمی و طبیعتختقان
شود، عارف نگاه بهداشت است و در آنچه به عقل آدمی مربول می

و  رونداست. و در آنچه به عقل هر شه داشتنش بر خودانگیختگی
شود، این به یمن اندیشه راهنمائی عقل جمعی شهروندان راجع می

است که عقل فردی و جمعی، به توانائی  و آزادی که بیان استقالل
 کند.کن تا تغییریابی و تغییردهی، باور میرشد، بر وفق اصل تغییر

اند: ، دو دستهاجتماعی چهار بعد واقعیت های ختقان درگلوگاه     
جامع نباشد و  هائی که هرگاه برنامه رشدهای موجود و گلوگاهگلوگاه

. برای مثال، هرگاه برنامه رشد آیندهر چهار بعد را دربر نگیرد، پدید می
هنگی غفلت کند، تا بخواهی، اقتصادی از رشد ابعاد اجتماعی و سیاسی و فر

آور، که استبداد بمثابه گلوگاه خفقانآورد. چنانآور پدید میگلوگاه خفقان
هرگاه تنها در بعد سیاسی برداشته شود و در بعدهای دیگر برجا بماند، 

خاطر است که ایرانیان در طول یک قرن سه شود. بدیندوباره، بازسازی می
 د و همچنان گرفتار استبداد هستند.بار دست به جنبش همگانی زدن

ها را کاالها و خدمت آور که مصرفهای خفقان. از جمله گلوگاه1111
است. زیرا  کند، بستن در عقل فردی و جمعی بروی نامتعینناپذیر میسیری

بودن بروی نامتعین است،  یا باز با بستن در، حالت طبیعی که خودانگیختگی
آورد. رود. دائما عقل فردی و نیز عقل جمعی را به یاد خود میاز میان نمی

رو، از یادبردن به یادآمده، به مصرف بازهم بیشتر نیازدارد. اعتیاد به از این
انسان و عاملی مهم از  آور رشدمصرف بیشتر و بیشتر است که گلوگاه خفقان

ساالری و ساالریهای همزاد و همراه آن( می)سرمایه رشد قدرتعاملهای 
کند، این آور دیگر را ایجاد میختقانهای گردد. آن گلوگاه که گلوگاه

و سعی در باز  گلوگاه است. بازبودن عقل فردی و جمعی به روی خدا
 و بازترکردن عقل به روی خدا، رشد همین است. 
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 است: برقرارکردن رابطه مستقیم با واقعیت رشد .3
 
  

گرفتند. در طول قرنى اندازه مى را با توليد ناخال  ملى دانيم كه رشدمى      
د هاى ديگرى را نيز در نظر گرفتند. با وجود اين، بايكه بپايان رسيد، ضابطه

هاى انسانى هستند و پرسيد: آیا واقعيتى كه انسان است و واقعيتى كه جامعه
هستند و واقعيتى كه جانداران هستند و واقعيتى  واقعيتى كه نيروهاى محركه

كه محيط زيست است و واقعيتى كه منابع موجود در طبيعت هستند و 
« رشد»كنند يا بر ضد هم مى« رشد»حقيقتى كه معنويت است، با هم 

« رشد»کنند، آیا پايان فراگرد می« رشد»كنند؟ هرگاه برضد یکدیگر مى
 افزايد؟آورد يا بر نياز مىنيازى مىنابودى همگانى نخواهد شد؟ رشد بى

آورد آيا برآوردن نيازها كار را به نابود شدن نياز مى اگر فر، كنيم رشد      
كند كه در كشاند و سرنوشت انسان را سرنوشت قارون نمىت نمىمنابع طبيع

آيد؟ آيا ادامه حيات گنجى از ثروتهايش، به برنیامدن نيازها، از پاى در مى
نيازى مادى و نیازمندی در گرو اين نيست كه جريان رشد را جريان بى

 معنوی بدانيم و بگردانیم؟
  
 روز افزون است:نيازى روند بى  جريان رشد 
  

معنوى  ↔مادى  داند كه افزون بر چهاردهه است از مدار بازخواننده مى     
تواند بر ام كه آدمى با واقعيتها دو نوع رابطه مىام. توضيح دادهنوشته و گفته

 ↔از مادى مادى و رابطه در مدار ب ↔مادى  قرار كند: رابطه در مدار بسته
و دومی رابطه مستقیم با واقعیت  معنوى. اولی رابطه غیر مستقیم با واقعیت

شود. اما نياز برقرار می است. رابطه اولی غیر مستقیم است زیرا از راه قدرت
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. شودهای مادی برآورده نمیفرآورده معنوى، نيازى است كه از راه مصرف
و... حال اگر بخواهىم نيازهاى معنوى را  و علم براى مثال، دوستى و عشق

م، از آنجا كه نيازهاى معنوى نامحدود یهاى مادى برآوربا مصرف فرآورده
ها براى برآوردن آنها را بايد نامحدود كرد. پايان هستند، توليد فرآورده

رگ انسان و طبيعت است. در مدار بسته جريانِ چنین توليد و مصرفی،م
برابر توليد آن در واپسين  3 ، توليد غرب1545مادى، تا سال  ↔مادى 

بست، راهى ديگر بايد رفت: شود. براى بيرون رفتن از بندهه قرن بيستم مى
و هاى مادى ، جريانى است كه در آن، نيازهاى مادى با فرآوردهجريان رشد

هاى  شوند. دائم تركيبهاى غير مادى برآورده مىنيازهاى معنوى به فرآورده
آيند كه در آن، سهم ماديت كمتر و سهم معنويت بيشتر است. نو پديد مى

گفتند، در جريان رشد، بخش خدمات دانستنى است كه اقتصاددانان مى
ى شوند. در دنياتر مىهاى صنعتى و كشاورزى كوچك تر و بخشبزرگ

آوردند. بهر رو، با وجود مدار كمونيستى سابق، خدمات را به حساب نمى
هاى مادى مادى، توسعه خدمات با كاهش نياز به فرآورده ↔بسته مادى 

دارى بخشهاى اقتصادى را با هدف بحدِاكثر همراه نشد. زيرا نظام سرمايه
زون و است. اين سازماندهى نابرابرى روز افرساندن مصرف، سازمان داده

را گرفتار  آورد و انسان و طبیعتاست و میو ويرانگرى ببار آورده خشونت
 کند.بن بست مرگ می

آن جريانى است كه، در آن،  حال اگر بنا را براين بگذاريم كه جريان رشد     
تر و يط زيست سالمنيازتر و طبيعت آبادتر و محانسان و ديگر جانداران بى

تر و درصد بکار افتادنشان بزرگ تر و نيروهاى محركهمنابع طبيعت به اندازه
شود، نياز به نظام اجتماعى ديگری، با و ويرانگرى كمتر مى در خشونت
جانداران و  های انسان با انسان  و انسان بابا حق شدن رابطه رابطه  حق

 كنيم:معنوى پيدا مى ↔مادى  طبيعت در مدار باز
 
اقتصادى،  . از زمانى كه مسلم گشت بهشت وفورى كه دو روش رشد4

 كند، كار اقتصاددادند، تحقق پيدا نمىدارى و كمونيسم وعده مىسرمايه
های اقتصادی و ای شد كه، بر آن، نظریهیهپا« ندرت»ها شد و  اداره كمياب
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شوند. اما اگر در طبيعت، اند و ساخته مىنیز سياستهاى اقتصادى ساخته شده
روند، شدن، از ميان مى مواد الزم، به اندازه وجود ندارند و با مصرف

شود؟ به اين پرسش دو پاسخ تكليف زندگى در آينده نه چندان دور چه مى
 اند:هداد
ها انگارد. اصلحمى« انتخاب اصلح»راه حل را  . داروينيسم اجتماعى414
 شود!مانند و بخش بزرگى از بشر حذف مىمى
اقتصادى  . ديگران مهار افزايش جمعيت و به صفر رساندن ميزان رشد411

كنند )کتاب را پيشنهاد مى و آزادی و ... و رشد بر پایه استقالل و ضد رشد
 رشد نوشته الوالحسن بنی صدر، جلد اول(.

اما اگر ميان واقعيتى كه انسان است و واقعيتى كه طبيعت و منابع      
م، بر فرض كه طور که تشریح کردیباشد، همان آنند، رابطه تضاد

داشته باشد و   راست باشد و واقعیت و زور دروغ حقوق انسان
به ديار عدم ممکن باشد، با وجود توليد و « ها اصلح»فرستادن غير 

 كرد!  بايد حذفكشد و از نو، مىانبوه، باز كار به ندرت مى مصرف
با ميزان صفر نيز،  اگر هم ممکن باشد، باوجود ساختار  و نيز، رشد     

کند و محیط ها را بیشتر میکاری و نابرابری، بیو مصرف کنونی تولید
گرفتن منابع کند و  تنها زمان پايان تر میرا، با آهنگی کندتر، آلوده زیست

 اندازد.طبيعت را به تأخير مى
هر چيز به اندازه وجود »اما اگر بنا را بر اين بگذاريم كه در طبيعت، از      
شود. راه حل ندرت تغيير طرز فكر و عمل ، ندرت امرى اجتماعى مى«دارد
شود: رشدى كه سبب ندرت نشود، نياز به ها و نظام اجتماعى آنها مىانسان

و نظام اجتماعى باز و تحول  و آزادى بمثابه اندیشه راهنما قاللبيان است
پذیر دارد . در عمل، انسان و محيط زيست و جانداران ديگر و منابع موجود 

دهند كه اگر فعاليتهاى حياتيشان اى را تشکيل مى، مجموعهدر طبیعت
آن جريانى پذيرد. حيات، از جمله حيات انسان نقصان مىهمخوان نشود، 

اى كه از فعاليتهاى است كه در آن، نيروهاى محركه جريان رشد
هاى اين آيند، در افزودن بر توانائیهمخوان انسان و طبيعت پديد مى
 مجموعه در رفع نيازها بکار افتند.
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انسان  كه رشدرا بايد با توحيد جانشين كرد. توضيح اين ادقرار، تض. بدين1

به « خيال علمى»نبايد با تخريب طبيعت و منابع آن همراه شود. بر فر، كه 
ها بتوانند به كرات ديگر سفر كنند و در آن كرات نيز واقعيت بپيوندد و انسان

ن كرد، رشد بر اصل تضاد، نخست زندگى كردن ممکن باشد و يا بتوان ممک
نيستند؟  كند. آيا هم اكنون چهار پنجم بشريت گرفتار فقرانسان را ويران مى

 هاى اجتماعى تشديد كننده نابرابرى و خشونت آيا يك پنجم ثروتمند، نظام
روز  زور ها ويرانگر نيستند؟ آيا توليد و مصرفندارند؟ و آيا دوسوم فرآورده

 افزون نيست؟ آيا...
 قرار،بدين
. ضابطه نيازهاى تن، سالمت آن است. با توجه به بلند شدن طول عمر، 114

هاى الزم براى برآوردن نيازها را اين انسان و طبيعت هستند كه فرآورده
انسان و  كند، كار مشترككنند. تا انسان بر روى زمين زندگى مىتوليد مى

آنكه فرسوده شود، توانا به بايد طبيعت بىيابد. پس مىطبيعت ادامه مى
همکارى با انسان بماند. به سخن ديگر، ضابطه كار طبيعت، عمران دائمى 

 است.آن
. اينك بر انسان معلوم است كه طبيعت در زمين كشاورزى خالصه 111
ت. تا اين زمان، شود. محيط زيست انسان و جانداران ديگر نيز هسنمى

است. پس اين فعاليت انسان است انسان عامل تخريب محيط زيست بوده
بايد تحت ضابطه سالمت محيط زيست قرار گيرد: انسان در رابطه كه مى

و ایجابات و نیازهایش را باید حذف کند و رابطه  ، قدرتخود با طبیعت
به  طبیعت بر عمران و محیط زیست ردن حقمستقیم با طبیعت را بجا آو

 سالمت بداند و این حق را به جا بیاورد.
بايد در بند هاست، هر نسلى مى. بنا بر نظرى كه، در عمل، راهبر فعاليت119

 كهحال باشد و نگران آينده نباشد. غافل از اين
، بنابراین، ويرانگرى بيشتر. نقش زورتر، الف. هراندازه زمان فعاليت كوتاه

نقش بى كنيم، زور و خشونتنهايت فر، مىوقتى زمان فعاليت را بى
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نهایت فر، کرد تا هم خود شوند. بنابراین، زمان عمل را باید بیمى
 و محل بگردد.خویش را بازیابیم و هم زور بی خودانگیختگی

ضابطه سالمت تن و عمران طبيعت و سالمت محيط زيست، رعايت  -ب 
نقش شوند. به سخن ديگر، در بى و خشونت كه زوركردنى نيستند مگر اين

نهايت فر، شود. زمانى بود كه طرز هر فرآورده، زمان بى توليد و مصرف
كاريم  و ديگران كاشتند و ما خورديم، ما میفكر دهقان اين بود: ديگران 

كرد كه نسلهاى خواهند خورد. بنا بر آن طرز فكر، كشاورز چنان كار مى
آينده، تا هستى هست، از كار او، بخورند. اينك، ضابطه كشاورز، رساندن 

ها با سود به حداكثر است ولو عمر بارورى زمين كوتاه شود و فرآورده
است كه در رابطه با طبيعت، زمان آبادانى شند. زمان آنسالمت تن سازگار نبا

 نهايت فر، شود. وآن و سالمت محيط زيست، بى
بردارى از . ضابطه سالمت محيط زيست در كار بر روى زمين و بهره111
ها، نسل بعد از نسل، در بهره ها و ضابطه تعلق منابع طبيعت به انسان جنگل

 رعايت شوند.بايد بردارى از اين منابع، مى
قرار، رعايت ضابطه سالمت تن توأم با رعايت سالمت محيط بدين     

زيست، توأم با رعايت بارورى دائمى زمين، توأم با رعايت ضابطه 
نهايت، ضابطه تعلق منابع به نسلها که از پس یکدیگر زمان بى
 آمد، فعاليت مشترك انسان و طبيعت را، فعاليت رشدخواهند

 .گرداندمى
 
است، ها درآمدهملی. در اقتصادى كه جهانى شده، یعنی تحت سلطه ماوراء9

طور ها است. اينملیدر ظاهر، واليت مطلقه با بازار و در واقع، با ماوراء
شود و عرضه از تقاضا پيروى شود كه تقاضا در بازار اظهار مىاستدالل مى

شود. اين ، تنظيم مىتوليد و مصرف كند. اگر كار را به بازار بگذاريم،مى
كه برد. توضيح ايندارى ليبرال، پيش از بازار را، از ياد مىاستداللِ سرمايه

آيند؟ و بازار چگونه جائى است؟ تقاضا چيست؟ و نيازها چگونه بوجود مى
آورند، پس نيازها را اگر اظهار تقاضا و ابراز عرضه بازار را بوجود مى

آيند. پيش از بازار آورد. نيازها پيش از بازار بوجود مىار بوجود نمىباز
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شود. پيش ها باز يا بسته مىاست كه مدار پندار و گتتار و كردار انسان
آيند و اظهار از بازار است كه بنا بر نوع مدار، نيازها بوجود مى

به بازار بر آدمی شوند. افزون بر اين، تمامى نيازها به تقاضاهای راهمى
خريد است كه چند و چون تقاضاهائى را كه  شوند. قدرتتبديل نمى

كند. بخالف تصور، توزيع اين شوند، تعيين مىدر بازار اظهار مى
بنديهاى قدرت خريد نيز كار بازار نيست. پيش از بازار، گروه

كنند. ان خود توزيع مى، درآمدها را میاجتماعى، از راه روابط قوا
اند كه پيش از بازار، عرصه قدرت مدارى و روابط قوا چنان كرده

، است كه قدرت سرمايهاجتماعى عرصه بر انگيختن نيازهائى شده
سان، انسان کند. بدينبراى بحداکثر رساندن سود، ایجادشان می

ا قدرت مدار باشد، به كه عقل او مستقل و آزاد ياست كه بنابراين
مادى يا مدار  ↔مادى  سخن دیگر، مدار انديشه و عمل او مدار بسته

كند كه پيدايش و معنوى باشد، نيازهائى را پيدا مى ↔مادى  باز
شود. شود و يا همراه نمىو ويرانگرى همراه مى ارضايشان يا با زور

شوند. يکى اين، دونوع سازماندهى كار و دو نوع بازار پيدا مىبنابر
انسان و عمران  كند و ديگرى بيانگر رشدابعاد ويرانگرى را بزرگ مى

طبيعت و سالمت محيط زيست و حتظ منابع موجود در طبيعت 
 .شودمى
و  را جانشین مالکیت شخصی مالکیت خصوصی« مکتب شیکاگو. »914
نیروی »، شئکند و صاحب مالکیت شخصی را تا حد را حاکم براین میآن
کند. برایش، پیش از بازار، وجود ندارد. راست بخواهی، نه ناچیز می« کار

نیازهای زندگی وقتی عمل به حقوق است که نیازهائی که در نظام سرمایه
حاصل کار از سه راه به است. « مکتب»شوند، مد نظر این ل میداری جع

گردد: یکی از راه بنیادهای جامعه، بیشتر از داری باز میبنیاد سرمایه
است. و « بخش خصوصی»همه دولت، که وسیله انتقال حاصل کار به 

کنند و های خرید را به بازار جذب میکه قدرت« انبوه نیازها»دومی 
توحیدی، تمامی ترفندها که  مستقیم. در کتاب اقتصاد سومی استثمار
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روند را بر اند و میبرای دزدیدن حاصل کار ، در طول تاریخ، بکاررفته
 .امشمرده
مدارى، ، بايد از بند قدرت«پيش از بازار»شود،  . اگر بنابر رشد911

ى است، بدر آيد: ساختار بنيادهاى جامعه كه داربخصوص قدرتی که سرمايه
دارى درآيد و كنند تا كه به خدمت سرمايهاينك انسان را تربيت و آماده مى

اند، بايد تغيير كنند تا که سپرده هاى اين قدرتی طبيعت را به ويرانگر
درآيند تا مگر انسان  وسیله انسان بگردند و بخدمت رشد استعدادهاى انسان

را بخدمت رشد خويش و عمران طبيعت و  و ديگر نيروهاى محركه سرمايه
زدائى ، ضابطه خشونتسالمت محيط زيست در آورد. با انجام اين انقالب

ی انسان در محيط هازدائی از فعاليتاز همکاری انسان و طبيعت و خشونت
 شود. وزيست، ضابطه همگانی مى

 
. وقتى تركيب ثروت سرانه را در كشورهاى مختلف، با يکديگر مقايسه 1
اند، سهم انسان اى که پيشرفت كردهگويند: دركشورها، به اندازهكنند، مىمى

شود. براى مثال، اگر در ثروت سرانه بيشتر و سهم طبيعت و منابعش كمتر مى
ها معكوس  را با ايران مقايسه كنيم، نسبت م ثروت سرانه یاپنبخواهي

معنوى ضابطه بگردد، تركيب  ↔مادى  هستند. حال اگر بنا شود مدار باز
شود. اگر اين تركيب پيدا مى تبع آن، توليد و مصرفه جديدى از نيازها و ب

 انسان بگردد، ضابطه واقعى غنا و فقر ين اندازه رشدهاى تعي ميزانى از ميزان
آيد. در حقيقت، انسان با رعايت اين هاى امروز و فرداها بدست مىانسان

و آزادى، بنابراین، رشد خود شود و استقاللرها مى ضابطه از مدار بسته
كه در مدار بسته، نيازها در يابد. توضيح اينباز مى انگیخته خويش را

. کندکار میشوند و عقل نيز، در محدوده آن مدار، اشکال مادى بيان مى
است كه کنند. نتيجه اينها نيز درمحدوده همان مدار کاربرد پیدا می دانش

شود و مصرف انبوه ثروت در تغيير شکل دادن به مواد طبيعى خالصه مى
گردد. حاصل اين مصرف تخريب استعدادهاى انسانى و منابع هدف مى

 قرار،طبيعت و آلودگی محيط زيست است. بدين
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هایی كه برشمرديم رعايت شوند، ضابطه ، ضابطهاگر در توليد و مصرف     
ها، همه موجودات با رعايت ضابطهشود: جديدى پيدا و برآنها افزوده مى

ازهاى مادى خويش را برآورند. افزون برآن، انسان توانند نيزنده مى
هاى او، كند. در فعاليتمى ها رشدو فضل بمثابه مجموع استعدادها

معنويش بازتر و حاصل كار استعدادهاى او  ↔هر اندازه مدار مادى 
و تر، انسان مستقل بيشتر و بکار بردن منابع طبيعت صرفه جويانه

 .  و اين ضابطه همراه است باترآزادتر و تواناتر در نتيجه غنى
 
كنند و براى آنكه . در حال حاضر، در يك طرف دنيا، توليد انبوه مى4

برند. در را از ميان مى زيادت عرضه بر تقاضا، قيمتها را پائين نياورد، مازاد
و فن و تعليم و تربيت  سرمايهسوى ديگر همين دنيا، سرزمينهاى وسيع منتظر 

هستند. در يك سوى جهان، محيط زيست را  و نظام اجتماعى سازگار با رشد
كنند و براى كاستن از شدت آلودگى، چاره را در انتقال سخت آلوده مى

 دانند كه كرهبينند. پندارى نمىهاى آلوده كننده به كشورهاى فقير مىفعاليت
شود. گوئى زمين يکى است ومحيط زيست اين كره است كه آلوده مى

توليد كنند  ها، خود به اندازه مصرفدانند اگر بجاى انتقال آلوده كنندهنمى
منتقل كنند، توليد  و آسيا و امريکاى التين و سرمايه و فن را به افريقا

 و صنعتى غير آلوده كننده، نيازهاى انسان را برخواهد آورد. كشاورزى
 منابع طبيعى نيز عاقل نيست. چنانكه نفت در مصرف« ثروتمند»اقليت      

كه محيط زيست را آلوده را كه ماده صنعتى بسيار ذيقيمتى است و بدون اين
سوزاند. حساب، مىبکار رود، چون ارزان است، بى صنعتتواند در كند، مى

 است. سرمايه در استفاده از مواد ديگر نيز تابع توقعات قدرت
تغيير اين رفتار، نياز به مستقل و آزاد شدن عقل و بسط فرهنگ      

از به بسط فرهنگى است كه، بدان، هر انسان و آزادى دارد. نی استقالل
را برآلودگى محيط زيست، لحاش کند. بياموزد، در فعاليت خود، اثرهای آن

ها، با اين بينش كار كند كه آبادان شدن طبيعت و مستقل و آزاد شدن انسان
دارند و براو است که این الگو  در همه جاى روى زمين، نیاز به الگوی رشد

 بگردد.
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قرار، در سطح هر كشور و در سطح جهان، هر زمينى بايد آباد گردد بدين    
و هيچ محيط زيستى نبايد آلوده شود. اين آن تغيير اساسى در پندار و كردار 
است كه انسانِ عامل تخريب طبيعت را به انسان عامل عمران آن بدل 

هنگ كنونى به فرهنگ ها از ضد فركند. آيا بايد صبر كرد تا همه جامعهمى
گذر كنند؟ نه. بر هر  اجتماعی عدالت بر میزان و آزادى و رشد استقالل

جامعه و بر هر انسان است كه منتظر دیگران نماند و این فرهنگ را بجوید 
و رشد بر میزان  استقالل و آزادی های خود را سازنده فرهنگو، فعاليت

 عدالت اجتماعی بگرداند.
 
شد، بايد رعايت مىها كه مى. در نظريه رقابت كامل، يکى از ضابطه6 

گاه رعايت نشد. زيرا شفاف كردن روابط شفافيت بازار بود. اين ضابطه هيچ
، پيش از شفاف کردن بازار، اين توليد است كه محال است. در حقیقت قوا

، فعاليتهاى كه در محاسبه توليد ناخال  ملىبايد شفاف شود. توضيح اين
ها نيز گرفتار جبرى هستند شوند. جامعهويرانگر نيز، به حساب گذاشته مى

تغييرى در اين ساختار، توانند از آن رها شوند: جبرِ ساختارِ توليد. هر كه نمى
هائى  كارى، از ترساز بي شود و ترسكارى مىموجب افزايش ميزان بى

ها نيز، بنوبه  هاى اقتصادى، برپایه آنها، بر پا هستند. اين ترس است كه نظام
سان كه شفافيت ذاتى ها هستند. در حقيقت، همانخود، ساختهِ ابهام

ها، است. انواع ابهام نيز ذاتى قدرت و آزادى است، كدورت و ابهام استقالل
هاى رايج قدرت مدارى در آن جامعه را بدست  در هر جامعه، شکل

هاى ها در درجه اول فعاليت، ابهامهاى غربدهند. براى مثال، در جامعهمى
اند. زيرا شکل هاى سياسى را فرا گرفتهاقتصادى و در درجه دوم فعاليت

اى ادارى است. حال آنكه در جامعه -مدارى، اقتصادى و سياسى قدرت
دينى و در درجه دوم اقتصادى  -چون جامعه ايران، در درجه اول سياسى 

دينى سود بخش  -هاى اقتصادى از راه قدرت سياسى است زيرا فعاليت
 شوند. از اينجا،مى
هاى شفاف اى از فعاليتو آزادى، حاصل مجموعه در استقالل رشد     

هاى اقتصادى )توليد و توزيع و بنابراين، شتافيت فعاليتاست. 
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ها، اى مهم از ضوابط رشد است. اگر در جامعه( ضابطهمصرف
يابد و ارى مىجهانى پايه استو ها شتاف شوند، صلحفعاليت
گذارند و توانائى آبادان كردن هاى تخريبى رو بکاهش مىفعاليت

ها، از منابع و سالم كردن بردارى، بر وفق ضابطهطبيعت و بهره
 .آيدمحيط زيست، بدست مى

 
كنند: رابطه ها، كه بر ما معلوم شدند، به اين ضابطه سر باز مى.  ضابطه7

يست و نيز در بر دارنده منابع و تأمين كننده انسان با طبيعت، بعنوان محيط ز
سازگار است كه رابطه واقعيت )انسان( با واقعيت  ، وقتى با رشدمواد غذائى

)طبيعت( مستقیم باشد. به سخن دیگر، اين رابطه بيانگر دوگانگى نباشد. 
واقعيتى كه انسان است، با ام، اما به ترتيبى كه در اين مطالعه، يادآور شده

است: در دورانى، در همه جا، كردهسلطه بر قرارزير -طبيعت، رابطه مسلط 
شمرد. در دوران ما، انسان خود را انسان بود كه طبيعت را بر خود مسلط مى

انگارد. اما از آنجا كه رفتار انسانِ مسلط حيات طبيعت مسلط بر طبيعت مى
شود كه انسان بايد از رابطه ك اين نظر اظهار مىرا بخطر انداخته است، اين

است كه خدمتگزارى سلطه با طبيعت، آزاد شود. واقعيت اينزير -مسلط 
سان، رابطه انسان است. بدينیاطبيعت ذاتى حيات انسان و هر موجود زنده

و طبيعت رابطه با حيات خويش است. شعور بر اين واقعيت كه رابطه با 
تر هاى پيشين را شفافحيات انسان است، هم ضابطه طبيعت، رابطه با

اى كه آورد. رابطهكند و هم رابطه جديدى ميان انسان و طبيعت پديد مىمى
در رابطه، ميان خود و  خود به خود وجود دارد اما انسان با وارد كردن زور

كند. مى طبيعت دوگانگى و بر اين دوگانگى، زور ويرانگر را بر حيات حاكم
 قرار،بدين
. وجه ديگرى انسان با  طبيعت است اندازه توحید ضابطه رشد.  714

از اين توحيد، حقوق ذاتى انسان است. به عمل درآمدن اين حقوق، زندگى 
ها، رعايت حقوق در كمال خويش است. پس به عمل درآوردن حقوق انسان

شود دائم طبيعت خيزد. انسان توانا مىاز ميان بر مى شود. زورطبيعت نيز مى
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را با حيات خويش، دمساز كند. با حیاتی دمسازکند كه عمل به حقوق ذاتى 
 او است. 

برقرارکردن رابطه مستقیم با طبیعت را  انسان و طبیعت توحید .711
 : گیردارکردن با طبیعت، در بر میکند. رابطه مستقیم برقرایجاب می

 سان که هست شناسائی کردن. و، آنرا، بمثابه واقعیت الف. طبیعت
با حق  که در رابطه حق شناسائی را نه در تخریب طبیعتب. این

 برقرارکردن با طبیعت بکاربردن. و
 های طبیعی را برطرف کردن. وسامانههای وارده به ج. نقص

او شناختن و میان این نیازها و  د. نیازهای انسان را نیازهای طبیعت
 نیازهای طبیعت سازگاری پدید آوردن. و 

انبوه  در شکل ثروت و مصرف )= زور ، به قدرت. در رابطه با طبیعته
 ( نقش ندادن. و

 گر را به صتر رساندن. و های ویرانفرآورده و. تولید
 ز. حقوق دیگر جانداران را شناختن و رعایت کردن.

 است:ضابطه زير محك رعايت اين ضابطه و كامل كننده آن     
 
. طبيعت كندرا طبيعت گزارش مى رعايت نشدن حقوق انسان. 3

و  خود او و طبيعتى كه محيط زيست او است: تخريب تن و استعدادها
كند كه استبداد، در تخريب طبيعت. تاريخ طبيعت ايران گزارش مى
اى به حقوق انسان طول تاريخ اين كشور، تجاوزهاى بيش از اندازه

آلودگى  است. در ايران امروز و در جهان امروز، ميزانروا ديده
، وسعت و شدت تجاوزها به حقوق انسان را گزارش محيط زيست

هاى ی كه تخريب طبيعت در هيچيك از حسابداركنند. طرفه اينمى
شود. صاحب نظرانی ضرورت به حساب ملى، به حساب گذاشته نمى

و منابع  یب طبیعتو تخر های آلودگی محیط زیستگذاشتن هزینه
های ملی به نظر آنها کنند اما هنوز حسابداریرا خاطرنشان میآن

 اند.اعتنائی نکرده
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، تأمل كه تصورى از ميزان تخريب پيدا كنيم، در صدور نفتبراى اين      
 سلكند. نكنيم: صدور نفت خام، فكر و دست ايرانى را از كار محروم مىمى

آن، بعنوان  كند. مصرفاى سخت ارزشمند محروم مىهاى آينده را از ماده
كند. اما نه در كشورهاى صادر كننده سوخت، محيط زيست را آلوده مى

نفت و نه در كشورهاى وارد كننده زيانها محاسبه و به حساب گذاشته 
كند. ت پيدا نمىكند كه فضوالدانيم كه طبيعت چنان عمل مىشوند. مىمى

بنابراين ضابطه فعاليتهاى سازگار با هايش تجديدپذير هستند. فرآورده
 هاى تجديدپذيری هستند كه فضوالت بر جا نگذارند.، فعاليترشد
كردن محيط زيست و اين ضابطه ميزان تخريب منابع طبيعت و آلوده       

 دهد. وبدست مى ترتر و كاملتجاوز به حقوق بشر را روشن
 
توان ديد كه اغلب از ديده ها، واقعيتى را مى. در پرتو اين ضابطه3
هاى انسان و در اشکال گوناگون خويش، فعاليت قدرتگريزد: مى

دهد كه با تخريب متقابل، نيازهاى طبيعت را چنان سازمان مى
ئى و تجدد را طرح سان، اگر امروز، فلسفه روشنا. بدينقدرت را برآورند
خوانند و در برابر صحت خردمدارى عالمت سئوال قرار شکست خورده مى

 شدن رشد است که اين بندگى عقل از قدرت و اسطورهدهند، بخاطر آنمى
این سخن که رشد جاى خود را است. است وضعیت کنونی را ببارآورده

که كار در خدمت قدرت، جانشين داد يعنى این به اسطوره رشد
. با اين جابجائى، دو واقعيت يکى انسان و ديگرى فعاليت رشد آور گشت

طبيعت رابطه مستقيم خود را بتدريج، از دست دادند. رابطه غير مستقيم و 
است. حتى كشاورزى كه كار ى برقرار شد كه قدرت ساختهی ااز مجار

يابى ای است كه انسان، از راه بازار و جهتست، رابطهمستقيم روى زمين ا
قرار، بجاى يگانگى، دو گانگى پديد كند. بدين، با زمين بر قرار مىسرمايه
اى كه قدرت است. حال اگر اين واسطه و تمامى است با واسطهآمده

از اين نوع است، از ميان برداريم، هائى را كه به جبر بر قرار كردهفعاليت
ماند. اما ماند؟ به يك اعتبار، از آن، بسيار كم مىرشد بر پايه قدرت چه مى
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دانش و فن در فضائى باز،  -به ترتيبى كه توضيح دادم  -به اعتبارى ديگر 
 آيند.كنند كه امروز به تصور نيز نمىكاربردهائی پيدا مى

ه مستقيم انسان در حال حاضر، دانش و فن بکار قطع رابطبهر رو،       
 . قدرتروندبا طبيعت خويش و طبيعتى كه محيط زيست او است، مى

و ترور با  هاى جهانى نگرانى خود را بابت انتشار اسلحه كشتار همگانى
و ميکروبى و اتمى(،  استفاده از اسلحه كشتار همگانى )اسلحه شيميائى

تر بخاطر افزايش خطر مرگ همگانى و بيشتر كنند. اين نگرانى كممى اظهار
كنونى خطر  بخاطر از دست رفتن مهارشان بر جهان است. توليد و مصرف

ترى براى حيات بر روى زمين هستند اما اين قدرتها ابراز نگرانى كه بزرگ
دهند. آيا نيز نمى كنند بکنار، تن به همکارى براى كاستن از اين خطرنمى

 آورد و او خود را از بردگى قدرتانسان را بخود مى ،آلودگى محيط زيست
يابد؟ ادامه حيات در گرو پاسخ آرى به اين كند و طبيعت را در مىآزاد مى

 پرسش است. به كدام ضابطه بدانيم پاسخ آرى است؟ به اين ضابطه:
است. اگر  هاى رشداى از ضابطهيابى دانش و فن ضابطهجهت     

دانش و فن، در خلق شدن و بکار رفتن، از اصل موازنه عدمى پيروى 
است كه ها آموختهشوند. تجربه به انسانكنند، بيانگرهاى رشد مى
كنند. اما چنان نيست كه ارزش را معين نمىدانش و فن با ارزش و بى

است كه آيا دانش و شخيص خوب از بد نيايند. سخن بر سر اينبکار ت
بکار روند و يا بکار گسترش فضاى  ، در تركيب قدرتفن، به قول تافلر

و ويرانگرى را بيشتر كنند يا در خشونت زدائى  آيند؟ خشونت الاكراه
يابى متضاد، گوياى عدم هريك از اين دو جهتكاربرد پيدا كنند؟ 

یابی دانش و فن از اصل شوند. در صورتى كه جهترشد و رشد مى
ثنويت پيروى كنند، هم در خلق شدن و هم در بکار رفتن محدود 

 ند.گردتر مىشوند و ويرانگرمى
 
طبيعت رسيم: آيا به اين پرسش اساسى مى هاى رشد. در يافتن ضابطه45

تواند طبيعت سازگار با كند و يا انسان است كه مىاست كه انتخاب مى
، هر دو نظر، بکار حيات خود را انتخاب كند؟ هم اكنون، بر مدار قدرت
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انسان سخن بميان است، نقش طبيعت در  شوند: وقتى از فقرگرفته مى
هاى سرسام آور فضا شود. و زمانى كه از هزينهكشيده مىپيش  انتخاب اصلح

شود، تحصيل توانائى براى سازگار كردن طبيعت با حيات نوردى پرسیده می
ها رعايت آورند. نخست مسئله را روشن كنيم: اگر ضابطهانسان را دليل مى

شوند و انسان ديگر عامل تخريب طبيعت نباشد و زندگى انسان، زندگى در 
و  اى از استعدادهادارى از حقوق خويش و رشد او بمثابه مجموعهبرخور
ها باشد، مسئله حيات طبيعت و چندى و چونى حيات انسان در جريان فضل

رشد، برجاست. ديديم كه حيات طبيعت از حيات انسان جدا نيست. 
و آیند بنابراين، يافتن دانش و فن بکار حيات انسان و طبيعت می

گردند. در حال حاضر، دانش و فن در خدمت بکاربردنشان، رشدآور می
دهند. يك بار ها و طبيعت را تغيير میقدرتند و چندى و چونى حيات انسان

يابى دانش و فن را در جهت ديگر، اهميت تعیین کننده اصل راهنما
انسان و طبيعت فعاليتی  يابيم: بر اصل موازنه عدمى، تحقيق در حياتبازمى
شوند بکار برخورداری که دانش و فنى كه پيدا مىآور است. بشر  آنرشد

ها،از حقوق خویش شوند و ای از استعدادها و فضلانسان، بمثابه مجموعه
طرف وجود دارند؟ آنها برآورده گردند. آيا دانش و فن بى نیازهای واقعی
 گذارد:بطه رشد جديدى در اختيار مىپاسخ پرسش ضا

هر فعاليتى، از علمى و فنى و غير اينها، در خود، هدف و روش و بنا     
شناسى نيز چنين را دارد. فعاليت علمى و فن بر اين اصل راهنما

است كه اختيار ابتكار و خلق، بنابراين، است. پس، ضابطه اين
خاطر است كه اندیشه نگیخته باشد. بدينرهبرى، با انسان خودا

و آزادى  كند. اگر بيان استقالل، اهميتی تعيين كننده پيدا مىراهنما
اندیشه راهنما باشد و حيات در كمال خويش هدف دانشجوئى و 

های  شود. اصل راهنماى عقلآور مىشناسى بگردد، كار انسان رشدفن
بر  ما، موازنه عدمى و هدف ما زندگى در استقالل و آزادى و رشد

 شوند. مى اجتماعی عدالت میزان
توان دانش و فن را براى رسيدن به هدف ديگرى بکار برد؟ براى آيا مى      

بکار رفتند. اما  تمىمثال، دانش و فن اتمى نخست در ساختن سالح ا
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اند. با وجود اين، بر بسيارى از كاربردهای آن، بکارهاى ديگر نيز آمده
حاكم است. چنانكه ضابطه توليد برق اتمى، تحقق حيات در كمال  قدرت

هاى ديگر، انسان را  خويش نيست. بلکه مصالح قدرت است. تأمل در مثال
گاه مى و روش و هدفى كه در جستجوى دانش و فن  كه اصل راهنماكند آ
از آغاز، به قدرت و روند، بسختى قابل جانشين شدن هستند. بکار مى

و آزادى به جستجوى دانش و فن  توقعاتش وقع ننهادن و در استقالل
 همين است. پرداختن، رشد

 
ايم: از ها را به يکديگر بسنجيم، دو كار كردهابطه. حال اگر ض44
ايم. در كار ای آگاه شدهايم و از ضابطهخوانيشان با يکديگر مطمئن شدههم

سنجم و به يکديگر سنجيدن بقيه اول، دو ضابطه را با يکديگر مى
 گذارم:هارا بر عهده خواننده مىضابطه

برى با انسان است. اما بنا بر بنابر يك ضابطه، اختيار و ابتكار و ره    
شود و ويرانگرى كند، در خود،  ضابطه ديگرى، اگر انسان برده قدرت

يابد. اگر انسان خودانگیخته باشد و تأثیرهای ويرانگرى را مى
يابد. به سخن ديگر، اين دو آبادگرى كند، اثرهاى آن را در خود مى

انسان و عمران طبيعت يك كار  كنند كه رشدضابطه ما را آگاه مى
 . است و رهبرى با انسان خودانگیخته است

دهند و ، مجموعه همخوانى را تشکيل مىهاى رشدقرار، ضابطهبدين     
بکاربردن این مجموعه انسان را از موجود ويرانگر به موجود آبادگر بدل 

ها را ابطه ديگر، مجموعه ضابطهكند. در رابطه انسان با طبيعت، دو ضمى
 كنند:كامل مى

 ها با يکديگر و در درون هريك از جامعهها و رابطه جامعهجامعه     
ها با يکديگر واقعيت هستند. در اين دو قلمرو هاى انسان، رابطهها

سان، نيز هر رابطه قوائى اثر تخريبى مستقيم بر طبيعت دارد. بدين
، با جانشين كردن ها بر ميزان الاكراهسانها ميان انتنظيم رابطه

با حق فضاى  کند. رابطه حقپیدا می واقعیت حقوق بجاى قدرت
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ها و طبيعت را آبادان و انسان ها را فضاى الاكراه و مساعد رشدجامعه
 و .گرداندمحيط زيست را سالم مى

 
. اما انسانى كه اختيار و رهبرى دارد، در فعاليتهاى خود، نيروهاى 41

كند. نيروى محركه چيست؟ پرسشى است كه نوع پاسخ به ايجاد مى محركه
آورد. در حال و تقسيم كار و تركيب كار هر انسان را بوجود می آن، اقتصاد

و  و گاز ، كارمايه )برق حاصل از نفت«نيروى انسانى»حاضر، مواد اوليه، 
شوند. اداره مجموع نيروى محركه خوانده مى (، دانش و فن، سرمايهاتم

نيروهاى محركه در مقياس جهان، موضوع اقتصاد و جامعه شناسى و سياست 
ها در و فضل مند و مجموع استعدادهات. اما اگر انسان را حقوقو... اس

آزادش كنيم، چندى و چونى نيروهاى محركه  نظر آوريم و از بردگى قدرت
ل باشد، نيروى محركه حاص كنند. در حقيقت، اگر بنا بر تضادتغيير مى

اگر  د که امری محال است.آيانگرى پديد مىشود و از ويرچالش ضدها مى
بادانی بکار آد و در شوبنا بر توحيد بگردد، نيروى محركه حاصل آبادانى مى

اى كه . پس، اين رابطهِ پايه است كه بايد تصحيح شود. رابطهافتدمی
شود، باید تصحیح شود. پيش از اين توضيح هاى ديگر بر آن بنا مىرابطه
بر  ها، تنها رابطه قواچشم بپوشيم، ميان پديده ز رابطه با خداام كه اگر اداده

كنند، اصل را بر اند يا مىرو، آنها كه خدا را انكار كردهشود. ازاينقرار مى
قرار، دو نوع رابطه پايه متصور است: گذارند. بديناند و مىرابطه قوا گذاشته
يا رابطه خودانگیخته و دیگری رابطه قوا. بنا برهر يك از یکی رابطه با خدا 

اين دو رابطه، دو مجموع روابط و دو رهبرى و دو نوع نيروهاى محركه و دو 
باز  آيند. بار ديگر به اصل راهنماجهت يابى و دو هدف جوئى پديد مى

 رسيم:مى
ل ثنويت مجموعه بر اصل موازنه عدمى يك مجموعه و بر اص      

ها به كه حاصل بحث ما در باره ضابطهآيند. اال اينديگرى پديد مى
ها) ميان انساناى از رابطه، مجموعهرسد كه بر اصل راهنمااينجا مى

يابى و ها با طبيعت( و رهبرى و جهتها با يکديگر وميان انسان
حيات در اين مجموعه است  آيد و نيروهاى محركههدف بوجود مى
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شوند. نيروى محركه مستقل از آیند و فعال مىكه در وجود می
مجموعه فعال وجود ندارد. پس، بر پايه رابطه خودانگیخته، انسان و 

ترين كاملتوانندمیكنند كه طبيعت رهبرى مستقل و آزادى پيدا مى
 . تولید کنند مجموعه نيروهاى محركه را

ها و قرار، هر تخريبى در طبيعت گزارشگر نق  در مجموعه رابطهبدين       
برد. پرسشى كه كند و بکار مىرا ايجاد مى رهبرى است كه نيروهاى محركه

هاى ها در رهبرى جامعهاست: آيا شركت عموم انسانكند اينمحل پيدا مى
شود و مجموعه روابط انسانو رابطهِ پايه مى خود بيانگر رابطه خودانگیخته

ترين مجموعه گردد و كاملمى ها با یکدیگر و با طبيعت خالى از خشونت
نهايت است كه اگر خود را در بىكند؟ پاسخ ايننيروهاى محركه را ايجاد مى

يم كس در باره ديگرى تصمقرار دهيم و در جامعه آرمانى فر، كنيم كه هيچ
كنيم كه محيط زيست انسان را بهشت پيدا مىای گيرد، رهبری نمى
های ما، یعنی خودانگیخته گرداند. آن جامعه آرمانی، بکار تصحیح رابطهمى

می و بکاربردن نیروهای محرکه یا مستقل و آزادکردن آنها، بنابراین، تولید
 آیند.
 
است: انسان یک ها از آن غافلند اینم دیگری که جامعه. ضابطه مه49

 ناپذیر هستند. طبیعتها نیز واقعیت تجزیهناپذیر است. جامعهتجزیه واقعیت
 کارش تجزیه کردن است: نیز یک واقعیت تجزیه ناپذیر است. اما قدرت

های های قدرتی که اندیشهرهگذر بیان است، از. واقعیتی که انسان4914
به  –نژادپرستی آشکار و نهان یکی از آنها است  –ها هستند راهنمای انسان
و دینی و نژادی و ملی و قومی و جنسی و  ها، بلحاش اجتماعیفراوان واقعیت

 . ونداعلمی و فرهنگی و...، تجزیه شده
تبدیل گرداندنش به فردی تنها در برابر .در سطح هر انسان، غیر از 4911

پیوند آنند، در درون او، دوگانگی های هم ساالری و ساالریقدرتی که سرمایه
 است. وشود، پدیدآوردهخوانده می« نیروی کار»که  شیئیانسان حقوقمند و 

دارای »های ها به گروه. در سطح هر جامعه و در سطح جهان، انسان4919
 اند. و جزیه شده، ت«منافع متضاد
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خوانده  ها، از رهگذر آنچه رشد. درسطح جهان، در صورت، جامعه4911
زیر سلطه، تجزیه  –شود و، در واقع، بنابر موقعیتشان در روابط مسلط می
 اند. شده
ین و غنای ساکنان روی زم نیز، بلحاش آلودگی و بلحاش فقر . طبیعت4914

 است. و منابع و آب و هوا، تجزیه شده
گریستیزها و ویران ۀهای دیگر که اغلب برانگیزندها و تجزیهاین تجزیه    

 ها با یکدیگر و با طبیعتها هستند، فرآورده روابط قوائی هستند که انسان
ها بایکدیگر است که هتجزیه شد اند. تشدید جریان تجزیه و تضادبرقرارکرده
انسان و عمران  قرار، رشداست. بدینبر روی زمین را به خطر انداخته حیات

 گیرد باطبیعت آغاز می
 . واقعیتی که انسان است را یگانه شناختن و، بدان، نیروهای محرکه4916

بکاربردن. و نیز، واقعیتی که  ی بازداشتن و در رشدگرعظیمی را از ویران
را محل زندگی جانداران و گیاهان  است را یگانه شناختن و کره زمین طبیعت

حقوق خود دانستن. این نِ شناختن و رعایت حقوق طبیعت را بجا آورد
 کند بهپیدا می فکر و عمل، واقعیت، در طرز انقالب

و، بدان، فرهنگ استقالل  بمثابه اندیشه راهنما و آزادی الف. بیان استقالل
 را فراهم آوردن. و  و آزادی

در همه  بخشیدن با سالم کردن محیط زیست قعیترا وا ب. یگانگی طبیعت
از آب و هوای سالم و  جای جهان و برخوردارکردن طبیعت در همه کره زمین

با شرکت جمهور جهانیان. و  زمین درخور کشت. بنابراین، مدیریتی جهانی
 گروهمه در این
های اساسی بیابند و اجراکنند ها قانوندر سطح هر جامعه، دولتج. 

 او و حقوق ملی و حقوق شهروندی که مرامی جز حقوق انسان
ها در و جانداران نداشته باشد. یکسانی دولت شهروندان و طبیعت

بخش دیگر به سازماندهی قوای تشکیل  -اساسی  نوناین بخش از قا
گیر تجزیه تواند به جریان شتاب، می-پردازد دهنده دولت می

هائی پایان ببخشد که انسان و جانداران و طبیعت هستند. با واقعیت
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شود انسان و عمران طبیعت میسر می ها، رشدگرفتن تجزیهپایان
 هرگاه،

زدائی باور شود و در سطح هر جامعه، برای تجزیه و تضادزدائیتجزیه . رشدد
های امروز و است که انسان گذاری بعمل آید. کتاب حاضر آن برنامهبرنامه

های فرداها همواره باید به اجرا بگذارند تا که رشد انسان و عمران بسا انسان
 پیدا کند.  واقعیت طبیعت

 
است. همراه  . جریان تجزیه با جریان انتقال اختیار از انسان به قدرت41

از « و اختیار انتقال حق»کند به پیدا می زدائی واقعیتبنابراین، تجزیه
 مدارها به شهروندان: قدرت
نیز نمی مدارها اعضای آنها را شهروند ی که قدرتهائ. درجامعه4114

قائلند، حقوقمند  و نه حقوق شهروندی شناسند و برای آنها نه حقوق انسان
 شناختن شهروندان و تابع جمهور شهروندان گشتن دولت، قدم اول است. و 

شناسند، را شهروندان برخوردار از حقوق می ی که اعضاءئها. در جامعه4111
رهبری به منتخبان نیز قائلند، انتقال حق تصمیم  به انتقال اختیار و بسا حق

 است. از منتخبان به شهروندان، رشد
ها، حاکمیت با گوید که در هر دو نوع جامعهوضعیت کنونی جهان می    

گیرند و بنیادهایِ تحت امر آنها اجرا را آنها میمدارها است. تصمیم  قدرت
است، هایی که به خود گرفته، در شکلخاطر است که قدرتکنند. بدینمی

گردند. جهان نیازمند تخریب می شود و انسان و طبیعتبزرگ و متمرکز می
ها، بنابراین، درکارکردها ی جامعهدر طرزفکر و در ساختار بنیادها انقالب
 است:

است. بنابراین، حق  ناپذیری حقالف. پذیرش واقعیتی که انتقال
 رهبری را غیر قابل انتقال از انسانی به انسان دیگر دانستن. و

ب. پذیرفتن واقعیتی که مجموعه بودن حقوق است: غتلت از حقی 
رهبری خود را  سی که حقغتلت از حقوق دیگر است. بنابراین، ک

 شود. و می برد، از حقوق دیگر خویش نیز غافل و برده قدرتبکار نمی



 309 

تصمیم  گیرند و حقج. پذیرفتن واقعیتی که تصمیم را شهروندان می
تواند برعهده  قابل انتقال نیست و تنها اجرای تصمیم است که می

 شود. در نتیجه،منتخبان گذاشته 
حاکمیت از مردم به  پذیری حقد. گذار از دموکراسی بر اصل انتقال

منتخبان، به دموکراسی که، درآن، تصمیم را جمهور شهروندان می
 کنند. برای چنین گذاری،گیرند و منتخبان اجرا می

مثابه الگو برای تحول ، دست کم ب. شناخته شدن دموکراسی شورائیه
 هائی هستند که باید برداشته شوند تا رشدها، قدممطلوب جامعه

 بیابد.        ، واقعیتانسان و عمران طبیعت
 
طالعه شد. سان که هست، مآن شناسائی واقعیت ،و رشد . در فصل علم44

کند هرگاه شناسائی دانسته شد که واقعیت یک شناسائی و تعریف را پیدا می
و زبان  همانی بجویند و چون او در واقعیت بنگرنداین کنندگان با خدا

سان که هست، نزدیک و تا که شناسائی آنها به واقعیت، آن زادی بکاربرندآ
ندی بجویند. در حال حاضر، شناسائی همان یِ شناسائی کنندگانهاشناسائی
رو، نه واقعیتی متأثر است. از این این و آن واقعیت، از ایجابات قدرت علمی

است و نه واقعیتی که آلودگی محیط  که انسان است و نه واقعیتی که طبیعت
و  پذیری منابع است و نه واقعیتی که تولیدتی که پایاناست و نه واقعی زیست
. بنابر توقعات قدرت، داست و نه واقعیتی ... یک تعریف دارن مصرف
ها نیستند ها همان. تعریفکنندپیدا میهای گوناگون و بسا متضاد تعریف

انی که هریک که مولوی در داستان شناسائی فیل در تاریکی توسط کس
که کند. توضیح اینعضوی از آن را لمس کردند، خاطر نشان اهل خرد می

کنند دانند و ادعا میعلم خود را شامل و بسا کامل می ،مدعیان دانشمندی
اند. پس چرا، فراوان سان که هست شناسائی علمی کردهواقعیت را آن

 یرادر نظرها؟ ز اختالف و، در مواردی، تضاد
های های متأثر از اندیشه. انسان کیست؟ بنابر طرز فکرها و دانش4414

 های نایکسان دارد. و راهنما، پاسخ
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، های راهنما هستند، حقکه اندیشه های قدرت. بنابر اختالف بیان4411
و وطن دوستی و دوستی  ، وطن، رشد، عدالت، آزادیدموکراسی، استقالل

 های متضاد دارند. وو... نیز تا بخواهی تعریف، از جمله تعریف
، ثروت و درآمد و رفاه «های علمینظریه»های راهنما و . بنابر اندیشه4411

 های نایکسان دارند. وفو تندرستی و حداقل زندگی و... نیز تعری اجتماعی
های نایکسان و بسا متضاد است، گر تعریفگرائی که توجیه. نسبی4419

 های نایکسان است. وخود نیز گرفتار تعریف
است که در مواردی . دین و مرام چیست؟ تا بخواهی پاسخ یافته4411

 ها گویای نایکسانیِ دینی و مرامی و فرقه یهامتضاد هستند. فراوانی تمایل
 ها است.  تعریفدرحد تضادِ

در مواردی  و ها از او نیز نایکسانکنار، تعریفه ، بود و نبودش ب. خدا4414
 متضاد هستند. و 

های نیز تعریف و منابع موجود در آن و آلودگی محیط زیست . طبیعت4416
 مواردی متضاد دارند.  نایکسان و در« علمی»

 های نایکسان معاف نیست.نیز از تعریف . علم4417
توان افزود. اما دیگری را براین فهرست می موارد اختالف و تضاد     

ها، بلکه اثر آنها بر نشاندنِ و بزرگ و متمرکز موضوع ما نه این نایکسانی
توان کاری که میاست. راه انسان و عمران طبیعت ی رشدبر جا شدنِ قدرت

 است:پیشنهاد کرد این
با  هایی به زبان آزادیها و اظهار تعریفزدائی از تعریف الف. قدرت

هائی که در تعریف ها و جملههایی که دارد، از جمله، کلمهویژگی
 ( نداشته باشند. وای از قدرت )= زورمایهروند، بنیبکار م

را  بست مطلوب قدرتنشویم، بن ب. هرگاه قائل به یگانگی علم
، علم شمرده خواهند «دقیق»تا علم  ایم. چراکه از خرافهپذیرفته

حل پذیرفتن است. راهکند که یافتهیسرنوشتی را پیدا م شد و رشد
توانند به های علمی است که مییگانگی علم و گوناگونی شناسائی

 سان که هست، نزدیک شوند. ، آندر علم به واقعیت توحید
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ها، ها و هنرها و اطالعها و اندیشهج. برقراری جریان آزاد دانش
بقصد هم نظر  ها به روش علمینقد تعریف بنابراین، ممکن کردنِ

 ها. بنابراین،شدن تعریف ها و گویای واقعیتشدن در تعریف
و دین و مرام،  این با علم ،که د. تصدیق همگانی این واقعیت

ممکن  و دشمنی دها نیست که برقرارکردن رابطه تضابنابراین، تعریف
انسان با انسان می –کنم بنابر فایده تکرار، تکرار می –است. چراکه 

برقرار و دشمنی کند. اما دشمنی او با دین و مرام و  تواند رابطه قوا
 در کار یک برضد انسان زورنظر علمی نامیسر است. زیرا هیچ

آورند. انتخاب کردن و یا نکردن آنها نیز با انسان است. اختیار نمی
بکاربردن و نبردن آنها و نقدکردن آنها نیز با انسان است. اطالع راه 

توان کرد. نقد و تصحیح جسته و ثبت شده در مغز را نیز حذف نمی
توان کرد. پس رابطه با دین و مرام و نظر علمی، رابطه نقد کننده می
ها با قد شونده است، نه رابطه دشمن با دشمن.  پس، اگر انسانو ن

کنند، درواقع، بخاطر توجیه دشمنی با یکدیگر است. آنها دشمنی می
 بنابراین، دوکار ضرورت دارد:

 . روابینی باید رویه همگانی بگردد. و 4د.

 باشد. وها آزاد ها از آنو ... و تعریف . نقد دین و مرام و علم1د.

، بی. تعریتی پذیرفته گردد که قابل بکاربردن به روش تجربی9د.
آنکه آسیبی جبران ناپذیر وارد کند، باشد: نقدپذیر و به نقد اصالح

 پذیر باشد.
 
 دارد یعنی خود روش خویش است و خودانگیختگی روش علمی .  علم46

توان دانش آموخت و نه می نیز خود روش خویش است. نه با بکاربردن زور
خویش غافل کرد چه ی توان آدمی را از خودانگیختگبا بکاربردن زور می

جه رسد به زایل کردن آن . علمی که نه آن بلکه زور را باید بکاربرد تا نتی
 های قرن بیستم. هرگاه انسانتتردید علم نیسمطلوب، بدست آید، بی

، حق است و به حق است کردند که روش حقمسیحی به این مهم توجه می
، بکاربردن خشونتی بی«علمی ایدئولویی»که باید عمل کرد، بنام این و آن 
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انسان و محیط «رشد»و  .رسیدبست نمیبه بن شد و رشدمانند، توجیه نمی
قرار، هر انداخت که انداخته است. بدینرا به حال و روزی نمی زیست

آنکه نیاز به تعریف از رشد، باید خود بکاربردنی از سوی همگان باشد بی
 زور داشته باشد و

شود، نه تنها نباید مزاحم رشدکردنی که روش می. 4614
باشد، بلکه باید به یمن بهره جستن  انسان و طبیعت خودانگیختگی

از خودانگیختگی، متحقق بگردد.  فعلیت جستن خودانگیختگی در 
 . و  همین است کمال خویش، رشد

 است را همکار بگرداند . واقعیتی که انسان است و واقعیتی که طبیعت4611
نباشند و به استخدام آن نیز  به ترتیبی که انسان و طبیعت در استخدام قدرت

 در نیایند. و
است، از سوی همگان  . واقعیتی که اندیشه راهنمای پیشنهادکننده رشد4619

ها دستیاریکدیگر در رشد بگردند و رشد بکاربردنی باشد به ترتیبی که انسان
ها ( تنظیم کننده رابطه)= زور ای مادی پدید نیاورد تا که قدرتهنابرابری

 میان نابرابرها بگردد. در نتیجه،
بگردد  های مستقیم و همکاری در رشدها، رابطهها میان انسان. رابطه4611
 یهاتنظیم کننده رابطه، شود، و نه قدرتآنکه رشدی که روش همگان میبی

 بگردد. و ها با یکدیگر و با طبیعتانسان
 و فرهنگیِ  در هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی . رشد4614
اند و این شاخ  بیشتر بگرد را بر مصرف ، همواره تولیدیاجتماع واقعیت

 و .و امید همراه باشد با شاخ  بیشتر شدن شادی
 
باید رشد واقعیت  هستند، رشد واقعیت . بنابر این که انسان و طبیعت47

ها و غیر عقالنیها و نباشد. لذا، به یمن رشد، خرافه باشد و رشد مجاز
 تر بگردند. درحقیقت،مجازها نه فراوانتر که کاسته

 )میزان یک بخش مجازی که بخش بزرگی از نیروهای محرکه. 4714
 لص ملیناخا برابر تولید 49ق، های مشتها در بازار فرآوردهمعامله

 است( را از چرخه رشدبوده 1949مجموع کشورهای جهان در سال 
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باید از میان برخیزد. تاکه سرمایه و دیگر نیروهای کند، میخارج می
 . وبکار افتند محرکه در رشد انسان و عمران طبیعت

عنوی نگردد و بنام معنویت نیز هرآنچه مادی است جانشین م. 4711
تحمیل نشود. مادی جانشین  ها و طبیعتبه اکثریت بزرگ انسان فقر

که نیازهای معنوی در نیازهای مادی از خود معنوی نگردد، یعنی این
ها و فرآورده از مصرف بیگانه نشوند و سبب کاستی مداوم تولید

فقر تحمیل نشود.  ،ها نگردد. بنام معنویت، به اکثریت بزرگخدمت
شود. به سخن دیگر، دین و مرامی همراه می چرا که به ضرورت با قهر

در آینده و « پاداش معنوی»اند، از خود بیگانه شده که در بیان قدرت
را توجیه کننده فقر امروز نکنند. درحقیقت، و غنا در آینده  یا رشد

بنابراین که رشد خود باید روش خویش باشد، جریان رشد، از آغاز تا 
گذاری ریاضت که به دنبال هر باشد. برنامه پایان باید فقر زدائی

آید، ناقض رشد است زیرا چنین ریاضتی جز انتقال ، بعمل میبحران
درآمد  از اکثریت بزرگ به اقلیت صاحب امتیاز، توسط دولت، 

 . نیست
شود و همگان باید ی از رشدی که خود روش خویش میزدائ. ابهام4719

گویای  بتوانند بکار برند، یک ضرورت مداوم است. چراکه وجود ابهام
است  انسان و عمران طبیعت قدرت مانع رشداست و  وجود و حضور قدرت
های رشد وقتی رشد انسان و و ویرانی است. از ضابطه زیرا فرآورده تضاد

و دافع ابهام است.  است که جاذب شفافیتعمران طبیعت است، یکی این
 لذا،

 باشد. و روش دستوری و جاذب روش تجربی باید دافع . رشد4711
گذارند و ها تهیه و به اجرا میای باشد که نخبهباید دافع برنامه . رشد4714

ای باشد که به جمهور مردم پیشنهاد بگردد و از رهگذر بحث جاذب برنامه
اربردنی توسط آنان آزاد و ارزیابی و نقد، بر جمهور مردم معلوم شود و بک

 بگردد. و
 



 324 

نوع دیگری از رابطه  یک نوع و با مصلحت و حقیقت با حق . واقعیت43
کند. واقعیت با حق و حقیقت رابطه مستقیم و با مصلحت از را برقرار می
ای از نه مجموعه براین، محتوای رشدکند. بنارابطه برقرار می راه قدرت
ای از حقوق باید باشد. در حقیقت، رشد فرآورده ها که مجموعهمصلحت

است. از عمل به حقوق است. چراکه رشید صفت همیشگی رشد و رشدکننده
 رو،این

و ماکس وبر بود  که سبب نزاع نظری مارکس با ذهنیت . رابطه عینیت4314
دانست و دومی به عکس، ( می( را تابع عینیت )زیر بناو اولی ذهنیت )روبنا

داری و دیگری سرمایه داری غربحاصل را ببارآورد: یکی سرمایهدو 
امری و و اقمارش. هردو به روش «  شوروی» سابق در  روسیه« دولتی»

قابل اجرا  یک به روش تجربیبکار رفتند و هیچ دستوری یعنی با اعمال زور
که تقدم قائل شدن بدون غافل از اینتوسط جمهور مردم درنیامدند. 

است و  و قدرت ضد رشد. شودرا بمیان کشیدن ممکن نمی پای قدرت
، یکی انسان و دیگری . افزون براین، هرگاه، دو واقعیترشد نه عامل
بخواهند رشد کنند، محتوای ذهنیت باید حقوق باشد. هرگاه چنین  طبیعت

 شود. مصلحتمحل میشد، تقدم ذهنیت بر عینیت و یا عینیت بر ذهنیت بی
کاربرد پیدا  شود. زیرا حقمحل مینجد، بیسهم که، همواره قدرت آن را می

رو، رشد نیازمند اندیشه راهنمائی است که میان ذهنیتی که کند. از اینمی
 محتوایش حقوق هستند با واقعیت رابطه مستقیم برقرارکند. و 

نی تقدم کند. زیرا مصلحت یعکاربرد پیدا نمی ، مصلحت. در رشد4311
ت و نیز تقدم و حاکمیت امر و حاکمیت ذهنیت بر واقعی تبر واقعی ذهنیت

باشد که رشد همین  . چراکه هرگاه قرار بر عمل به حقو نهی قدرت بر حق
شود. وقتی عقل در پی ساختن مصلحت و توجیه محل میاست، مصلحت بی

عمل نکردن به حق و عمل کردن به مصلحت که  شود برایتراشی می
را تنظیم کند. تنظیم رابطه با قدرت، یعنی  خواهد رابطه انسان با قدرتمی

قرار، رشد بدین حق رشد  را بجا نیاوردن و عمل کردن به خواست قدرت.
پیدا شود که تنها حقوق کاربرد می وقتی رشد انسان و عمران طبیعت

 .کنندمی
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به  با واقعیت نیز رابطه مستقیم است وقتی پای قدرت . رابطه واقعیت43

کند. بنابراین، رابطه برقرار نمی میان نیاید. در حالت طبیعی، واقعیت با مجاز
آید که میان میزور بهآید. وقتی پای میان نمیبه در حالت طبیعی، پای زور

کند. برای مثال، واقعیتی زور رابطه مستقیم واقعیت با واقعیت را ناممکن می
کند. است رابطه مستقیم برقرار می که انسان است، با واقعیتی که طبیعت

آورد. اما کند و از کاشت در زمین، غذا بدست میکشد و کشت مینفس می
حداکثر سود در حداقل زمان بگردد، بکاربردن زور هرگاه بنابر تحصیل 

کشی از زمین بیش از حد تحمل آن و آلودن طبیعت. این شود: بهرهناگزیر می
شود با زور دیگری که به خدمت سودطلبی درآمدن انسان زور همراه می
 قرار،است. بدین

 اقعیتجریانی است که، در آن، رابطه مستقیم و جریان رشد. 4314
 . و با زور جانشین نشود ( در رابطه زور)انسان( با واقعیت ) طبیعت

با زور جانشین نمی با واقعیت با رابطه زور . اما رابطه مستقیم واقعیت4311
دد و رابطه با واقعیت را وسیله رسیدن به قدرتمدار نگر شود اگر عقل انسان

، کسی که، از هست، نکند. در حقیقت هدفی که واقعی نیست و قدرت
 گذاری، ثروت بر ثروت افزودن را در سر دارد، هدفش نه رشدسرمایه

ار زارگواقعیتی است که خود او است، بلکه ثروتی است که او، پیشاپیش، ک
رو، هدف رشد باید رشد واقعیت )انسان( و عمران ازایناست. آن

( و نه قدرت باشد و همواره این دو واقعیت را در واقعیت )طبیعت
 قرار،. بدینرابطه مستقیم با یکدیگر نگاه دارد

باید واقعیتی باشد که انسان بتواند، در رشد خود  . حاصل رشد4319
از این نوع  ، بطور مستقیم، بکارش برد. نیروهای محرکهوعمران طبیعت

مدار به آنها کاربرد میهائی که ذهن قدرتها هستند. اما فرآوردهواقعیت
نه  -هستند  که بخشی از آنها نیز مجاز -بخشد و در تخریب کاربرد دارند 

 د که گویای ویران شدن و ویران کردن هستند. گویای رش
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در همه  ترقی قانون»گفتند: . در طول قرن نوزدهم و بیستم مسیحی می15
گراها، هردو، گراها و چپرا راست این دروغ«. جای جهان یکی است
دانست و موافق را یکی  که مارکس نیز قانون رشدپذیرفته بودند. چنان

ها نیز کند و این نظامایستا را پویا می های اجتماعیشد. زیرا نظام استعمار
دروغ از « قانون»کنند. در عمل، رشد، پیروی می« دیالکتیکی»از قانون 

پوشاند. بنابراین، به نقد، یرا م کار درآمد. اما دروغ پوشش است و واقعیت
 باید واقعیت پوشیده را عریان کرد:

کند. . واقعیتی که انسان است در همه جای روی زمین زندگی می1514
ها و جانداران دیگر واقعیتی که کره زمینی است محل زندگی همه انسان

که رشد واقعیتی که  تساخته این و آن بیان قدر رشد است. پس نه قانون
شمول است: انسان است، جهان انسان است و عمران واقعیتی که طبیعت

ها یکسان سازد. اما طبیعتکند و فرهنگ میبطور خودانگیخته رشد می
د میاز رش یعنی تعریفی که این و آن ایدئولویی« قانون رشد»نیستند. پس 

شود. یکبار دیگر، نیاز به شمول نمیسازند، قانون جهانکنند و روشی که می
 است تا که و آزادی بیان استقالل

شمول بشناسد. را جهان پذیری طبیعتپذیری انسان و عمرانالف. اصل رشد
 و 

 ها را تصدیق کند. و نگو فره های رشدب. گوناگونی
یمن تمیز بنهد و به را از ضد فرهنگ قدرت و آزادی ج. فرهنگ استقالل
 جهانی را در رشد ،ها، فرهنگ استقالل و آزادیجریان آزاد فرهنگ

 نگهدارد. و
است  واقعیتی که انسان است و واقعیتی که طبیعت . خودانگیختگی1511
هر فرد و هر جامعه،  پایه رشد و آزادی رو، استقاللشمول است، از اینجهان

 شمول پذیرفته گردد. وباید بمثابه حقی جهان
هر  شمول پذیرفته گردد که نیروهای محرکهان. بمثابه یک قاعده جه1519

ترتیبی که داد و ستدها سبب محروم جامعه در خود آن جامعه بکار افتند. به
 شدن کشوری از زمینه و امکان کار نگردد. و 
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 شمول است، بنابراین، صلحانجه با رشد و خشونت زور . تضاد1511
ها، بمثابه حقی همه جامعه و حقی از حقوق ملی بمثابه حقی از حقوق انسان

زدائی در سرتاسر جهان و در رابطه با شمول پذیرفته گردد و خشونتجهان
 ، دائمی بگردد. وطبیعت
بسته و یا نیمه باز،  های دارای نظام اجتماعیهای جامعه نظام . و نیز1514

شمولی که زیر سلطه هستند. پس امر واقع جهان –گر فرآورده رابطه سلطه
گردد، رابطه نمی پایه رشد و آزادی باید از میان برخیزد و، بدون آن، استقالل

قرار، ، در سطح هرکشور و در سطح جهان است. بدینزیر سلطه –مسلط 
های اجتماعی را از روابط قوای داخلی و خارجی باید آسود تا که باز و نظام
 پذیر بگردند.تحول
 
 های گوناگونواقعی است که تعریفمرِا ،ازخودبیگانگیِ واقعیت.  14
است را جز آن کردن که هست،  است. باوجود این، واقعیتی که طبیعتجسته

)= نیروی کار(  شئاز خود بیگانه کردن طبیعت است. انسان را در 
ذاتی این دو واقعیت است بدین ناچیزکردن از خود بیگانگی است. رشد

ها و نه از دست فتن توانائیخاطر که فعال هستند. باوجوداین، رشد فعلیت یا
 دادن آنها است، لذا،

، «بنام ترقی»شمول باید پذیرفته شود که، جهان . بمثابه یک واقعیت1411
کنند، مشروع و را از خود بیگانه می هایی را که انسان و طبیعتنباید فعالیت

کند و نیز کارها که هر انسان تصدی می ارزشمند شمرد. از جمله، انواع
ها هستند و مانع زندگی عمل به های انسانتولیدهایی که کاهنده توانائی

 بگردند. و شوند، باید شناسائی گردند و غیر مجازحقوق می
کنند، کرامت و منزلت انسان ها تصدی می. در انواع کارها که انسان1411

 لحاش بگردند. و 
است تحمیل می . هرکار که از بیرون به دو واقعیتی که انسان و طبیعت1419

هستند، نباید به یگانگی این دو واقعیت  شود و یا موضوعش این دو واقعیت
و  ها بر سر زمین و انواع تولیدبازیبا خود، لطمه وارد کند. انواع بورس

گرهای دیگر و... کارهای خودانگیخته نیستند و و ویران مواد مخدر مصرف
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کند و یا انسان و طبیعت ، به انسان و طبیعت تحمیلشان میاز بیرون، قدرت
 کند. و را موضوع آنها می

واقعی و نه کاذب بودن کار،  انسان و طبیعت خودانگیختگی. 1411
باید مبنای تقسیم کار در سطح هر جامعه و در سطح جهان بگردد. 

انسان و عمران طبیعت را در سطح  ملی و جهانی که رشد آن انقالب
 .کند. این انقالب استجهان میسر می

هنوز بدان پی  و اگر هم -داند . اینک که دانش جبر را مردود می1414
فردی و جمعی و نیز جبرگرائی عینی  جبرگرائی ذهنی، -نبرده بود 
را  ساز، دو جبری هستند که انسان و طبیعتاز خود بیگانه اجتماعی

را، که  اند. این دو جبر، بخشی از نیروهای محرکهگرفتار خود کرده
از خود بیگانه و در ویران د، در زورنشوتر میزمان به زمان بزرگ

گر، اندازند. رها شدن و رهاکردن از این دو جبر ویرانی بکار میگر
، یگانگی با خویشتن را بازیافتن و به یمن بازیافتن خودانگیختگی

 .را درپیش گرفتن است رشد راست راه
 
هر آنچه مادی است و نیازهای مادی  و مصرف . اندازه شناسی در تولید11

پذیر دانستن نیازهای مادی وقتی پایه به سخن دیگر ارضاء .آوردرا بر می
معنوی شوند. تکرار کنیم که نیازهای تولید و مصرف نیازهای اساسی می

 قرار،بدینخود باید تصدی کند.  کنند که هر شهروندارضای معنوی طلب می
برداری از منابع باید حقانیت داشته باشد. یعنی در آنچه به بهره . رشد1114

، اندازه را نیازهای شود، اندازه شناس باشد و برمیزان عدالتمربو  می
 معین کنند. و ، نسل بعد از نسل و حقوق طبیعتو حقوق انسان واقعی
، در تشخی  نیازهای مادی بر وفق حقوق ، بمثابه میزان. عدالت1111
مادی، با  ↔مادی  در مدار بستهو تعیین نیازهای معنوی که نباید  انسان
های مادی ارضاء شوند. و عدالت بمثابه میزان برای تأمین فرآورده مصرف

ها برابری مادی شهروندان در ارضای نیازهای مادی و برخورداری از امکان
ن تابعیت مالکیت . و باز، عدالت بمثابه میزان برای تضمیبرای کار و رشد

 . واز مالکیت شخصی خصوصی
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، برای تشخی  واقعی بودن نیازهای مادی ، بمثابه میزان. عدالت1119
ها و فرآورده گر تولیدمادی به قلم نیایند و توجیه ،تاکه نیازهای معنوی

 گر نگردند.های ویرانمتخد
بمثابه بنیادها و نیز جمهور مردم از راه  تصدی این تدبیرها با جامعه مدنی   

ها و ترتیب دادن ها و اطالعها و  دادهها و فنها و دانشجریان آزاد اندیشه
 زدائی است. دولت نیز بنوبه خود،های آزاد و بکاربستن قواعد خشونتبحث

، در -که بر عهده وسائل ارتبا  جمعی است  -زدائی و تبلیغ از راه خشونت
 کند.به عمل درآوردن این تدبیرها شرکت می

 
 نیز هست. دو واقعیت است، ویژگی رشد ویژگی حق . بنابراین که زیبائی19
جویند. بدینزیبائی می ،، به رشدطبیعتزیست، یکی انسان و دیگری هم

است و نه  دارد و نه فرآورده قدرت ای از زورمایهخاطر، زیبائی وقتی نه بن
 صورت:تواند ضابطه رشد باشد. در اینپوشش قدرت، می

با محیط زیستی هر روز  نیافته و در راه رشدیافته و رشد. منظره رشد1914
های زشت هستند. اند، منظرهگیر شدهکه جهان و قهر های فقرتر، منظرهآلوده

 و عمران طبیعت و آزادی همگانی شدن رشد وقتی رشد انسان برپایه استقالل
ای است که در است و این زیبائی ضابطه است، زیبائی در سراسر کره زمین

 تهیه هربرنامه رشدی باید لحاش شود. و 
های داخلی و خارجی زشت و جنگ . منظره تضادهای اجتماعی1911

 تن توحیدو اتخاذ و اجرای تدابیر برای بازیاف است، روش کردن تضادزدائی
اجتماعی و نیز صلح در جهان و پایان بخشیدن به مسابقه تسلیحاتی،  و صلح

 است. و زیبا گرداندن زندگی انسان و طبیعت
و پایه قراردادن آن در  . شناختن دوستی بمثابه حقی از حقوق انسان1919

ها و جانداران و ر برنامه رشدی، زیباکردن زندگی انسانتدوین و اجرای ه
های ها رابطهشوند و رابطهها عمل به حقوق میاست وقتی زندگی طبیعت
 گردند. وبا حق می حق

و آلودگی های اجتماعیها و نابسامانی. سیمای جامعه گرفتار آسیب1911
آورد، مسئله و آسیب و نابسامانی ببار می . این نظر که رشدها، زشت است
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مسئله بر مسئله و  است که بزرگ و متمرکز شدن قدرتنادرست و درست این
 افزاید. بکاربردن ضابطه زیبائیآسیب بر آسیب و نابسامانی بر نابسامانی می

ب و نابسامانی و آلودگی اجتماعی و طبیعی آسی ،کند که رشدایجاب می
 ببارآورد. و زدائی کند و سالمت تن و روان و عمران طبیعت

 ای که ازبهداشت برخوردار نیست و، درآن، آموزش و پرورش. جامعه1914
 های جدیدهمگانی نیست و دانش و فن در دسترس همگان نیست و هنر افق

درون و بیرون  گشاید، درون و بیرونی زشت دارد. زیبائیرا بروی همگان نمی
کند با لحاش کردن ضابطه زیبائی. به ترتیبی که شهروندان تحقق پیدا می

جلوه « هازبر دست»محور بودن طرزفکر کنونی که نابرابریها مطلوب  قدرت
برند، بر همگان معلوم زندگی خود را زیبا گمان میکند و، به استناد آنها، می

بگردد. هرگاه این طرز فکر با اندیشه راهنمائی جانشین شود که وجود 
شمارد، شهروندان دستیار یکدیگر ها را زشت گرداندن زندگی میمحرومیت

 یار یکدیگر درعمران طبیعتدر برخورداری از سالمت تن و روان و دست
 وند. وشمی
 
  فعال، حالت شادی. حالت طبیعی انسانِ فعال و حالت طبیعی طبیعت11ِ

است، وقتی، این فعالیت، فعالیت است و چون زمان فعالیت حال و آینده
گردد. اما این شادی و امید همزاد فعالیت بیانگر آن می شود، امیدمی رشد

امروز   و یأس رشد از آغاز تاپایان است. چنان نیست که درد و رنج و غم
 الزمه شادی و امید فردا باشد. لذا،

های شادی و باید واقعی و نه مجازی باشد. از ویژگی و امید . شادی1114
است که باید لحاش شود، یکی این امید واقعی که بمثابه ضابطه در برنامه رشد

هستند. پس، عمل به حق شادی و امید  های حقشادی و امید از ویژگی
است  هستند و سومی ایناست که شادی و امید مستمر آوراست و دیگری این

تلخکامی  و غلبه جوئی، نیستند. بنابراین با که شادی و امید فرآورده تبعیض
است که شادی و امید شفاف هستند و شوند و چهارمی اینهمراه نمی و یأس

است که شادی است که شادی و امید همگانی هستند و ششمی اینپنجمی این
است که شادی و امید با آورند و هفتمی اینو امید هیجان مثبت کار پدید می
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است که شوند. و هشتمی اینبیشتر میبکاربردنِ دانش و فن و هنر بیشتر و 
است که شادی و شادی و امید گویای دلیل خویش، رشد هستند. و نهمی این

امید بیانگر گذار از تنگدستی و به فراخ دستی و از ناتوانی به توانائی هستند. 
 ندارند و ...  ای از زورمایهاست که شادی و امید  بنو دهمی آن این

است که، درآن، ضابطه  انسان و عمران طبیعت قرار، رشدی رشددینب    
 واقعی لحاش شده باشد. و امید شادی
اگر . پسشود به یمن برهم افزائی رشدروزافزون می و امید . شادی1111

همراه شدند،  ید واقعی روزافزون و با شادابی روزافزون طبیعتشادی و ام
انسان در راست راه رشد و طبیعت در راست راه سالمت و شادابی است. 

های رشد، افزایش مداوم شادی و امید فردی و جمعی قرار، از ضابطهبدین
 جامعه در رشد است.
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 تهمگانى، همه مکانى و همه زمانى اس . رشد49
  

 
اين ايام، موجهاى جديد پناهندگان ايرانى و افغانی و عراقی و ستوری و        

خرامنتد. ايتن موجهتا پاکستانی و افریقائی، بسوى اروپا و اقيانوستيه، تيتز متى
رنگ يأس دارند. رنتگ از يتأس از حتال و آينتده دارنتد. نتيم قترن استت كته 

كنند. دو استتثناء، يکتى دوران ملتى ران، از ايران مهاجرت مىاستعدادهاى اي
اى را ثابتت ، قاعتدهايتران و ديگرى دوران مرجع انقالب نفت كردن صنعت

كار فراختور های كنند: استعدادهاى ايرانى در ايران امنيت ندارند. محيط مى
اد خود را ندارند. انستان و طبيعتت از حقتوق ختويش محتروم هستتند. استعد

 فقتر منزلت ثابتى وجتود نتدارد. رشتدى در كتار نيستت . هرچته هستت رشتد
طبيعت و انسان است. جريان نفت به ختارج و ورود كتاال بته داختل، بجتاى 

حياتشتان در گترو  اند كه ادامتهقطبهاى رشد، قطبهاى وابستگى بوجود آورده
نیستتت،  فتتروش روز افتتزون منتتابع ثتتروت كشتتور بتته ختتارج استتت... استتتقالل

 استبداد هست. آزادى نيست آبادى نيست و ويرانى هست.
سان بجان نسل جوان ايران نيفتاده بتود. با وجود اين، هيچگاه يأس اين      

رود. اميد نيز دارد از دستت متىپيش از اين، اميدى به آينده بود. اما اينك آن 
 ندارنتد و هرگتاه نفتت است اقتصادها بر ایرانیان معلوم کردهزيرا حاال تحریم

شتود. چهتار بگردد، زندگی در ایران ناممکن می بیابان نباشد و سرزمین ایران
و ستتومی دوره  «اصتتالحات»و ديگتترى دوره  «ستتازندگى»دوره، يکتتى دوره 

 ، بته نستل جتوان كشتور«اعتتدال و امیتد»و چهتارمی دوره « گرایتاناصول»
ن عنتوان، اجترا شتدنى اند که در اين ریيم، برنامه رشتدى در ختور ايتفهمانده

است كته پيشتخور شود. اين آيندهنيست. اين آينده است كه از پيش متعين مى
 شوند.شود. اين انسان و طبيعت هستند كه تخريب مىمى
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با وجود اين واقعيتها، مهاجرت راه حل نيست. مهتاجرت سياستى وقتتى       
ز نبايتد بته زمتين شود و بنتا بتر ايتن قاعتده كته مبتارجان مبارز بجد تهديد مى

، مبارز بايد آنجا باشد كه امکان تتدارك استباب بچسبد و، بنابر رهنمود قرآن
پيروزى وجود دارد، كتارى ديگتر استت. تتازه مبتارز سياستى نيتز، تنهتا وقتتى 

بايد مهتاجرت كنتد، كته در درون، التف. امکتان فعاليتت را از دستت داده مى
قترار، مهتاجرت غيتر سياستى، باشد. بتدينباشد و ب. حياتش در خطر جدى 

كند. زحمت رها كردن خود از حصار سانسورها، مشکل يك نسل را حل نمى
و امکانات آن، زحمت شناختن استعدادهاى خود،  زحمت آگاه شدن از رشد

ز استتبداد، خویش را بازیافتن، زحمت رهتا شتدن ا و آزادی زحمت استقالل
هتتائى هستتند كتته زحمتت توانتا و مستتئول شتدن، زحمتتت رشتدکردن، زحمتت

 کشیدن آنها نياز به ويرانگرى ندارد. در واقع، رها شدن از زحمت زوربتاوری
بَر ِشيرين استقالل و آزادى و آبادى را ببار  کههستند  و تنظیم رابطه با قدرت

ناشتى از  حرام زادگى و بحتران)» نرانى آقاى منصور كوشانآورند. در سخمى
بنويستيد »انتد: گفتته، آمده است كه واواكيها به نويسندگانى چون او مى«(آن
هستت. بنويستيد آزادى بتى گذارند كارمتان را بکنتيم. بنويستيد سانستورنمى

نداريد، تحليتل كنيتد. نقتا  ضتعف نظتام را  . اما حقحصر و استثناء نداريم
بزرگ كنيد. اجازه نداريتد ديتدگاه خودتتان را از آزادى تعريتف كنيتد. بتراى 

كنيد، نويسندگان دگرانديش ميزگرد درست كنيد. شما كه نبايد هرچه فكر مى
 زدائتي است كته ابهتامراستى اين« بنويسيد يا هركه هرچه نوشت، چاپ كنيد.

هتا را از ها بر هر قدرت استبدادى هستند. چترا كته انستانترين ضربهها كارى
كند و خويشتن را مى كنند. قدرتى كه هر انسانى اسطورهبندگى قدرت آزاد مى

دهنده  بته بنيادهتاى جامعته استت و ايتن بنيادهتا، گرداند، سازمانبرده آن مى
مدار هستند. بجاى راه مهاجرت، بايتد راه  هاى زورنده انسانبنوبه خود، ساز

 رشد را يافت و درآن شد:
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 شود؟:همگانى و همه مکانى و همه زمانى مى چه وقت رشد 
  
و آزادى، در هتر جامعته، واقعيتت يتافتن  . برخورداری هرانسان از استقالل4

اى بختواهيم در رشتد و جهتانى بختواهيم در رشتد، او است. اگر جامعته رشد
بايتد هتر عضتو ها، واليت از آن جمهور مردم باشد. متىبايد در همه جامعهمى

كته ايتن حقوقمند و مسئول و شريك در رهبرى باشد. بتراى آن جامعه شهروند
هتتا، در مستتکن و نستتانمستتئوليت و شتتركت در رهبتترى واقعيتتت پيتتدا كنتتد، ا

ستالم، نبايتد وابستتگى  و محتیط زیستت معيشت و پوشاک و تعلیم و تربیت
بايد امکانات يك زندگانى درخور داشته باشند. به سخن روشن، هر انسانى مى

 كتته هتتر انستتان مستتتقل و آزاد و برختتوردار ازرا داشتتته باشتتد. امتتا بتتراى ايتتن
مسئوليت و امکانات بگتردد، بايتد طبيعتت نيتز آبتادان بگتردد و نبايتد از راه 

 قرار،پيشخور كردن، امکانات نسل امروز تدارك شوند. بدين
و آزادى انستتان و عمتتران طبيعتتت و پيشتتخور نكتتردن و بتتر  استتتقالل      

آورنتد كته، را پديد مى امکانات در دسترس نسل آينده افزودن، فراخناى رشد
كنتد. هتا رشتد متىو فضتل اى از استعدادهادر آن، هر انسان، بمثابه مجموعه

 لذا،
یابنتد و زنتدگی را خویش را بتازمی . وقتی همه شهروندان خودانگیختگی414

و همته  یابتد و همته مکتانیمتی واقعیت کنند، رشدعمل به حقوق خویش می
 شود. ومی زمانی
شتوند و نیتز از حقتوق ختویش برختوردار متی . وقتی جانداران و طبیعتت411

 مکانیهمه  د، رشدنکنرا آلوده نمی فعالیت اقتصادی و غیر آن محیط زیست
 شود. ومی و همه زمانی

دهتد کردن را به خود نمتی . وقتی هرنسل، با پیشخورکردن، زحمت رشد419
کند. وقتی  کند، رشد نمیمی را سرنوشت نسل آینده و طبیعت و پیشاپیش فقر

گتذارد، ای برای نسل آینده میسالم داشته و محیط زیست از نیروهای محرکه
 شود. ومی و همه زمانی رشد همه مکانی
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های مستقل و آزاد، شتهروندان حقوقمنتد جهان، انسانمقیاس . وقتی در 411
محتتور و نظتتام  و  اقتصتتادهای تولیتتد گردنتتد و همتته جمهتتوری شتتهروندانمتتی

و  یابنتد و بترای نستل آینتده فراخنتای استتقاللباز و تحول پذیر می اجتماعی
و همته  همه مکتانی دآورند، رشپدید می ای از نیروهای محرکهو داشته آزادی
 شود. و  می زمانی

 
بگتردد، نبايتد ميتان انستان و  و همته زمتانی همه مکانی که رشد. برای این1 

هتاى  مکتان هتا، ميتانهتا و، در هرجامعته، ميتان انستانطبيعت، ميان جامعته
ها، ميان فرد و محيط اجتماعى او، ميان حال و آينتده، مختلف زيست انسان
. و نظتام اجتمتاعى، تعتار، باشتد چته رستد بته تضتاد ميان نيروهاى محركته

 كه توضيح اين
را هتا دارى شد، انسان. از زمانى كه سلطه انسان بر طبيعت شعار سرمايه1/4 

هاى وارده برخود را تترميم ی اند كه طبيعت ويرانبا اين مخدر به خواب كرده
گردانتد. ها توانا مىی و فن، سرانجام، انسان را برترميم ويران كند و يا علممى

است. رشد  شود، رشد قدرتكه با ويرانى همراه مى«رشد»كه آن غافل ازاين
بنا بر اين، اين نه طبيعت اسوت كوه بايود شود. ن با ويرانى همراه نمىانسا

هوا را جبوران كنود و يوا دانوش و فون  ی به انتظار نشست كه خوود ويرانو
ها توانا كنند، بلکه این معناى انسان را به ترمیم ویرانی ایدهستند که ب

تکورار کنویم رشود : هستند كه بايود تغييور داد رشد و هدف و روش آن
تى همگانى و همه زمانى و همه مکانى است كه رشد انسان با عمران وق

شوووند و بووه انوودازه مووی و مصوورف شوووند و تولیوودطبيعووت همووراه مووی
سوپارند و شوهروندان اجتماعی می جای به توحید تضادهای اجتماعی

کاستن از ویرانی و افزودن بر رشد خوود  دانش و فن را در زندگی برای
 برند . بکار می و عمران طبیعت

ترقتى در  قتانون»گفتند: مى ، فراماسونهابیستم مسیحی در اوائل قرن - 1/1 
ذيل ايتن دو حکتم، «. خواهدمترقى همه را مترقى مى«. »همه جا يکى است

هاى ختود عريتان و بته فرهنتگ  بايد از فرهنگها، مى: همه جامعهآوردندمى
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درآيند. بدون هيچ دخل و تصرفى! در اين سه حکم، كلمه حقى وجتود  غرب
 است:دارد و آن اين

حتل تضادهاستت. افتزون بتر آن، اگتر همته  طور كه دانستتيم، رشتدهمان      
ها آبادان نگردند، دست كم، رشتد نكنند و همه زمينآهنگ رشد  ها همانسان

شود. اما اگر رشد با ضد رشد همراه باشتد، پتس محتور همراه می با ضد رشد
است. اگر محور قدرت است، سرانجام اين ابعاد ضد رشد  همه کارها قدرت
 قرار،شوند. بدينتر مىهستند كه بزرگ

ها، در همته جتاى جهتان، ضتابطه تشتخي  رشتد از همگانى انسان رشد     
هتا رشتد نكننتد، ضتد رشتد ها در همته جامعتهاست. اگر همه انسان ضد رشد

 تر خواهد كرد.ها را بزرگ و بزرگی ابعاد ويرانگر
رشتد شتد. قطبهتاى ، يکى ايجاد قطبهاى رشتد تصتور متى. از لوازم رشد119

كردنتد و فعاليتهتا بتر گذاريها را به ختود جلتب متى مراكزى بودند كه سرمايه
انگيختنتد. در افزودند و، در شعاع وسيعى، جنبش رشتد را بتر متىفعاليتها مى

مقياس جهان، اروپا قطب رشد گشتت. در مقيتاس هتر كشتورى، منتاطقى از 
ها وضتعيت كنتونى استت. قطبآنها، قطبهاى رشد شدند، اما حاصل کار این 

نيتز، بنوبته ختود، بته منتاطق رشتد « رشد يافتته»هاى در اين وضعيت، جامعه
انتد: گتاه اند. حتى سيماى شتهرها تغييتر كتردهيافته و رشد نيافته تقسيم گشته

انتد و گتاه مركتز شتهر در دستت هتا عقتب افتتادهيافته و حاشتيه« رشد»شهر 
انتد. مرفه نشین( شده« )= رشد يافته»ا هرها شده و حاشيه« هاعقب مانده»

، در درون و بيترون هتر كشتور، تتابع است كه جريان نيروهاى محركهعلت آن
و غنتا استت.  هتاى فقتری محوری استت و كتارش ايجتاد دوگتانگجبر قدرت

 قرار،بدين
شتتود كتته نظتتام زمتتانى متتى وقتتتى همگتتانى و همتته مکتتانى و همتته التتف. رشتتد

، تحتول كنتد. بته ترتيبتى كته اجتماعى، پابه پاى بزرگ شدن نيروهاى محركه
شتوند، در همتان جامعته، در اى كه در يتك جامعته ايجتاد متىنيروهاى محركه
 رشد، بکار افتند.

شتود. رشد متى ، خود از موانعب. پيشخور كردن، به عذر ايجاد قطبهاى رشد
ها انستانطبيعى زندگانى انسان، رشد كننده -چرا كه در هر محيط اجتماعى 



 337 

 زا نيروهتاى محركتههتا هستتند. رشتد درونها و آباد كنندگان زمین نیز انستان
آيتد. گذارد و نياز به پيشخور كردن بوجود نمتىها مىالزم را در اختيار انسان

هتم بتا بتزرگ كتردن ابعتاد دهتد . آنانجتام متى را تنها قتدرت پيشخور كردن
تخريب. همواره بايد بخاطر داشت كه در جهتان امتروز، دستت کتم، دو ستوم 

 هاى ويران گر هستند.هدتوليد، فرآور
ج. هر انسانى، بحکم استعدادهایی كه دارد و هر محيط زيستى، بنوبته ختود، 

 ،گتتذارى، ضتتابطه د. بنتتابراين، در محتتل يتتابى ستترمايههستتتن قطتتب رشتتد
هستند كه بايتد موانتع فعاليتت . اين استعدادهاهستنداستعدادهاى هر منطقه 

هتاى رشتد سان، برنامه. بدينبردارندهای خود انگیخته آنها را از سر راهشان 
هوائى كوه در آن از جهان و انسانهر نقطه براين مبنى بايد تهيه شوند که: 

 كنند، قطب رشد هستند.زندگى مى
و مؤلفته استت )بتراى مثتال سترمايه . زمانِ فعاليت وقتى محتور قتدرت111 

انستان و عمتران طبيعتت استت، دو  هایش(، با زمانِ فعاليت وقتى بنا بر رشد
 دهند:يت را از هم تمیزمىزمان هستند كه دو نوع فعال

شود، كوتاهى و بلنتدى زمتان فعاليتت مى وقتى هدف فعاليت سود سرمايه     
كند. اگر بنا بر به حداكثر رستاندن ستود را ميزان سود و اندازه خطر معين مى

شود. و هرگتاه هتدف و به حداقل رساندن خطر باشد، فعاليت كوتاه مدت مى
انسان و يا برآوردن نيازى از نيازهاى انسان باشد، زمان فعاليت  فعاليت رشد
. تفتاوت دو زمان نيستتمیان این تنها تفاوت تفاوت شود. اما دراز مدت مى

كند، تنها با پيشوخور مقرر مى فعاليتى كه قدرت: تری نیز وجود داردمهم
و آزادى خووود و تخريووب  كووردن و غافوول کووردن انسووان از  اسووتقالل

 کند.زمان را کوتاه مدت میطبيعت، 
است كه سود از غافتل کتردن انستان آن واقعيتى كه از آن غفلت نشده، اين    

و پتيش فتروش آن + تعطيتل  و آزادى خویش )فروش نيروى كتار از استقالل
هتتاى او + و تخريتتب طبيعتتت و فضتتل ادهافعاليتهتتاى خودانگیختتته استتتعد

ومصرف روزافزون منابع موجود در طبيعت و آلودن روزافزون محيط زيست( 
اسوت كوه غافول کوردن . اما از اين واقعيوت غتلوت شودهشود حاصل می

خویش و یا القای ناتوانی در او کوه توانوا بوه  انسان از استقالل و آزادی
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عالیت خودانگیخته نیست و تخريب طبيعت، بوا كوتواه كوردن زموان ف
 . وفعاليت همراه است

 
استت. ايتن جبتر آينتده  ها بر محور قدرت. جبر زمان و تاريخ، جبر فعاليت9

كنتد. اگتر خور مىرا، از پيش، متعين و آنچه را متعلق به آيندگان است، پيش
و آزادى ختويش را بيتاد نياورنتد و خويشتتن را از بنتد ايتن  ها استقاللانسان

جبر رها نكنند، هيچ سير جدالى كه، در آن، آينده، گذشته را نفى كند، وجتود 
شتود. منتابع تر مىندارد. براى مثال، هم اكنون، محيط زيست روز بروز آلوده

شتوند. اگتر قتدرت مى بان مصرفو آهن و مس و... شتا و گاز طبيعت، نفت
ماند. به ستخن ها باشد، زمين ديگر محيط زيست نمىهمچنان محور فعاليت

هتا از ميتان برنتدارد، رونتد روشن، تتا انستان قتدرت را بمثابته محتور فعاليت
استت كته انستان بختود آيتد و قترار، زمتان آنكنونى ادامه خواهد يافت. بتدين

جبور تواريخ نيوز اگور كه انسان را آزاد كند، وجود نتدارد. بداند  جبر درونى 
كوه بيرون از انسان وجود داشته باشد و انسوان را آزاد كنود، بحکوم آن

كنود گواه ثابوت موىاسوت و آن بيرونى است، نخست نواقض ديالکتيوك
عامل بيرونى وجود دارد. پذيرفتن عامل بيرونى، ناقض ماديت هسوتى 

 پس،  جبرى است. و هرگونه
هرچه هست انديشه و عمل انسان است. اين انديشه و عمل است كه اگتر      

در استقالل و آزادى باشد، زمتان بته زمتان،  و آزادى و رشد ترجمان استقالل
كته بتر محتور  شود. نيروهاى محركته،فراخنای انديشه و عمل انسان بازتر مى

كننتد، بتا گردند و ويران متىويرانگر مى شوند و زور، از خود بیگانه میقدرت
. ضتابطه و عالمتت عمتومى ايتندرونتمانند و در رشد بکار میمىنه خود یگا

آن شتود. بته ستخن ديگتر، است كه رشد همگانى و همه مکانى و همزمان مى
زمان، همه ستقل و آزاد و در رشد هستند كه، همروز انسان و طبيعت م

ها و در سرتاسر روى زمين رشد كنند و طبيعت عمران یابود. آن انسان
 .زمان که  باید ضابطه در برنامه گذارى رشد بگردد، اين زمان است
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بيم و اميدنتد. از  أهاى مختلف، زمان و مکان، منشدانيم كه در جامعه. مى1 
يأس از حال و آينده در اين دنيا را بتا اميتد بته آن جهتان،  ها كه آن دسته دين
انتد و وعتده متیهایی كه بر اميد به آينده بنا شتدهیكنند تا ايدئولویجبران مى

گرداننتد. می بیم و امیتد أرا منش گردد، زمان و مکاندهند كه زمين بهشت مى
مودار  انود؟ زيورا زموانى كوه قودرتگشوته ها ممکن چرا اين نوع فريب
. اگتر آدمتى از شوندشود، زمان و مکان عمل مبهم مىانديشه و عمل مى

بيند؟ پاسخ را خواهد يافت و خواهتد خود بپرسد چرا جلو چشم خود را نمى
خواهتتد در ایتتن و نمی ستتلطه استتتموقعيتتت زيتترا دانستتت كتته موقعيتتت او، يتت

ند آينده را ادامه حال و آسمان تيره زندگى خويش توانمیپس  ،موقعیت بماند
اى و خاطر، در ذهن خود، آيندهرا،همه جا و همه وقت، تيره تصور كند. بدين

كنتد کته، در آن، مستتقل و آزاد خواهتد زیستت و اى راتصور مىمحل زندگى
است واقعيتى كه آدمى درآن زمان و مکان از دوگانگى خواهد کرد. ابهام رشد

گيترد. اگتر مترز دقتت را سازد، سرچشتمه متىو تصور ذهنى كه براى خود مى
كنتد. يعنتى سلطه استت و تحتت جبتر قتدرت عمتل متىبيند زيربيشتر كند مى

مستتتقل و آزاد نيستتت. پتتس ختتواه آگتتاه و چتته نتتاخود آگتتاه، درپتتى بازيتتافتن 
بينتد. رو استت كته آينتده را متبهم متىشود. ازاينو آزادى خويش مى استقالل

است كه در آن، استقالل و آزادى خويش را باز يابد. امتا واقعيتت اميدش اين
ترساند: اگر آينده دنباله حال شد؟ اگر بدتر از حال شد؟ اگر زنتدگى او را مى

 تر شد؟ اگر...در محل زندگيش سخت
ز بيم و اميتد رهتا نيستت. هراستش ، ااست. بازگر موقعيت سلطه و یا در     

تخريب كه   هيچ نيست جز يك مدار بسته زيرا قدرتتر نيز هست. سخت
. آرزوى صتاحب يابودبا خود تخریبی آغاز و در خود تخريبى پايان موى

است، ابدى بگتردد. او از اى كه درآناست كه لحظهقدرت از خود بيگانه اين
شتدت گيتر همته زورگويتان را فترا  ترستد. ايتن تترسهاى آينده نيتز متىلحظه
هتتا را تحتتت جبتتر ايتتن تتترس مرتكتتب بستتيارى از جنايتتتهتتا نگيتترد و آمتتى
 قرار،شوند. بدينمى
، شتاف شدن زمان و مکان براى همگان است. رشد در ضابطه رشد     

كند. جا و موقوع هور نهايت روشن مىزمان را تا بىو آزادى،  استقالل
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خوارج شودن از ظلموات و وارد شودن در »گردانود. عمل را روشن موى
 ، همين است.«نور
استتت كتته زمتتان و مکتتان انديشتته و عمتتل مستتتقل و آزاد دليتتل آن نيتتز ايتتن    
نهايت است. براى مثال، دو كس را در نظتر بيتاوريم كته هتر دو بته كشتت بى

يکى براى تحصيل حداكثر سود و ديگترى بتراى زنتدگى مستتقل و  مشغولند.
توانتد در زمتين، بمثابته آزاد، نسل بعتد از نستل. اولتى اگتر هتم بخواهتد نمتى

ها از پى هم بايد در آن كشت كنند. بنابراين، از ديتد  اى بنگرد كه نسلمزرعه
پتس، آيد. از آن او، زمان شفاف زمانى است كه در آن، سود منتظر بدست مى

ديگوران كاشوتند و موا »گويتد: نه زمان وجود دارد و نته مزرعته. دومتى متى
. اين مثال، متا را از ضتابطه مهتم «خورديم ،ما بکاريم و ديگران بخورند

 كند:ديگرى آگاه مى
 
 شود كه وقتى همه مکانى و همه زمانى و همگانى مى . رشد4 

 نشود. و انسان قطع . جريان رشد194
كند قابليت انطباق بوا دانوش و فنوى . تأسيساتى كه انسان ايجاد مى191

 شوند.نو به نو مى را داشته باشند كه در جريان رشد
دائتتم استتت و نتته  استتت، نتته انستتان در رشتتد وقتتتى محتتور فعاليتتت قتتدرت    

كتارى دائتم در رو، بىرا دارند. ازاين كند، اين قابليتتأسيساتى كه ايجاد مى
افزايش است و مرگ و مير تأسيسات صنعتى و غيتر آن، روز افتزون استت. و 

 نيز،
 
يابى هر فعاليت اقتصادى، ضابطه ستازگارى محتل و ستاكنان آن . در محل6

اين خورد و به دهد و فريب مىر فريب مىمدابا آن فعاليت است. عقل قدرت
زا و خودانگیختته درون كته رشتددهد. حال آننيز مى« علمى»ضابطه صفت 

است و بنا بر اين، ساكنان هر منطقه و آن منطقه نتوع فعاليتت را بايتد معتين 
اى رشتتد نكردنتتد، عامتتل را در نظتتام قتترار، اگتتر ستتاكنان منطقتتهكننتتد. بتتدين

بايد جست. به اين امر، كمتى  يابى نيروهاى محركهاجتماعى، رهبرى و جهت
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گوئيم، تبعيض در زمان و تبعيض در مکان، گرديم. در اينجا مىدورتر باز مى
 مخل رشد هستند از جهتى ديگر نيز:

هر بار كه در تشخيص زمان و مکان يك فعاليوت، بنوا بور تبعويض        
آن فعاليوت ضود شووند، شود و زمان و مکان تابع نووع فعاليوت موىمى

سلطه است. به سخن ديگر، ضابطه زير -گرو بيانگر رابطه سلطه رشد
است كه در هر زمان، فعاليت سازگار با رشد انسان و امکانات رشد اين

 .مکان، بگردد
 نفتت گتوئيم كته در كشتور متا، در خوزستتاندر توضيح اين ضابطه متى       

هتاى كشتاورزى و صتنعتى بود، مانع از فعاليت پيدا شد. تا شركت سابق نفت
شتد. از آن پتس، نيتز، استتبداد حتاكم، تتا سازگار با امکانتات خوزستتان متى

استت. و امروز، بسود توليد و صدور نفت ختام، تبعتيض مطلتق برقترار کترده
 سلطه ميتان اقتصتادزير -گر سلطهدانيم كه صدور نفت خام، بيانگر رابطه مى

ستتانيم و ، گفتند قر، مى«دوران سازندگى»و اقتصاد ايران است. در  غرب
كنتيم. امتا واقعيتت آن بتود كنيم و در زمان صرفه جوئى مىگذارى مى سرمايه

شتود كته غترب نقل شد: قرضه موجب متى كه از قول آقاى هاشمى رفسنجانى
بگردد! به سخن ديگر، مقصود پيشتخور كتردن  حامى نظام جمهورى اسالمى

است. بگذريم از ايتنمنابع ثروت كشور بخاطر جلوگيرى از سقو  ریيم بوده
ره شتود نیتز، همتواهاى اقتصادى مربو  متیكه در آنچه به محل يابى فعاليت

 بنا بر تبعيض است. و
 
. بر كسى پوشيده نيست كه در حال حاضتر، زمتان و مکتان اجتمتاعى هتر  7 

تتوان كند. در حقيقت، هيچ فعتاليتی را نمتىفعاليت را انسان خود تنظيم نمى
دهنتد در كه دانش و فن امکان متىمستقل از زمان و مکان انجام داد. اال اين

از دانش و فن  های ى را بيشتر كرد. كارفرمائواحد زمان و مکان، بازده فعاليت
هتا وقتت جويند. با وجود ايتن، انستاندر افزودن بر ميزان بهره ورى، سود مى

كننتتد و در تخصتتي  مکانهتتا بتترای فعاليتهتتای ختتود، تتتابع بستتيار تلتتف متتى
 هاى ششگانه هستند:ی خواست ساالر

 كند.نياد سياسى معين مىوقت و مکان فعاليتهاى سياسى را ب● 
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 كند.معين مى وقت و مکان فعاليتهاى دينى را بنياد دينى● 
 كند.وقت و مکان فعاليتهاى اقتصادى را بنياد اقتصادى معين مى● 
معتتين  وقتتت و مکتتان فعاليتتت علمتتى و تربيتتتى را بنيتتاد آمتتوزش و پتترورش● 
 كند.مى
 كند.و مکان فعاليت اجتماعى را بنياد اجتماعى معين مى وقت● 
 كند.وقت و مکان فعاليت هنرى را بنياد هنرى معين مى● 

هتاى ، وقت و مکان و چند و چتون فعاليتاين بنيادها، بر محور قدرت       
و تغيير  رو، تغيير ساخت بنيادهاى اجتماعىكنند. از اینها را معين مىانسان

بتتزرگ استتت كتته بتته انجتتامش، انستتان   رابطتته انستتان بتتا بنيادهتتا، آن انقتتالب
 يابد:در استقالل و آزادى را باز مى و آزادى و رشد استقالل
داد بواور راهنموا، اسوتعداد )اسوتع گاه كه اسوتعدادهاى انسوانآن       

، اسوتعداد هنورى و رهبرى، استعداد دانشجوئی، استعداد انس و عشق
های او زمان و مکان استعداد اقتصادى و استعداد سیاسی و...( و فضل

هووا ايوون فعاليووت خووويش را خودانگیختووه تعيووين كننوود و همووه انسووان
همه زمانى و همه مکوانى و همگوانى  نند، رشدرا پيدا ك خودانگیختگی

است. با آنكه از آن زمان بسويار بودوريم، اموا برناموه رشود درخوور شده
 بايد اين ضابطه را رعايت كند.اين عنوان، مى

 
هتا را بنيادهتاى جامعته بتر متدار . نه تنها زمان و مکتان فعاليتهتاى انستان 3 

هتا را نند، بلکه زمان و مکان استفاده از خدمات و فترآوردهكمعين مى قدرت
هور  همراه با عوامل ديگر، زمان مصورفكننتد. نيز همان بنيادها معين مى

شووود كووه كوواال و ارزش زمووانى و مکووانى هوور خوودمت چنووان تعيووين مووى
. در ايتن ستالها، زمتان همواره ميزان تقاضا از ميزان عرضوه بواالتر باشود

ی گيتری های دیگر، موضوع منازعتات سياستى و پتف گوشت و فرآوردهمصر
، تنهتا بته ايتن دليتل كته ارزان اندازه نفتاند. اما مصرف بىهاى قضائى شده

است، با وجود آلوده كردن محيط زيست، اعتراضتى را بتر نيانگيختته استت. 
، متورد و بيشتترين مصترف آن در غترب و گتاز كوتاه كردن عمتر منتابع نفتت

 مشخصى است از تعيين زمان و مکان مصرف كاالها و خدمات و نيز دانتش
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هاى داراى اين نظام دارى و ديگر بنيادهاى جامعهها از سوى سرمايهها و فن
يابتد،  كنتد و طبيعتت عمتران قترار، بتراى آنكته انستان رشتداقتصادى. بتدين

 هاى خويش را نيز بدست آورد:بايد اختيار زمان و مکان مصرف فرآوردهمى
، بهتتر بایتد «ختدمات»هتا و گتر بتودن دو ستوم فترآوردهبا وجتود ويتران     

ايتن بایتد باشتد كته زمتان و مکتان  هاى رشداى از ضابطهدریابیم چرا ضابطه
هتا ( و فترآوردهزش و نيز كاربردشان در اقتصادها و فنون )آمو دانش مصرف

هتاى مستتقل و آزاد، در جريتان رشتد، بایتد و خدمات را استعدادهاى انستان
 معين كنند.

بديهى است، رهاكردن انسان از اين جبر، انقالبى كامل است. ولو      
رسوود، بسووامان نمووى بووا تصووويب يووك قووانون بپووذيريم كووه ايوون انقووالب

هوا، در برناموه تورين ضوابطهتوانيم بپذيريم كه بمثابه يکوى از مهومنمى
 .، رعايت نشودگذارى رشد

 
بتراى بجيتب زدن « هتا فرصتت». از واقعيتهاى زمان ما، يکى استفاده از 3 

، موضوع  انتقتاد و «هاى باد آورده ثروت»ها است . در ايران امروز،  ثروت
که ستاز و کتار ختورد و بترد از کتار افتتد. آناند و هستند، بیها بودهاعترا،

استت و هستت. در همته جتاى هتا از كشتور بتودهاش فترار سترمايهتنها نتيجته
 فرصتت»بازى، هيچ جز استفاده از فرصت نيست. در جهتان،  جهان، بورس
هتا اند. جذب شدن سترمايهها را بخود جلب كردهترين سرمايهبيش« هاى ويژه
سترمايه در قلمروهتاى زنتدگى انستان و  ، موجب كمبود« ها فرصت»به اين  

 قرار،است. بدينعمران طبيعت گشته
از راه آزاد كوووردن جريوووان « فرصوووتهاى ويوووژه»از ميوووان بوووردن       

ی ساالرى و ديگر ساالررمايهاطالعات و رها كردن دولت از خدمت س
هووا و يکسووان كووردن زمووان و مکووان بووراى همگووان، ضووابطه ديگوورى از 

 .است ضوابط رشد
 
. اما هنوز تخريب زمان و بالاستتفاده كتردن مکتان، يکتى از استباب كتار 45

، مستتئله همتته «مستتئله بيکتتارى»هاستتت. ی ستتاالرى و ديگتتر ستتاالرستترمايه
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هاى ديگر را از منابع طبيعى خالى و بخشى از قاره ريقافآها است. قاره جامعه
اند. تتاريخ كشتورما، تتاريخ آبتاد شتدن و گاه بحال خود رها كرده و رفتهو آن

هتا و مزارعتى موجتود  ويران گشتتن ايتن و آن منطقته استت. شتهرهاو جنگتل
تن زمتان و كشت»اند كه ديگر نيستند. چرا؟ زيرا ساالريهاى ششتگانه بتا بوده
توانتد ستود دارى نمتىهمراه و بر آن متكى هستند. براى مثال، سرمايه« مکان

از  .درساند اگر همواره عرضه كار از تقاضاى آن بيشتر نباشبخود را بحداكثر 
. اگر دكن« مرده»، آن را شبا ترك ،در محلی بدین کار توانا نشوداگر  ،رواین

دارى استت، از جملته، از رهگتذر لقته بتا سترمايهامتروز، واليتت مط در غرب
 است.« كشتن زمان و مکان»

دولت بتدون  ها، براى مثال در جامعه ايران، بودجهغير از اين، در جامعه     
توانتد بستود كشتن زمان و مکان براى بخشى وسيع از كشور و مردم آن، نمتى

استت كته « زمان و مکان كشتى»اقليت كوچکى از جامعه، خرج شود. با اين 
طتتى نتتيم قتترن، روستتتاها و شتتهرهاى ايتتران رهتتا شتتدند و تتتراكم جمعيتتت در 

استت. گردانتده« مشکل الينحتل»، اين شهرها را شهرهاى وابسته به واردات
 قرار،بدين
است كه هويچ زموان و مکوانى ويوران اين اى از ضوابط رشدضابطه     

كننود و، بنوا هائى را مشخص موىی گذار در حال حاضر، سرمايهنشود. 
كننود. حوال ها را معين موىيابيو محل« نيروى انسانى»بر آن، ميزان 

بايوود توووان كووار جامعووه، در همووه منوواطق کشووور را شووالوده كووه مووىآن
را در  ى محركووهبشناسووند و بکننوود و، متناسووب بووا آن، توزيووع نيروهووا

 .جامعه، تنظيم كنند
 
شتود و در هتيچ كجتا پختش متى توان گفت در اين صورت، سترمايه. مى44 

استت: هتر جامعته، يتك تتوان كترد. امتا حقيقتت جتز ايتنسرمايه گذارى نمتى
 هتا بايتد يکتديگر را ايجتابمجموعه فعال است. در ايتن مجموعته، فعاليت

اى فعتال لحتاش هتا، زمتان و مکتان مجموعتهكنند. اگر زمان و مکان فعاليت
. متدآخواهنتدرونتد، بکارهای بزرگى كه در حال حاضر هترز متىشوند، امکان
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، توجته بته امتور زيتر ندا، آشکار گشتهبر محور قدرت امروز كه عوار، رشد
 است:پيدا شده
 ها.  و ها و امکان ن و مکان از رهگذر توزيع مسئوليت. زنده كردن زما4414
و بنیادهتاى اجتمتاعى و غيتر اينهتا را بته  . بنيادهاى آموزش و پترورش4411
هاى آموزش و پرورش انسان مبدل كردن و دائمى كردن اين آمتوزش و  محيط

ه آمتوزش دلختواه پرورش و آزاد كردن آن به اين ترتيب كه اين انسان باشد كت
 را بر گزيند. و

، بمعناى توزيتع هاى كار و آموزش و پرورش . مردم ساالر كردن محيط4419
 ها و اختيارهاى سازگار با آن .و  مسئوليت
بمعنتاى شتتركت متتردم در  محتتور و متردم ستتاالر كتردن اقتصتتاد . تولیتد4411

 اختار اقتصاد خود. وانتخاب س
بته  ها به ترتيبى كه واليت جمهتور متردم. توزيع برابر درآمدها و امکان4414

 معناى مشاركت مستقيم همه شهروندان در اداره امور خود عملى گردد .و
 - دارىهاى اصلى سرمايه از تكيه گاه -و ناامنى  . جانشين كردن ترس4416

 با تشويق و تنبيه به اندازه و تغيير معناى كار. و
دارى و در اختيار مردم . بدر آوردن قلمروهاى اجتماعى از مهار سرمایه4417

 قرار دادن آن.و... 
توانتد ادامته ساالرى نمىاز جمله تدابيرى هستند كه اگر رعايت نشوند، مردم
 حيات بدهد چه رسد به رشدکردن و شورائی گشتن.

ستاالر، جامعته شتهروندان مستتقل و اما به ترتيبى كه ديديم، جامعه متردم     
کننتد. متی ، رشداجتماعی عدالت است که، در آن شهروندان، بر میزان آزادی

كنند. اگر ساخت نظام اجتماعى ايجاد مى را شهروندان فعال نيروهاى محركه
 پذير باشد،باز و تحول

 شوند وشوند. و تمامى شهروندان فعال مىتخريب نمى الف. نيروهاى محركه
كنتد و آبتادانى همته ها جاى خود را پيدا مى ب. هر مکان در مجموعه مکان

 شود. ومکانى مى
هتا يابد. بسترى كه از گذشتهبستر روان زمان مىج. هر زمان جاى خود را در 

 هاى دور جريان داشته، دارد و خواهد داشت. تا آينده
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، بنتتابراين، و آزادى و رشتتد هتتاى متقابتتل، فرهنتتگ استتتقاللد . همبستتتگي
 آورند. وساالرى را پديد مىفرهنگ زنده و بالندهِ مردم

  
موجتود در  های قتدرت و  فرآورده کند که ضد ارزشهاایجاب می . رشد41 

استت و عامتل تخريتب همگتانی هستتند، از ها كه قدرت ارزش كرده فرهنگ
 های ضد فرهنتگ استتقاللخيزند. از جمله اين ضد ارزشها و فرآوردهميان بر
هتائى استت كته ارزش بترين ، تلقى انسان از زمان و مکتان در جامعتهو آزادی

گوينتد د، متىنتخواهنتد بته وقتت ارزش بنهقدرت است. براى مثال، وقتى متى
هتتا، طتتال معيتتار قتتدرت استتت. هتتم اكنتتون، در جامعتته«. وقتتت طتتال استتت»

روند. ايتن پتول استت كته ها بکار تحصيل پول مى ها و امکان بيشترين وقت
كنتد. و نيتز ايتن پتول استت كته دستتور کان هر فعاليتى را معين متىزمان و م

هاى نابرابر، پيوستگى ی دهدو با ارزش گزارها را مى ها و مکان كشتن زمان
برد. ايران امروز گرفتار اين سم مهلك است. اگتر زمان و مکان را از ميان مى

د، زنتدگى ختود اين نوشته ايرانيان را به صرافت آن بياندازد كه از خود بپرستن
در  انتد و چته تصتورى از وطتنرا بر كدام مفهوم از زمان و مکان بنتا گذاشتته

يابند استبداد با از ميان بردن پيوستگى زمان و مکتان، سردارند، روشن در مى
و معتاد كردن آنها به گتذران بختش مهمتى از زنتدگى ختود در زمتان و مکتان 

ايون عيوب كوه انجوام كوار را توا استت. دهمجازى، رشد آنها را نتاممکن كتر
است كه زمان اندازند، از جمله ناشى از اينواپسين لحظه به تأخير مى

و مکان واقعى قطعه قطعه، مبهم و... هستند و زمان و مکوان مجوازى، 
هواى ذهنوى را تماشوا هسوتند كوه در آن، سواخته« جام جهوان نموائى»

 قرار،. بدينكنندمى
نياز كردن انسان از زمان و مکان مجازى بتا و مکان و بىپيوستگى زمان      

اى استت كته در زمان و مکان واقعى ضابطه برخوردار كردنش از امکان رشد
، و آزادى و رشتد در استتقالل و آزادی رعايت آن، ارزش برين شدن استقالل

گرداند و بدين ارزش، همگتانى و همته راممکن مي اجتماعی عدالت بر میزان
 كند.زمانى و همه مکانى شدن رشد تحقق پيدا مى
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و دولت و ديگر بنيادهواى جامعوه از  در حقيقت، اگر دو بنياد دين     
د، انسوان و زورمدارى منزه گردند و طرزفكرها از زورمدارى آزاد شوون

كند، نيواز بوه زموان و مکوان اى كه او در آن زندگى مىبنيادهاى جامعه
 . كنندمجازى و قطعه قطعه كردن زمان و مکان پيدا نمى

 
کنتد کته همگتان از ایجاب می و همه زمانی همگانی و همه مکانی . رشد49

و حقوق جانداران و  و حقوق ملی و حقوق شهروندی حقوق انسان –حقوق 
ها  فعالیت خویش برخوردار بگردند و زمان و مکان –به عمران  طبیعت حق

 را حقوق تعیین کنند. لذا،
، ضتابطه گتذاری رشتدنتاقض حقتوقی نبایتد در برنامته . هیچ مصلحت4914
گتذاری گتذاری و ایتن و آن سیاستتیابی و تعیین زمان این و آن سرمایهمحل

 بگردد. و
استت، هتیچ تکلیفتی فرموده ، قدرتبیرون از حق . بنابراین که تکلیف4911

گتذاری گتذاری و یتا سیاستتنباشتد، نبایتد متالک سترمایهکه عمل به حقتی 
 بگردد.
گتتذاری و متتالک ستترمایه . بنتتابراین کتته در ستتطح کشتتور، حقتتوق ملتتی4919
، لذا هر برنامه رشدی، بایتد «منافع ملی»گذاری هستند، نه مصالح و سیاست

محتتل در  تمتتامی شتتهروندان را در تمتتامی نقتتا  کشتتور در برگیتترد و متتردم هتتر
 ،طراحی و اجرای آن شرکت کنند. در حقیقت

اسوت کوه بایود  کنود و طبیعوت چون انسان است که بایود رشود. 4911
دارد  ، در هرجا که سواکن اسوت، حوقعمران بجوید، پس هر شهروند

هوا هسوتند سخن دیگر، ایون امکوانگذاری کند. به رشد خود را برنامه
که باید  با شهروندان انطباق جویند و در اختیار آنهوا قرارگیرنود و نوه 

 .به عکس
 
که دانش و فن دو امکان و دو نیروی محرکه هستند که باید در . بنابر این41

 های دیگر )سرمایه و شکل اختیار انسان قرارگیرند و نه انسان را برده قدرت
 آن( بگردانند، 
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. انتقال دانش و فن از دارنده به ندارنده و بکار رفتنشان در عمل 4194
و بوه  زیر سلطه –است و بکار رفتنشان در رابطه مسلط  به حقوق، رشد

بوورداری هو بهوور درآوردن انسووان و تخریووب طبیعووت خوودمت قوودرت
 است. لذا، سودجویانه از منابع موجود در طبیعت ضد رشد

 . در همه جا همه کس باید دانش و فن بجویند. و4111
 باید با آن مکان انطباق بجوید. و . در هر مکان، کاربرد دانش و فن می4119
هتا . در همه مکان، شهروندان مقیم آن مکان هستند کته زمتان فعالیتت4111

)کوتاه و میان و دراز مدت( را با بکاربردن دانش و فن، به ترتیبی معین متی
 کنند که آینده از پیش متعین نگردد. و

حال کته کیفیتت کاری و در همان. دانش و فن کار ایجاد کنند و نه بی4114
برداری خارج از اندازه از منابع نشتوند کنند، وسیله بهرهو کارآئی را بیشتر می

 بکارآیند.  عمران طبیعتو در 
 
کنتد بتا تحقتق پیتدا متی گشتن رشتد و همه زمانی . همگانی و همه مکانی44

 شهروندان حقوقمند گشتن همگان و برخوردارشدن کودکان از حقوق انستان
مندی از نسلی به نسل  از حقوق خویش و تداوم حقوق و جانداران و طبیعت

 دیگر.  لذا،
 رهبری خویش را بکارگیرند و بدون تبعویض چون همگان حق. 4414

در اداره جامعه خویش، از خانواده توا روسوتا و شوهر و منطقوه و کشوور 
 . و همین است شود و رشدبرقرار می بکارگیرند، دموکراسی شورائی

باید رهبتری ، میای برخوردار از دموکراسی شورائی. برای یافتن جامعه4411
« رهبتری در دموکراستی»هتا را بجویتد کته در کتتاب شهروندان همان ویژگی

 اند. و تبیین شده
بایتتد بتتر پتترورش استتتعداد رهبتتری و کودکتتان متتی تعلتتیم و تربیتتت. 4419

در  در بکتتاربردن ایتتن استتتعداد و نیتتز بکتتاربردن قتتوه رهبتتری ختتودانگیختگی
 عمل کردن به حقوق، بناگیرند. و
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بیشتتترین کتتاربرد را هتتم در برنامتته قتترار، ضتتابطه ختتودانگیختگی. بتتدین46
 ،کند. در حقیقت، پیدا میو هم در تمیز رشد از ضد رشد گذاری رشد

که کار طبیعی عقتل ابتکتار و ابتداع و کشتف و خلتق استت، . بنابر این4614
کتار و ابتداع و خلتق را پیتدا شود وقتی همگان توان ابتهمگانی می پس رشد

و در ستطح  –شتود وقتتی همته ستاکنان یتک کشتور متی کنند. همه مکانیمی
شتتوند و بتته یمتتن ایتتن ختتالق متتی –جهتتان، ستتاکنان همتته کشتتورهای جهتتان 

کننتد و بنتابراین کته عمتل آهنتگ رشتد متیخالقیت همگانی، همه نقا ، هم
 گردد. ومی ود افزا است، رشد همه زمانیابتکار و ابداع و کشف و خلق برخ

 . دانستنی است که ابتکار و ابداع و کشف و خلق همواره ختالی از زور4611
بشتمارند و در رشتد انستان و عمتران  آوردها وقتی رشدرو، دستاست. از این

)= زور( نداشته باشند و در  ای از قدرتمایهکنند که بننقش پیدا می طبیعت
 فعالیت خودانگیخته کاربرد داشته باشند. بنابراین،

آوردهتای کند مراقبتت از کتاربرد پیتدا نکتردن دستتایجاب می . رشد4619
ها در ساختن و بکاربردن ابزاری که در ویران کردن زنتدگی انستان و خالقیت
 کنند. کاربرد پیدا می طبیعت

 
در خود آن باید باشد و نه در خارج آن و بنتابراین  . بنابراین که دلیل رشد47

 جوید، پس،می کند و عمران را طبیعتکه رشد را انسان می
 قرهائی که گویای بزرگ شدن فنه بزرگ شدن رقم های رشد. شاخ 4714
هستند، که کم و کیف زندگی انستان و  قدرت« غنای»و بسا انسان و  طبیعت

، در همه جا و همه وقتت، بایتد باشتند. آبادانی زمین و سالمت محیط زیست
 ،در حقیقت

آهنتگ هتمکنتد بته فعالیتتپیتدا متی . جامعیت جستتن انستان واقعیتت4711
شتود و عقتل هتای او وقتتی زنتدگی او عمتل بته حقتوق متیو فضل استعدادها

هتتا، انتتدازه جامعیتتت اش ختتالق استتت. پتتس یکتتی از شتتاخ خودانگیختتته
 شهروندان یک کشور است. و

محتل  . هر کشور مناطق مختلف دارد. پتس، رابطته انستان بتا طبیعتت4719
نمتی دستت شتدن را رشتدشود. لذا یک رنتگ و یکزندگی او، گوناگون می
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دستی و است، پس یک دست و یک رنگ ساز قدرتتوان شمرد. چون یک
قتترار، یتتک جامعتته، یتتک رنگتتی گویتتای از رشتتدن مانتتدن نیتتز هستتت. بتتدین

یابتتد کتته بتته همگتتان تعلتتق دارد و متتی آزادی و زمتتان، فرهنتتگ استتتقاللهم
آهنتگ منتاطق مختلتف جوید کته گویتای رشتد هتمگوناگونی فرهنگی نیز می

و گونتاگونی فرهنگتی، دو  کشور است. پس رشتد فرهنتگ استتقالل و آزادی
 های رشد هستند. وشاخ  دیگر از شاخ 

 کاستتته شتتدن از تضتتادها و افتتزوده شتتدن بتتر میتتزان. دانستتته بتتودیم کتته 4711
، ختود شاخصتی دیگتر از اجتمتاعی ها و گذار از تضادها به توحیدهمبستگی
افتزائیم، کته افتزایش سترمایهاست. اینک بر آن دانسته متی های رشدشاخ 

هتتم شتتاخ   و دیگتتر نیروهتتای محرکتتههتتای انستتانی و اجتمتتاعی و طبیعتتی 
 های رشد هستند. ودیگری از شاخ 

جریانی مداوم است، یعنوی هور عمول زموان و  بنابر این که رشد. 4714
هوای کند، پس شاخصی مهم از شواخصعمل بعدی را ایجاد می مکان

بوودن رشود، تعیوین زموان و محول  و همه زمانی همگانی و همه مکانی
عمل خود انگیخته پسین توسط عمل خودانگیخته پیشوین اسوت. بوه 

از بیورون مداخلوه نکنود، جریوان رشود نوه  سخن دیگر، هرگاه قودرت
 عدالت شود و نه از راست راهی که میزانشود و نه متوقف میقطع می
این  .کندشود و نه آینده را از پیش متعین میاست، خارج می اجتماعی

توور ها فراوانهووا هسووتند کووه بوورای عموول خودانگیختووه انسووانامکان
 کند.می
 
پتذیر نیستت تجزیه شدیعنی این که ر و همه زمانی . همگانی و همه مکانی43

 گردد:می پذیر شد ، ضد رشدو اگر تجزیه
متادی رشتد  . جدا کردن بعد معنوی از بعد مادی و ایتن ادعتا کته رشتد4314

کته انستان استت. بنتابراین آورد و یتا بته عکتس، دروغمعنوی را نیز ببتار متی
معنوی برختوردار استت،  ↔مادی  ال طبیعی، از مدار بازخودانگیخته، در ح

 رشد بازتر شدن این مدار است و نه بسته تر شدن آن. و
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شتود و یتا بته شتهری ستبب رشتد روستتائی نیتز متی . این ادعا کته رشتد4311
آهنتگ ماستت، رشتد هت کشورهای مختلف جهتان، دروغ عکس، بنابر تجربه

راهی رشد شتهر و روستتا و رشتد همته منتاطق و  زمانی و همکند همایجاب می
 را. و  رشد انسان و عمران طبیعت

علمتی و فنتی نستبت بتر برختورداری  بخشتیدن بته رشتد . تقدم و تتأخر4319
است. از جمله به این دلیتل کته  ش، دروغخوی شهروندان از حقوق شهروندی

کته شتهروندان زنتدگی را عمتل بته حقتوق و فن وسیله هستتند بترای ایتن علم
 خویش کنند. و

و رشتد  اقتصتادی از رشتد سیاستی و رشتد اجتمتاعی . جدا کردن رشتد4311
های استبدادی است، بنابر های رییم ریگذافرهنگی که وسیله توجیه سیاست

، استتت. در حقیقتتت و دیگتتر کشتتورهای استتتبداد زده دروغ تجربتته ایتتران
، واقعیتی که جامعه است، بیش نیستند بعدهای چهارگانه بیانگر یک واقعیت

تی رشد است که هتر چهاربعتد هتمناپذیر هستند. رشد وقو از یکدیگر جدائی
 راه رشد کنند. وزمان و هم

است. زیترا عتدالت بمثابته  نیز دروغ عدالت از میزان . جدا کردن رشد4314
از بتزرگ و  ، بنابراین، رشد انستان و عمتران طبیعتتاز ناحق میزان تمیز حق

آید که جمهور شهروندان رشد کنتد و است و بکار آن می متمرکز شدن قدرت
 سرزمین آنها آباد بگردد. 

بتودن رشتد ادعتائی  ، گویتای دروغ. جداکردن حال از آینده بنتام رشتد4316
ه حال را خرج آینده کتردن، است. چرا که چه آینده را خرج حال کردن و خوا

، بیانگر بتزرگ و متمرکتز است. در حقیقت انسان و عمران طبیعت ضد رشد
 است. شدن قدرت

ها و تقتدم بخشتیدن بته ها و هر بخش به رشتهبه بخش . تجزیه اقتصاد4317
کته عامتل متالشتی شتدن  ای، نته عامتل رشتدبته رشتتهبخشی و در آن بختش 

و اقتصتادهای  بتر اقتصتاد ایتران شود. بنگریم به اثتر بختش نفتتاقتصاد می
محتور ستامانه دارد و در ایتن ستامانه،  کشورهای نفت خیز. هر اقتصاد تولید

د و در هتربخش، رشتته هتانیز یکتدیگر را کننها یکدیگر را ایجاب میبخش
پس اقتصاد تولید محور در خدمت انسان، بمثابوه یوک کنند. ایجاب می
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مجموعه سامانه دار باید رشد کند. رشد این اقتصاد وقتوی رشود اسوت 
کووه همووواره اقتصوواد در خوودمت انسووان باشوود و نووه انسووان در خوودمت 

 . اقتصاد
 
ور  بته کشتور دیگتر و نته انتقتال . نه انتقال فعالیتت شتهروندان یتک کشت43

آور آنها و نه زمینه کارشان به کشور یا کشورهای دیگتر، رشتد نیروهای محرکه
و  و گتاز یتک از کشتورهای صتادرکننده نفتتکه هتیچ شوند. این واقعیتمی

گویتد کته بتا از دستت دادن نیتروی انتد، جتز ایتن نمتینکترده مواد اولیه رشد
رود. بخصتوص کته محرکه و زمینه کتار، امکتان رشتد استت کته از دستت متی

ها با درآمد حاصل از صدور آنها، صدور نیروهای محرکه و واردکردن فرآورده
ملتی در آن محتا  و متالشتی متی آورد کته اقتصتادای را بوجود میمدار بسته

 شود. بنابراین،
گمارد، آن داشته، هرانسانی که داشتهِ خویش را به جای خود بکار می. 4314
 و یا سرمایه و یا زمین و یا ماده اولیه باشد، دیگر او نیست کته رشتد اگر علم

ختود شود و او را به خدمت است که بزرگ و متمرکز می کند، بلکه قدرتمی
کنتد و داشتته علمتی آورد. برای مثال، وقتی کسی کار دانش را رهتا متیدر می

آیتد. ادامته دیگتری نمتی اندازد، این داشته جز بکار استتثمارخود را بکار می
کند که استثمار شونده رشد علمی نکنتد و استتثمارگر نیتز استثمار ایجاب می

ختاطر استت کته رشتد همگتانی و . بدیناستعدادهای خویش را مهمل بگذارد
 شود. ونمی و همه زمانی همه مکانی

کند، هتم نیتروی خویش را صادر می ای که نیروهای محرکه. هر جامعه4311
دهتد و دهتد و هتم زمینته و امکتان کتار را از دستت متیمحرکه را از دست می

و هرگتاه بته  ، این واپس رفتتن استت کته همگتانی و همته مکتانیجای رشدبه
و صتادر شود.کشتورهای صتادرکننده منتابع متی صدور ادامه دهد، همه زمانی

و کشورهای  شوند. ایرانسرانجام صادر کننده سرمایه نیز می کننده استعدادها
 های بارز این واپس رفتن هستند. وخیز و قاره افریقا مثال نفت
ستبب  پنداشتتند استتعمار. تجربه وارونه نظر کسانی را ثابت کرد که می4319

، شتود. در حقیقتتکشتورهای استتعمارزده متی های اجتمتاعیپویا شدن نظام
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ها سبب بند از بنتد در ازای واردکردن کاالها و فرآوره صدور نیروهای محرکه
و همته  همگانی و همته مکتانی گسستن نظام اجتماعی این کشورها شد. رشد

با کاال و خدمت با خدمت و  کند که همواره مازادهای کاالایجاب می زمانی
 نیروی محرکه با نیروی محرکه، مبادله شوند.

 
ای ستتخن بمیتان استت، از سته مجموعتته« همته»، وقتتی از سته . در رشتد15

 کنند:سخن بمیان است که یکدیگر را ایجاب می
گیرد، در سطح کشور، همه ساکنان آن را و در . همگانی ،در بر می1514

تمامی جهانیان را بعالوه همه   جانداران که باید زندگی درخور سطح جهان، 
و نیز برنامه . بنابراین، تعریف رشدحقوق خویش را بیابند و بعالوه طبیعت

 باشد. و« همه»باید شامل این گذاری رشد می
هتای یتک کشتور کته محتیططق اگیرد تمامی من، در بر می. همه مکانی1511

هتای زیستت زیستی گوناگون دارند، بعتالوه کشتورهای همستایه کته اشتتراک
 محیطی دارند، بعالوه همان کشور بمثابه عضوی از جامعته جهتانی کته بتر بته

و همآهنگ سازی  و اداره بهینه منابع موجود در طبیعت سازی محیط زیست
گتذاری آن،بایتد در دارد. لذا، تعریف رشد و برنامته در سطح جهان حق رشد

 را. و« همه»بربگیرد این 
ای کته سترمایه بایتد کترد و حتال و گیترد گذشتته،در بر می . همه زمانی1519
بتا  بنتدی راآورند و انطبتاق زمتانای را پدید میای که جریان بهم پیوستهآینده

هتای مازادهتای بنتدی مبادلتهشرائط هر منطقه و ساکنان آن از ستوئی و زمتان
نیروی محرکه با نیروی محرکه و کاال با کاال و خدمت با ختدمت، بته ترتیبتی 

گتذاری رشتد بایتد رو، تعریتف رشتد و برنامتهکند. از ایتنایجاب می که رشد
 را. و« همه»دربر بگیرد این 

باید ترجمان بهم پیوستگی این گذاری آن میو برنامه شدتعریف ر     
کننود های رشد سرنوشوتی را پیودا مویباشد. وگرنه، برنامه« همه»سه 

هووای و کشووورهای اروپووای شوورقی تحووت ر یووم و روسوویه کووه در ایووران
 ،پیدا کردند. در حقیقت« کمونیست»
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خودانگیخته و درونی است. زیرا انسان است کته رشتد  که رشد. بنابر این14
آهنگتی رشتد باال هتم« همه»جوید و سه است که عمران می کند و طبیعتمی

 گردانند،انسان و طبیعت را میسر می
 ر بتردن قتدرتدستوری که اجراشدنشان نیتاز بته بکتا های رشد. برنامه1414
و کشتورهای اجراکننتده برنامته هتای ایترانسان که تجربه( دارد، همان)=زور

 و همه زمتانی های رشد دستوری معلوم کردند، نه رشد همگانی و همه مکانی
 آورند. لذا،مانی ببار میکه تخریب همگانی و همه مکانی و همه ز

گوذاری اسوت کوه هور سوه آن برناموه گذاریِ موفقِ  رشودبرنامه. 1411
را  کارهوا ایون خوودانگیختگیرا خودانگیختوه بشناسود و  راه« همه»

  د.نمختل نگردان
و، بیشتتر  تگی طبیعتتانسان قابل درک است. خودانگیخ خودانگیختگی    

رو، نیازمنتد نمایتد.ازاین، مطبوع و بستا مقبتول طبتع نمتیاز آن، زمان و مکان
 توضیح است:

و  را آلودهها نه آنشود هرگاه انسانرعایت می طبیعت . خودانگیختگی1419
د. هرگاه مداخله انسان سبب شده باشتد کته، بترای مثتال، را تخریب کنننه آن

بگردند، بازگرداندن خودانگیختگی بته  ها بیابانها و جنگلکشتزارها و مرتع
قترار، در شتود. بتدینطبیعت، بازپس دادن عوامل از میان رفته به طبیعت متی

گشتته و یتا طبیعتت کمبودهتا یافتتههآلود ای از مناطق که محیط زیستمنطقه
پاالیش و بازبخشیدن عناصتر ربتوده شتده، بته طبیعتت متی است، برنامه رشد

دهد و یا از او میشود. هرسامانه محیط زیستی وقتی عناصری را از دست می
رو انسان را آالیندهدهد. از اینستانند، خودانگیختگی خویش را از دست می

های زیستت دختل و تصترف محیطهای خوانند. چراکه در سامانهها میترین
 کند. ومی

انتتد. در بتتاهم پدیدآمتتده . بنتتابر نظریتته جدیتتد، متتاده و زمتتان و مکتتان1411
منتد یتک حرکتت استت و حرکتت زمتان و مکتان« انفجار بزرگ»، حقیقت

یابتد. و ان خودانگیختته متیاست. پس هر حرکت خودانگیخته، زمتان و مکت
شود، زمتان و مکتان دستتوری می هرحرکت دستوری که الجرم بکاربردن زور

 کردن زمان و مکان است.یابد که فرصت سوزی، یک نوع از انواع تباهمی
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کننتد و بتا یکتدیگر یکدیگر را ایجاب متی سان، سه خودانگیختگیبدین     
درختور ایتن عنتوان،  گتذاری رشتدند و تدبیرهای لحاش شده در برنامتههمراه
 شوند.گر این سه خودانگیختگی میبیان
 
کنتد و است وقتی انسان است که رشد متی ویژگی رشد که زیبائی. بنابراین11

 جوید، پس،است که عمران می طبیعت
هتا و روزافزون انستان کند به زیبائیتحقق پیدا می همگانی شدن رشد. 1114
، بنتابراین، از اجتماعی عدالت . زیبائی انسان از رهگذر رشد بر میزانطبیعت

هتا، همته ها، خشتونتها، نابرابری)تبعیضنیست  میان برخاستن هرآنچه حق
هتا( و متحقتق گشتتن شتهروندان ها و زیر ستلطهمیان مسلط بیانگر روابط قوا

 جامع. و 
 کند به زیبا و زیباتر شدن طبیعتتحقق پیدا می شدن رشد . همه مکانی1111

هتای گونتاگون و هتای زیستت محیطتیرهگذر کامل شدن سامانههر منطقه از 
نواخت سازی کته یتک نواختت شتدن ها و از یکرهاشدن طبیعت از آلودگی

 کند. و ها و طبیعت تحمیل میبه انسان و مصرف شیوه تولید
کنود بوه بورهم افزائوی پیودا موی واقعیوت شدن رشود همه زمانی. 1119

 رود، سالمت انسان و محیط زیستزیبابی: به ترتیبی که زمان پیش می
آهنووگ انسووان و محوویط زیسووت بووه یموون رشوود هووم توور و زیبووائیکاموول

کووردن و  هووا از رهگووذر زنوودگی را عموول بووه حقوووقو فضوول اسووتعدادها
 های زیست محیطی. بخاطر کامل کردن سامانه

، «همووه»در هوور سووه   قوورار، لحوواظ کووردن ویژگووی زیبووائیبوودین    
است، نوه تنهوا رشود را نشوال و رشد خاطر که زیبائی ویژگی حقبدین

 شوود کوه رشود قودرتکنود، بلکوه موانع از آن مویبخوش موی آور و امید
جانشین رشد انسان شود و زیور عنووان رشود، برناموه بوزرگ و متمرکوز 

 . شدن قدرت تهیه و اجرا گردد
 



 356 

و شتوق و شتور آفترین استت. دقیتق  امیتد . پیش از این دانستیم کته رشتد19
عی انستان ستالم بخواهی، شور در دل و شوق در سر و نشا  در تن حالت طبی

 و در رشد است. لذا،
کننتد و وقتی همگانی است که همه ساکنان یک کشور رشتد متی . رشد1914

وقتی این رشد واقعی است که از جمله، همگان امیدوار باشند و در دل شتوق 
گتذاری و در سر شور و در تن نشا  داشته باشند. هرگاه تعریف رشد و برنامه

که حالتت ستالمت و رضتایت و  -ی انسان را مالک بشناسد آن، حالت طبیع
شود که ای تهیه میو بکاربرد، برنامه –امیداوری و شوق و شور و نشا  است 
وشتوق و شتور و نشتا   کننتد و امیتدساکنان هر سرزمین خود آن را اجرا متی

 گردد و روز افزون. وهمگانی می
سالمت و  ،شود که نه تنها ساکنان هر منطقهمی ه مکانیوقتی هم . رشد1911

 ویژگتی طبیعتت ،و شوق و شور و نشا  بیابند، بلکته بالنتدگی رضایت و امید
هر منطقه بگردد و طبیعت سالمت و طراوت و تازگی، روز افزون بجویتد. در 

ا باید این طترز فکتر را کته طبیعتت ایتن توانتائی را دارد کته ه، انسانحقیقت
هرچتته از او بستتتانی را بازبستتازد، رهاکننتتد و بداننتتد کتته زمتتین هتتم گرفتتتار 

گردد. زیستتن در طبیعتتی کته ستالمت و می شود و بیابانفرسایش و پوکی می
وق و شتور و طراوات ندارد و همواره تازه نیست، زنتدگی ختالی از امیتد و شت

رو استتت کتته عمتتران طبیعتتت بتته طتتراوت و تتتازگی و شتتود. از ایتتننشتتا  متتی
کند و این مالک است که باید لحتاش کترد. پیدا می واقعیت تبازیافتن بکار

 و
تور و نشین، در مقایسه با نسول پیشوین، ناراضوی نسل امروز غرب. 1919

تر است. هرگواه نسول فوردا  و کم نشال کم امیدتر و کم شوق و شورتر
اداموه  بسوت رشودکوه بونتر و... از نسل امروز بگردد، یعنی اینناراضی

کنوود. شووود و زور جووز تخریووب نموویمی بسووت، نیوورو زوردارد و در بوون
رو، نیواز بوه تعریوف های غیر غربی وضوعی بودتر دارنود. از ایونجامعه

گذاری دیگری از رشد است کوه، در آن، هور به برنامه دیگری از رشد و
رضوایت و شووق و  لحاظ شووند و ، زموان بوه زموان، میوزان« همه»سه 

 . شور و نشال افزایش بیابد
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 ئ)= فراگرد ش چنان که ضد رشدبرخود افزا است هم . و دانستیم که رشد11

تتوانیم دریبتابیم (. اینتک متیگی روزافتزون محتیط زیستتشدن انسان و آلود
 چرا:
برخوود افوزودن و شوتاب  شود که میوزانوقتی همگانی می رشد. 1114

کنود و ایون حود مطلووب بواز و بوازتر شودن آن به حد مطلوب میل می
برخوود افوزودن،  مدار اندیشه و عمول انسوان اسوت. و نیوز، در جریوان

شوند زیرا نه تنها ها میها ممکنشوند. ناممکنها میها ممکنناممکن
هوا و بوه رشد برخود افزا است، بلکه سبب بیرون رفتن از دایره ممکون

گردد: رشد هر انسوان جواذب رشود ها میحیطه امکان آوردن ناممکن
)= آورد طالب معلووم کوردن نوامعلومی انسان دیگری است و هر دست

ممکن کردن ناممکن( اسوت و هور گسوتردگیِ فضوای اندیشوه و عمول، 
رو، رشد جاذب رشد و دافع درجوا زدن اینطالب بیشتر شدن است. از

قرار، ناممکن را ممکن کردن وقتی است چه رسد به واپس رفتن. بدین
است. از یواد نبوریم کوه اصول ایونشود، رشد همگانی گشتههمگانی می

 . وهای انسان نامحدود استو فضل تعدادهااست: امکان رشد اس
بازایستیم و به عمران  . باز از یاد نبریم که هرگاه از ویران کردن طبیعت1111

تواننتتد بیشتتتر و بیشتتتر آن روی آوریتتم، نتته تنهتتا استتتعدادهای طبیعتتت نیتتز متتی
جهان مستخر انستان استت  بنابراین که –بگردند، بلکه محدوده زندگی انسان 

که عمر انستان بتر روی زمتین متیتواند تنها این کره خاکی نباشد. چنانمی –
کنتد بتا تحقتق پیتدا متی شدن رشتد تواند تا بخواهی دراز بگردد. همه مکانی

 گذاری رشد. و ها در تعریف و برنامهلحاش کردن این امکان
بگوردد وقتوی بوه یمون ممکون  توانود موضووع رشودمیزمان نیز . 1119

کار که، در گذشته، انجامش یک قورن زموان مویها، آنکردن ناممکن
توان تصور کرد زمانی را که، در پذیر بگردد. میبرد، در یک سال انجام

قورار، های رشید، براستی از هور دقیقوه قرنوی بسوازند. بودینآن، انسان
باید بکار انسوان بیایود بوه ترتیبوی کوه او عمور طبیعوی رشد دانش و فن 

 . و خود را تا بخواهی دراز کند
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بتتدون برقتترار کتتردن رابطتته  و همتته زمتتانی همگتتانی و همتته مکتتانی . رشتتد14

استت هتای آنمستقیم با واقعیتتی کته انستان استت و واقعیتت مکتان و داشتته
زمین یک کشور و مناطق مختلتف آن( و واقعیتتی کته زمتان استت )= از )سر

 رو،شود. از اینجمله هرکار را در زمان خود انجام دادن(، میسر نمی
هتایش که کار انسان و مکان و داشتتهاینمند است. توضیحمیزان . رشد1414

نتد بکتاربردن شان نیازمدهند که همسازیو زمان یک مجموعه را تشکیل می
است: اتالف را نزدیک به صفر نگاه داشتن و بازده را بته صتد درصتد  میزان

برند. ناق  زیترا در ها ناق  بکار مینزدیک کردن. این میزان را کارفرمائی
نیرو و مواد اولیه و کار و سرمایه و تعیین درصدهای  کامل و نتاق   مصرف
را  هتای محتیط زیستت گریبرند. اما ویرانا میزان را بکار میها، بسفرآورده

را نتته. بازگردانتتدن متتواد موجتتود در  نتته. ستترعت پایتتان یتتافتن منتتابع طبیعتتت
درمصرف، یعنی بته  اغلب نه. اقتصاد های مستعمل را به چرخه تولیدفرآورده
شتود، را نته. هتا میخاطر که سبب ستقو  قیمتتها بدینیختن فرآوردهدور نر

کته رابطته مستتقیم برقترار عمران طبیعتت در همته روی زمتین را نته. حتال آن
 کند. وها را ایجاب می، لحاش کردن همه واقعیتکردن با واقعیت

تواند بتا زیستی دارد که می که هر منطقه از کشور محیط . این واقعیت1411
منطقته دیگتر فترق داشتته باشتد، نبایتد متانع از رابطته مستتقیم  محیط زیست

های مختلف یک سترزمین و برقرارکردن با واقعیت دیگری بگردد که منطقه
ها یتک مجموعته طبیعتی را هستند. این منطقته های مختلف کره زمینمنطقه
در منتاطق مختلتف و  های رشدآهنگ کردن فعالیتدهند. پس همکیل میتش

درکشورهای مختلف نیازمند بکارگرفتن میزانی است که امکان دهد در همته 
هایش نه کاهش که عمران جوید و محیط زیست سالمت و داشته جا، طبیعت

 افزایش یابند. و
)گرمتا و سترما و  کتم و  چه شرائط محیط زیست. زمان فعالیتها را گر1419

بیشی باران و ستیل خیتز بتودن و نبتودن و زلزلته خیتز بتودن و نبتودن و...( و 
کننتد، امتا در اختیتار تعیتین متی نیروهتای محرکته های انسان و میزانتوانائی

منتتاطق مختلتتف یتتک ستترزمین لحتتاش و بتتا  هتتای هتتای  فعالیتتتهرگتتاه زمتتان
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 تواند به صفر میل کند و هم رشدساز بگردند، هم اتالف وقت مییکدیگر هم
شود هم بلحتاش عرضتی )هتمشود. همه زمانی میمی و همه زمانی همه مکانی

ستازی ش طولی ) حفتظ هتمهای رشد( و هم بلحاهای فعالیتساز شدن زمان
مکانی و زمتانی  در کوتاه و میان و دراز مدت از جمله به یمن خودانگیختگی

گیترد، کارهتا در پتی که وقتی هر کار در زمان ختود انجتام متی و این واقعیت
 گیرند(. وهای خود انجام مییکدیگر، در زمان

ی انسان موزانه عدمی بگردد، عقل او هویچهرگاه اصل راهنما. 1411
شود و بکار طبیعی خوود کوه خویش غافل نمی و آزادی گاه از استقالل

 مانود. هرگواه او زورابتکار و ابداع و کشوف و خلوق اسوت مشوغول موی
برقرار نکند و عناصر طبیعت را بوه  رابطه قوا درکار نیاورد و با طبیعت

تخریب یکدیگر بر نیوانگیزد، یعنوی در رابطوه بوا طبیعوت نیوز، موازنوه 
کند، رابطه او با زمان نیز ترجمان این اصول موی را اصل راهنما عدمی

شود بورای یوک یدار میپا شود. هرگاه یک تن چنین کند، الگوی رشد
شود بورای جامعوه جمع بزرگ و هرگاه یک جامعه چنین کند الگو می

 .  جهانی. و جهان امروز بیشتر از هر زمان به چنین الگوئی نیاز دارد
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 شود؟با تخريب آغاز نمى . رشد44
  
 

ناپذير بباوراند، يکى موفق شد اصلى خدشه هايى كه ليبراليسم از غلط     
اى كه براى رشد شود. چنانكه نسخهبا تخريب شروع مى است كه رشداين

 نوشت، اين بود:مى« دنياى سوم»كشورهاى 
 از نظر سياسى، استبداد نوگرا بجاى استبداد سنتى. و ● 
هاى سرمايه از نظر اقتصادى، خصوصی سازی کامل و سپردن ابتكار به● 

پديد آيد و این بخش اقتصاد  خارجى، به ترتيبى كه بخش نويى در اقتصاد
كند و آنگاه عناصر قابل جذبش را در خود جذب سنتى را نخست متالشى 

 كند. و
کننده و تابعیت مالکیت  از نظر اجتماعى، توسعه شهرهاى مصرف● 

 نو. و یا مزدورى كردن كار بر محور اقتصاد از مالکیت خصوصی شخصی
غربى »و  از نظر فرهنگى، از ميان برداشتن سنتها و باورهاى مزاحم رشد● 

 و انبوه. و دقیق بخواهی، ایجاد اعتیاد به مصرف« كردن فرهنگ
با تغيير طرز فكرها و تبديل انسان تابع طبيعت به انسان مسلط بر طبيعت، ● 

 آيد.انسان آزاد و رشدپذير پديد مى
دهد. اینداری نمیسرمایه تن به تغییرِ مطلوبِ ایدئولویی ،اما واقعیت     

جهان از راه به مهار  دیا سلطه بر اقتصا« جهانی شدن»است که در جریان 
گردد. داری میروش سرمایه« شوک درمانی»، درآوردن نیروهای محرکه

 داری، کتاب نائومی کالیندرباب چونی و چرائی فاجعه محور شدن سرمایه
ر(، بس خواندنی است و داری فاجعه محوظهور سرمایه ،)دکترین شوک

 ترجمه آن در اختیار ایرانیان است. 
 و اقتصاد و نفت و سلطه و قهر های نفتپیش از این، در کتاب     

جو با استبداد خونداری سلطهو همراه بودن سرمای توحیدی، چرائی همزاد
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های نیز، ستون پایه ام. در کتاب توتالیتاریسمگر را، تشریح کردهبار و ویران
 اند. ساالری است، تشریح شدهاستبداد فراگیری که سرمایه

مکتب »است و نسخهِ قتصادها نوشتهبرای همه ا ای که لیبرالیسمنسخه     
جهانى دوم، قدرتهاى  است را، پيش و پس از جنگکامل شده آن« شیکاگو

هاى ی ديکتاتور»اند. سلطه خود، به اجرا گذاشتهغربى در كشورهاى زير
ا تا توانستند باالبردند. اما ميزان غارت منابع و تخريب طبيعت ر« مدرن

 داد، واقعيت نجستند:وعده مى كه ليبراليسم مراحل چهارگانه رشد
ها را  شوند و موازنه پرداختهاى خارجى وارد مىدر مرحله اول، سرمايه    

شوند اما وارد مىهاى خارجى همچنان كنند. در مرحله دوم، سرمايهمنفى مى
اند، بدست آمده و كشور هائى كه در مرحله اول وارد شدهحاصل سرمايه

است. در مرحله سوم، صادرات ( پيدا كردهصادرات جديد )براى مثال نفت
پذيرد. چرا كه يابد. نياز به سرمايه خارجى كاهش مىجديد بازهم افزايش مى

آورد. با وجود اين، موازنه پرداختها منفى د سرمايه پديد مىجديد خو اقتصاد
رسد كه موازنه حد مىاست. در مرحله چهارم، صادرات اقتصاد جديد بدان

است اقتصادى رسيده شود. در اين مرحله، كشور به رشدها مثبت مى پرداخت
 يجاد كند.رشد را ا تواند نيروهاى محركهو مى
را پديد آورد و اينك نيز ریيم  اين نسخه، در كشورما، ریيم پهلوى    

تا ويران نشود كار به »كند. در حقيقت، به همان نسخه عمل مى مالتاريا
 كه، ، طرز فكر حاكم است. چنان«سامان نرسد

را براى برداشتن موانع  ت، خشونتگویند: در كوتاه مدزورپرستان می● 
 دانند.  یضرور م« ناب محمدى اسالم»استقرار 

و اصالح را عدم  را خشونت حال كه انقالبطلبان: در همان اصالح● 
طلبان لت خشونتشمارند، قول خود را با درآمدن به محدوده دوخشونت مى
كنند: در كوتاه مدت، مصالحه و كنند. بديهى است آن را توجيه مىنقض مى

 .در دراز مدت، رسيدن به نظام قانونى و جامعه مدنى
ها بکار ی برند كه پهلوهر دو دسته همان نسخه اقتصادى را بکار مى● 
خارجى، سرمايه گذارى كردنشان  بردند: گرفتن قرضه و وارد كردن سرمايهمى

 و پرداختشان از محل توليد!
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نصب كن و  را بر حکومت شام گفتند: نخست معاويه كه به على )ع(با آن    
در موقع مقتضى عزل كن تا نتواند به مقابله برخيزد و او تخريب اول را راه 

هاى سياسى تركيب كننده دولت ی بندتن آخر ندانست. هم اكنون، گروهساخ
دم نزنيم تا انتخابات »، يا به تخريب مشغولند و يا مالتاريا، بنام مصلحت

اند. اما چرا در همه جا، ويرانگرى را آغاز ، را روش كرده«رياست جمهورى
كند. غافل از مدار با تخريب آغاز مى شمارند؟ زيرا عقل قدرتمى رشد

اينكه آغاز كردن با تخريب، آغاز كردن با ويران كردن خويشتن است و به 
 برد:رشد راه نمى

  
 برد:نمى خويشتن ويران سازى راه به رشد 
  

يد را با افزايش تول دانيم كه در كشورهاى مختلف، ميزان رشدمى    
اندازه  گيرند. چرا با افزايش توليد خال  ملىاندازه مى ناخال  ملى

خواهند واقعيت را و دولت در خدمت آن می سرمايه گيرند؟ زيرا قدرتنمى
قيقت، اگر براستى توليد ملى از مردم هر كشور و مردم جهان بپوشانند. در ح

توان يافت. حال را خال  كنند، كشورى كه رشد اقتصادش منفى نباشد، نمى
هاى ويرانگر  را كه اقتصاددانان آگاه دو سوم کل توليد برآورد اگر فرآورده

تر رشد منفى اقتصادها كنند، نيز، از توليد ناخال  بکاهند، ميزان واقعىمى
را بر اندازه « كن تا بيکار نمانى مصرف»ر اثر آيد. و نيز اگبدست مى

، از آن بکاهند، ميزان رشد منفی بازهم به واقعيت «مصرف ناخال  ملى»
، در «شودرشد با ويران كردن آغاز مى»قرار، شعار شود. بدينتر مىنزديك

تر كردن عرصه مقياس جهان، خطر ويرانگرى عمومى طبيعت و تنگ و تنگ
« شودرشد با آباد سازى آغاز مى»توان است. اما آيا مىى را، پدپد آوردهزندگ

 را جانشين كرد؟:
 
توان گفت: انسانى كه كار است. مى . هر عمل هستى سوز، ضد رشد4
شود. دهد. تن او فرسوده مىخويش را از دست مى كند، نيروى كارمى
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شود. اين سخن ظاهر نيز، با تخريب تن و نيرو آغاز مى بنابراين، تحصيل علم
است. از راه در آورده رشد ها را به پرستش اسطورهفريب است كه جامعه
ماند. نيروئى كه در ساختن كار نمىشوم كه نيرو بىفايده تكرار، يادآور مى

هاى قرار، وقتى زندگى فعاليترود. بدينرى بکار مىرود، در ويرانگبکار نمى
شود، نه تنها هستى او استعدادهاى آدمى و عمل به حقوق ذاتى حيات مى

گردد. چرا كه هم جريان رشد، نسل به نسل سوزد، بلکه رشد او دائمى مىنمى
 افزايند.هاى رشد، تا هستى هست، بر خود مىيابد و هم فعاليتادامه مى

است كه هستى طبيعت را ويران  ل انسان بر طبيعت نيز وقتى رشدعم     
نكند و هستى منابع طبيعت را نيز نيستى نگرداند. زبان فريب اين حکم را 

پندارد. زيرا مواد موجود در طبيعت، با بکار رفتن در توليد منطقى نمى
حاضر نشد  يس جمهورى امريکا، رئرسند. آقاى بوشها، به پايان مىفرآورده

را در باب محيط زيست، امضاء كند. بدين عذر كه  توافقنامه سازمان ملل
هاى اقتصادى بکاهد! اما يکى از دو واقعيت، بيند از توسعه فعاليتروا نمى

كند و ، محيط زيست را ويران مىكنونى بر جهانيان آشکار است: اقتصاد
كند. در باره واقعيت دوم، حيات را بر روى زمين، تحديد و تهديد مى

و تبذير  منابع طبيعت اسراف اند كه در مصرفجهانيان وجدان پيدا كرده
يعت را ساالرى حاكم مواد موجود در طبسرمايه است كهاين شود. و حقمى

برد كه سود را بحد اكثر برساند و مصرف انبوه را ميسر به ترتيبى بکار مى
ساز را توان روش هستى، مىبگرداند. وگرنه، در كشت و كار و در صنعت

سوز كرد. اگر بنا را بر اين بگذاريم كه در طبيعت، از هر جانشين روش هستى
ها هستند كه بايد تغيير هاى جامعه تچيز، به اندازه وجود دارد، اين ساخ

 جا،ها هستند كه بايد مستقل و آزاد شوند. از اين كنند و اين عقل
شوند. مى سوز ضد رشدهاى هستىشود. فعاليتساز مىهستى رشد     

در عمل بر طبيعت و در كاربرد مواد طبيعت نيز، هر اندازه به اين 
 شود.تر، ميزان ويرانگرى كمتر و اندازه رشد بيشتر مىاصل نزديك

 
رسد و اين قرار، وقتى در يك فعاليت ميزان تخريب به صفر مى.  بدين1

به حد مطلوب  شود، رشدفعاليت سبب تخريب فعاليت ديگرى نمى
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دانيم كه كشورهاى ثروتمند براى آنكه به تعهد خود عمل است. مىرسيده
كنند، برآن میهائى نكاهند كه محيط زيست را آلوده مىو از فعاليتنكنند 

كنند، شوند از كشورهائى كه محيط زيست را كمتر از سهميه خود آلوده مى
كنند صنايع آلوده سهميه بخرند! و يا هستند اقتصاددانانى كه پيشنهاد مى

روابط  انتقال داده شوند. و بنابر« جنوب»كننده محيط زيست به كشورهاى 
جويد. به ها، هركس ساختن خويش را در ويرانى ديگرى مى، در جامعهقوا

ترتيبى كه، در اين مطالعه ديديم، انسانها در خود نيز، هر ساختنى را با ويران 
هاى ويرانگرى بنام قرار، از بارزترين مشخصهكنند. بدينكردن همراه مى

 است: هاى آنی زیرسلطه و پويائ -گر سلطهرشد، پيدايش روابط خصمانه 
پنداشت، در جامعه، هر فرد هدفى جز خود ندارد و فرد مى هگل     

ديگر، از ديد او، آلت رسيدنش به هدف او است. بنابراين، فردها، 
ها،  ، انسانزمان، آلت يکديگرند. و او غافل بود كه در روابط قواهم

زير -گر رابطه سلطه ين، پويائى اولِ اشوند. بنابرمى لت قدرتآ
با پايان  سلطه، پويائى قدرت و يا تخريب متقابل است. پس، رشد

سلطه و متوقف كردن پويائى قدرت آغاز زير -گر دادن به رابطه سلطه
 شود.مى
 
اند فيلسوفان و جامعه شناسان و ده، بو.  در دو قرن اخير، در غرب9

اى توان جامعهاند، اين مسئله را حل كنند: چگونه مىاقتصاددانانی كه كوشيده
كند، بجاى تخريب مى را آراست كه در آن، هر فرد، در همان حال كه رشد

سئله را در راه حل م دانيم كه ماركسيسمديگرى، در رشد او شركت كند؟ مى
يا تخريب  داند. اما پويائى قدرتمى گرو سير جدالى جامعه و حل تضاد

گر از زيرسلطه گيرد: سلطهسان انجام مىها، در عمل، بدين متقابل انسان
مسلط از  را اقتصاد كند )چنانكه نفتستاند و در خود جذب مىمى
ستاند و قتصادهاى زيرسلطه که اقتصادهای كشورهاى نفت خيز باشند، مىا

برد(. اين ستاندن و در خود جذب كردن را هاى خود، بکار مىدر فعاليت
خود را  سلطه كه نيروهاى محركهناميم. اما زيرپويائى جذب و ادغام مى

گر هاى طبيعى( در اختيار سلطه ها و ثروتو سرمايه« نيروى كار»)مغزها و 
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دهد و در ازاى آن، شود. جريانى كه در آن، نيروها را مىنهد، متالشى مىمى
آيند ستاند كه بکار قدرت حاكم مىرا مى« خدماتى»ها و گر فرآوردهاز سلطه

رجى که معلول خوانيم. تضادهاى داخلى و خارا، پويائى متالشى شدن مى
شوند؟ زیرسلطه هستند، با كدام معجزه حل مى -گر های روابط سلطهی پويائ

سلطه زير -گر کنند و به نظام سلطهها خود خویشتن را نفی میی آیا این پويائ
که، در جریان بکاررفتن، خود را  بخشند؟ برای مثال، آن خشونتپايان مى
، حاصل غتلت از قائل شدن به اين ديالکتيككند، كدام است؟ نفى می

د و نشوها بر قرار مى ميان انسان اين واقعيت است كه روابط قوا
 برند. اما قدرتى كه انسانها بر ضد يکديگر بکار مى خشونت را انسان

راند. كند، در بيرون و درون آدميان بر آنها فرمان مىها را آلت مى
تواند تا تخريب متقابل است و جريانى است كه مى ،پويائى قدرت

 تخريب كامل انسان و طبيعت ادامه پيدا كند. بنا براين،
شود با تغيير كردن انسان شروع مى گيرد و رشدتصميم را انسان مى    

ود. شسلطه آغاز مىزير -گر و اين تغيير با بيرون آمدن از روابط سلطه
بطور مشخص، با متوقف كردن پويائى جذب و ادغام و پويائى تجزيه 

 شود.و تالشى است كه جريان رشد آغاز مى
 
زيرسلطه، هم در مقياس  -گر بينيم كه در نظام سلطه. در دنياى واقع، مى1

هاى پيشين ی و هم در مقياس جهان، سه پويائى ديگر بيانگر پويائ يك ملت
 . و پويائى خشونت : پويائى نابرابرى و پويائى فقرشوندمی
است و دارد: ، نابرابرى نقش فعال داشتههاى رشددانيم كه در نظريهمى    

را خواند. زيدار عامل رشد مى ، تمركز ثروت را نزد اقليت سرمايهليبراليسم
هاى جامعه متمركز و از سوى اقليتى كه مالك آن  دهد ثروتامکان مى

شوند و هاى تحصيل كرده زمامدار رشد مىد. و نيز، نخبهنشود، بکار افتمى
كرد. را مترقى تصور مى استعمار برند. و نيز، ماركسجامعه را به پيش مى

هاى پويا بدل  را به نظام هاى مستعمرهامعههاى ايستاى ج چرا كه نظام
اى دارى، رسيدن به مرحلهكند. و از دید او، در جامعه داراى نظام سرمايهمى

، «نيروى كار»كه در آن، يك اقليت صاحب سرمايه و يك اكثريت صاحب 
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منتظر را به  وهاى مولد با روابط توليدى، انقالبنير بيش، باقى نماند، تضاد
 آورد.بار مى
ها که بسود اقليت صاحب  هاى داراى نظام زيرسلطه، تبعيضدر جامعه     
شدن و بکار  ها شدند اما سبب سرمايه برقرارند، موجب صدور ثروت امتياز

 گر نيز از ثروتهاى داراى نظام سلطهها نشدند. در جامعه وتافتادن ثر
شود. شوند، سهم بسيار كوچکى به سرمايه بدل مىهاى نجومى كه تشکيل مى

 و خشونت هاى نابرابرى و فقری افتند. پويائها بکار مى ها در بورس ثروت
منتظر روى  وامع نيز انقالباند. در اين جمشخصه همه جوامع جهان گشته

 نداد.
 منتظر روى نداد. زيرا حتى اگر به ظاهر قانع شويم، تضاد انقالب     

ها ی هاست و اين پويائی اكثريت فقير و اقليت غنى، حاصل اين پويائ
ايجاد و نه بيانگر تضاد نيروهاى مولد با روابط توليدى كه ترجمان 

ها و سطح جامعه جهانى هستند. بديندر سطح جامعه انحالل قدرت
 رسيم كه قرار، بار ديگر به اين نتيجه مى

هدف نيست، ميزان است و از آغاز بايد بکار سنجش  عدالت     
 شونتو خ هاى نابرابرى و فقری ها آيد. پويائها و فعاليترابطه

ها و در بيانگر عموميت پيدا كردن جريان تخريب در مقياس جامعه
مقياس جامعه جهانى هستند. بنابراين، عدالت ميزانى است كه اندازه 

اى دهد. افراد هر جامعهها را نشان مىی از ميان برداشتن اين پويائ
 .هستند رشد كنند، درهاى خود را با اين ميزان سازگار مىكه فعاليت

  
 و ضد فرهنگ: دو زبان، آزادى و فرهنگ و زبان قدرت 
  
يا تخريب متقابل، يکى پويائى نشستن زبان  آمدهاى پويائى قدرت. از پى4

آزادى و  و فرهنگ استقالل قدرت و ضد فرهنگ قدرت بر جاى زبان آزادی
شود. خالصه مى است. در حال حاضر، در ايران ما، دين دارد در خشونت

كنند كه پيدا مىای دهند و معانى ها، معانى واقعى خود را از دست مىكلمه
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دارد عدم  ، اصالحبا قدرت مدارى سازگار هستند: از زيادت تكرار دروغ
شد كه شود. در آغاز، ادعا مىدارد خشونت معنى مى بخشونت و انقال

اصالح با عدم خشونت و انقالب با خشونت همراه است. اما اينك، حتى 
شود. گرى معنى مىی روند. آزادى الابالمعانى اين دو كلمه دارند از يادها مى

هجوم »كنند. مى ها مصرف كند كه آدمهائى معنى پيدا مىفرهنگ فرآورده
شود. ها و مصرف آنها تعريف مىبدون مجوز اين فرآورده واردات« فرهنگى

 )گردد. واليت قدرت و بدين تعريف، استقرار انواع سانسورها واجب مى
شوند. و چون زور اگر بدست نااهل بيفتد خطرناك است، بايد معنى مىر( زو
 باشد! و...« رهبر»مام آن در دست ت

مایه يا  ها با معانى قدرتاما اين تنها در كشور ما نيست كه معانى كلمه     
 ،، آزادىشوند. در غرباند و مىمعانى سازگار با قدرتمدارى جانشين شده

دهد. دهد. توانائى نيز قدرت معنى مىقدرت فرد در قلمرو خود معنى مى
 هاى خودانگیخته و ضد فرهنگ ساخته زور آورد خالقيت انسانفرهنگ ره

است، ضد ها پيدا كردهدر اين جامعه است. اما بحکم نقشى كه مصرف
شود. تا تر فراگير مىفرهنگ ويرانگرى با ميزان بيشتر و آهنگ پُرشتاب

ى بکار رفته در اينجا و آنجا را به ها بدانجا كه امروز، كلمه خبر، خشونت
)راديو  كند. بنيادهاى جامعه، بخصوص وسائل ارتبا  جمعىذهن متبادر مى

و تلويزيون و سينما و مطبوعات( در خدمت مصرف انبوه، ناگزير، مبلغ 
 و ويرانگرى هستند. خشونت
است، در جريان تخريب متقابل، كارفرماى آن كه قدرت ابهام صنعت     

تر و عرصه زبان قدرت و ضد فرهنگ قدرت را بطور روز افزون گسترده
كند. اگر اين تر مىو آزادى را تنگ و فرهنگ استقالل قلمرو زبان آزادی

خاطر است كه عقل قدرت مدار پندار و گفتار  ويرانگرى شدنى است، بدين
كند. بنابراين، پويائى زبان قدرت و ضد و كردار را با ويرانگرى شروع مى

هاى افراد يك جامعه به قدرت فرهنگ قدرت، بيانگر شدت ابتالى عقل
 قرار، مدارى است. بدين

عقل و پرداختن عقل  به معرفت مداوم بر خودانگیختگی رشد     
بکار طبیعی خود که خلق است، نیازدارد  اين كار، به بازیافتن معناى 



 368 

ها و مایه آن باشد  و شتاف كردن معانى كلمهبن آنکه زورهر كلمه بی
یابد. شود و ادامه میبدان شتاف كردن پندار و گتتار و كردار آغاز مى

و هر چه  مدارى و ضد فرهنگ قدرتكاستن از قلمرو زبان زور
فراختر كردن پهنای استعمال زبان آزادى و فرهنگ بمثابه 

 .هاى مستقل و آزاد و خالق، رشد همين است هاى عقلساخته
 
اقتصادى نه تنها  است كه قدرتاين است. حقجهانى شده . امروز، اقتصاد6
است، بلکه عرصه زمان را نيز به تصرف رصه جهان را از آن خود كردهع

، از هم های كنند و ماوراء ملاست: جهانيان پيش خور مىخويش در آورده
اند. باوجوداين، دو پويائى بيانگر رابطه كردهاكنون، تكليف آينده را نيز معين
طلبى قدرت اقتصادى کانند: پويائى توسعهانسان آغاز هزاره سوم با زمان و م

 در زمان و مکان و پويائى كوتاه شدن زمان و تنگ شدن مکان انسان:
است و اينك اسباب تصرف فضا را اقتصادى جهانى شده . قدرت614 

كند، فزونى خرج بر دخل را كند. اين قدرت هر جا را تصرف مىتدارك مى
است كه زيرسلطه هستی خود را پيش فروش میاينكند. نتيجه ناگزير مى

بايد آينده خود را گرو بگذارد: كند. در اقتصادهاى مسلط نيز هر فرد مى
 زندگى قسطى.

شد گذشته را فراموش كن و به آينده ها گفته مى . زمانى بود كه به انسان611
حال  گويند، بهها مى طالئى بيانديش و براى آن كار كن. امروز، به انسان

بيانديش! زمان حال و محل كار و محل گذران اوقات فراغت، فكر و هوش 
 است.انسان امروز را در خود محبوس كرده

ها را نسبت به تخريب روز افزون  اين دو پويائى هستند كه انسان    
با بيرون آوردن  كنند. حال آنكه رشدتتاوت مىمحيط زيست، بى

اقتصادى و سپردن آن به انسان  از دست قدرت اختيار زمان و مکان
تر، او شود. هر اندازه زمان پندار و گتتار و كردار انسان وسيعآغاز مى

مستقل و آزادتر و در رشدتر. و هر مقدار زمان و مکان در اختيار 
تر، انسان  مستقل و تر، ميزان تخريب پائينقدرت اقتصادى تنگ

 .ترست او سالمآزادتر و محيط زي
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هاى باال، پويائى خارجى شدن است. توضيح اينكه انسان ی آمد پويائ. پى7

هاى  شود. بطور روزافزون قدرتعصر امروز، بطور روزافزون، وابسته مى
 روند و مهار انسانها بدر مى از مهار انسان« فرهنگى»اقتصادى و سياسى و 

خود  ن بنگريم: دولت در بودجهآورند. به جامعه امروز ايراها را بدست مى
مسلط است.  اش، متكى به اقتصادخارجى است. چرا كه، در تمامى بودجه
نیز هست.  است بلکه متكى به واردات اقتصاد داخلى نه تنها متكى به بودجه

مايه گذارى و ايجاد كار وجود الزم براى سر گويند سرمايهبه جوانان مى
را صادر كرد. در سياست داخلى نيز، محور « نيروى كار»ندارد و بايد 

 خارجى است. فرد نيز اختيار پندار و گفتار و كردار خويش را ندارد. قدرت
مسلط نيز،  هاى داراى اقتصاداما اين پديده جهانى است: در جامعه     
است و ها روز به روز توان خود را در برابر اقتصادى كه جهانى شده دولت
دهند. رويداهاى اند، از دست مىكه باز جهانى شده« هاى فرهنگىفرآورده»

هاى غربى را از اى شديد افكار عمومى جامعهاين روزها، همچون ضربه
بخاطر  های د كه كارفرمائباوراندناند: تا اين زمان، مىرخوت بدرآورده

شوند از شمار كاركنان خود بکاهند. و حاال، رقابت و زيان دادن، ناگزير مى
ها با وجود سود بردن، باز بيکار ی بينند كارفرمائكارگران و كاركنان مى

ها از دست دولتها نيز كار چندانى ساخته ی كنند. در برابر كارفرمائمى
ها،  سان، انسانها واحدهاى فراملى هستند! بدينی زيرا كارفرمائ شود.نمى

دهند. پويائى خارجى شدن كه بطور روز افزون، اختيار خود را، از دست مى
مشخصه عصر ما است از اعتماد انسان نسبت به خويش و تكيه انسان به 

ا آلت ستاند و او ركاهد. اختيار را از انسان مىخود، روز به روز، بيشتر مى
 كند. بنابراين،فعل تخريب خويش و محيط زيست مى

با پايان بخشيدن به جريان خارجى كردن جامعه و،  جريان رشد     
شود. بديهى است سياست ها، آغاز مى در هر جامعه، فرد فرد انسان

 بايد تا كه در مقياس جهان و زمان، مهار را از دست سرمايهجهانى مى
ها بدرآورد و بدست جهانيان بسپارد. اما اين ی ساالرى و ديگر ساالر
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ها به خود تواند پديد آيد كه جامعهسياست جهانى تنها وقتى مى
 . ومتكى شوند

 
. از پويائى وابستگى يك طرفه و وابستگى دو طرفه بسيار سخن بميان 3

گر ون به سلطهها گرفتار جبر وابستگى روز افزاست. در واقع، زيرسلطه
آيد، جريان سلطه پديد مىگر و زيراى كه ميان سلطهشوند. در مدار بستهمى

هائى كه بکار بسط گر و جريان فرآوردهسلطه به سلطهاز زير نيروهاى محركه
گى گوئيم. در برابر آن، آيند را پويائى وابستسلطه مىگر بر زيرسلطه قدرت
كنند، اى كه وارد مىگويند آنها نيز به نيروهاى محركهگرها مىسلطه
 اند. بنابراين، وابستگى دو جانبه است! اما در اين وابستگى دو جانبه،وابسته

 هستند. و الف. هر دو وابسته به قدرت 
سلطه در موقعيت زيرزيرگر و گر در مقام سلطهب. در اين وابستگى، سلطه 

افزايند و هر خود مى اند. اولى بر ثروت خويش و دومى بر فقرسلطه وابسته
قرار، وابستگى متقابل را كنند. بديندو، انسان و طبيعت را تخريب مى

 توان تسالئى براى وابستگى يك جانبه قرارداد.نمى
 دو جانبه كه مدار بستهقرار، بجاى وابستگى يك جانبه و بدين     

توان نشاند چنانكه پيوندى و هميارى را مىهم تخريب است، مدار باز
ها فراخناى رشد ديگرى را بگستراند و جامعه هر فرد، قلمرو رشد

تواند تر بگردانند. آن سياست جهانى كه مىمتقابل را هرچه گسترده
سلطه پديد آيد، سياستى بر اين همزير -گر ون از روابط سلطهبير

 .پيوندى و هميارى است
 
است، رابطه موجود زنده . رابطه با واقعيتى كه طبيعت و مواد موجود در آن3

 با محيط زيست و مواد الزم براى زيست پايدار است. بنابراين، اگر انسان
ود زنده با طبيعت و مواد موجود ها رابطه با يکديگر را بر اساس رابطه موج

را سخت  هاى ذهنى كنونى در باب غنى و فقردر آن، بر قرار كنند، ساخته
يابند. غناى تن را در بکار بردن به اندازه آنچه بکار زندگى در ويرانگر مى
خود و آبادانى طبيعت  يابند و غناى روان را در رشدآيد، مىسالمت مى
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اى كه انسان ها نسبت به رابطه قرار، تغيير طرز فكر انسانجویند. بدينمى
ها بر قرار كند، رشد است. در حقيقت، در تواند با واقعيتمستقل و آزاد مى

سلطه و در درون زير -گر ها از زاويه رابطه سلطهحال حاضر، جامعه
، آلت باز و آلت، در يا، به قول هگل ها از ديدگاه رابطه قوا ها، انسانجامعه

نگرند. قدم اول رشد تغيير كامل اين ديدگاه طبيعت و مواد موجود در آن، مى
و رابطه است. چنانكه از نظرگاه رابطه با محيط زيست و مواد موجود در 

به سخن ديگر، ها با يکديگر رابطه بر قرار كنند.  ها و انسان، جامعهطبیعت
 بيانگر قطع رابطه مستقيم انسان با واقعيت در جريان تاريخ، مرام قدرت

دو نظر ماكس وبر دهند. است كه محيط زيست او را تشکيل مىهائى گشته
ها از  ، دو ديد از يك پويائى هستند: پويائى تخريب واقعيتو ماركس

اند. ماكس وبر تغيير بر مدار قدرت يافتهها  وراى ذهنيتى كه انسان
پندارد و ماركس ساخته دارى مىطرز فكر را مؤثر در ساختن سرمايه

انگارد. دارى را عامل پيدايش ذهنيت سازگار با خود مىشدن سرمايه
 ها با واقعيت كنند كه رابطه انساناما هر دو از اين واقعيت غتلت مى
مدارى دهند، ترجمان قدرتيل مىهائى كه محيط زيست آنها را تشک

ها است. وگرنه پويائى  سلطه ميان انسانزير -گر و رابطه سلطه
هاى ديگر هستند كه روابط اجتماعى و تخريب واقعيت و پويائى

 سان، آورند. بدينذهنيت سازگار با خود را پديد مى
را در اختیار  واقعیت و آزادى  روش رابطه مستقیم با بيان استقالل     
حاصل رابطه مستقيم با واقعيت است. اين رابطه  نهد و رشدمی

ها در درون  مستقیم با واقعیت است كه بايد مبناى رابطه انسان
ها با يکديگر كرد تا كه زندگى مستقل و آزاد و در ها و جامعهجامعه

 . ، ميسر بگردداجتماعی التعد رشد، بر میزان
 
، رئيس جمهورى پیشین امريکا در پيش گرفت، اى كه آقاى بوش. رويه45

انسان و طبيعت است. در اتخاذ  بر حق قدرت بيانگر اصل تقدم مصلحت
ر همه جا، اصل بر اين تقدم است. با وجود اين، اين رويه، او تنها نيست. د

برند صاحب قدرت هستند، بيشتر از اصل که گمان مىگرها، بحکم آنسلطه
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دانيم كه آقاى خمينى اين كنند. مىتقدم و تسلط مصلحت برحق پيروى مى
د و مجمع ز اصل را اصلى دينى كرد و، بنام آن، دم از واليت مطلقه فقيه

تشکيل داد. اين امر كه آقاى بوش و آقاى خمينى و  تشخي  مصلحت
جانشين او، با آگاهى از اين امر كه ايجاد و انحالل هر قدرتى حاصل 
تخريب متقابل انسان و محيط زيست است يا بدون آن، از اصل تقدم 

كنند، كردند و مىو طبيعت پيروى مى مصلحت قدرت بر حقوق انسان
آورد كه پيروى از اين اصل، بيانگر به تغييرى در اين واقعيت بوجود نمى

ها است . پويائى تقدم بندگى قدرت در آمدن و تخريب را روش كردنِ انسان
آورد كه به انكار و تخريب حقوق مصلحت بر حقوق جريانى را پديد مى

 امد.انجانسان و محيط زيست مى
بريم كه از آن غافل بوديم: اگر پاى قرار، به واقعيتى پى مىبدين     

به ذهن نيز خطور  و مصلحت بميان نبود، دو گانگى حق قدرت
كرد. مصلحت انسان و مصلحت طبيعت، عمل به حقوق آنها مینمى

آيد و مصلحت بميان مىگشت. اين در رابطه با قدرت است كه پاى 
انسان و طبيعت، بسود قدرت معنى پيدا  مصلحت تخريب حیات

كند. جز اين، هيچ مصلحتی نه وجود دارد و نه هيچ عقلى مى
با آزاد كردن انسان و محيط زيست او از  تواند آن را بسازد. رشدمى

یائی جانشینِ حق شود. رشد بازایستاندن پواين مصلحت آغاز مى
آورد. این ها است که ببار میشدن مصلحت قدرت فرموده و ویرانی

ها پویائی با پویائی از یادرفتن حقوق و برهم افزوده شدن تکلیف
افزاید. پایان بخشیدن به این دو همراه است که ویرانی بر ویرانی می

کردن است.  را اندیشه راهنما و آزادی پویائی در گرو، بیان استقالل
 رشد همین است.

 
 آورند، نيروهاى محركههاى باال پديد مى یتخريبى كه پويائ . مدار بسته44

 قرار،نكنند. بديويرانگر بدل مى را بطور روز افزون در خود جذب و به زور
دهد و ميزان ويرانگرى هر جامعه را مدارى بدست مى اندازه رشد     

هائى كه كنند. در جامعهدر آن كار برد پيدا مى كه نيروهاى محركه
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اى دارند و آنها را سياسى بسته -فضاى فرهنگى و نظام اجتماعى 
شوند و هاى محركه كم توليد مىخوانند، نيروهاى بسته مىجامعه

، شوند، در مدار بستهبخش بزرگى از نيروهاى محركه هم كه توليد مى
قرار، تغيير نظام اجتماعى كنند. بدينكاربردى جز تخريب پيدا نمى

 سياسى از بسته به باز، آغاز رشد است.  -
هاى داراى نظام بسته هپنداشتند جامعباردیگر خاطرنشان کنیم که مى     

پنداشت مى مانند. از اين رو، ماركسايستا هستند و همان كه هستند مى
شود. مى هاى مستعمرهعامل باز كردن نظام بسته و پويا شدن جامعه استعمار

يب مستمر نيروهاى هاى بسته حاصل تخر است كه نظاماما واقعيت اين
سان كه از كنند؟ اينها چسان اين نظام را پيدا مىهستند. اما جامعه محركه

کنند و سلطه با قدرتى در بيرون خود رابطه برقرار میزير -گر راه رابطه سلطه
كنند و در اين مدار، توليد نيروهاى ل مىبد را به مدار بسته بدان، نظام جامعه

افتند. كند و نيروهاى محركه در تخريب بکار مىمحركه كاهش پيدا مى
خارجى در سياست داخلى، در بستن نظام  مالتاريا با محور كردن قدرت

غزهاى ، مرو، جامعه جوان ايراناز ایناست. جامعه امروز كوشيده
ی گرهاى طبيعى ايران در مدار بسته استبداد، در ویران ، ثروتايران

تواند در بيان گر، نمی، بمثابه توجیهكنند و اسالممحل عمل پيدا مى
 .گستر خالصه نشودقدرتی خشونت

خارجى  ميان برداشتن محورى كه قدرتيعنى ،از  قرار، رشدبدين     
اقتصادى  -است، و باز كردن فضاى فرهنگى و تبديل نظام اجتماعى 

بسته به نظام باز و پایان دادن به پويائى كاهش توليد و تخريب 
 .  نيروهاى محركه

 
روش سازگار با هايى كه شناسائى كرديم رهبرى درخور خويش و . پويائى41

از راه قدرتمدارى  آورند. از اين رواست كه راه رشدخود را پديد مى
شود. و شود، جانشين رهبران شدن، هدف مىهدف مى جداست: وقتى قدرت
گردد. آيا شود، تغيير عمومى هدف مىو آزادى هدف مى زمانى كه استقالل

طلبان و بخشى از جانبداران براندازى، جز به  مروز، اصالحدر ايران ا
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انديشند و جز برای جانشین آنها شدن، عمل مردان شدن مىجانشين دولت
سياسى قدرت محور،  -كه، در ساختار اجتماعى كنند؟ غافل از اينمى

ند. این كنآمد آنند، رهبرى را تحميل مىهائى كه پىی پويائى قدرت و پويائ
 شود.و بدترین مى رهبری همواره بد و بدتر

اند گذشته را بهتر از حال خود گويند ايرانيان عادت كردهمى   
گويند كه اين بدانند و آينده را بدتر از امروز خود بپندارند. اما نمى

ذهنيت بيانگر پويائى بد و بدترشدن رهبرى است كه بنوبه خود 
باز  هاست كه شناختيم. جامعه به رشدی موع پويائتجسم مج

 و آزادى و رشد بر میزان گردد اگر پويائى وجدان به استقاللنمى
 .را باز نيابد اجتماعی عدالت

ر سطح يك قرار، هم در ايران و هم در تمامى جهان، هم دبدين    
گرى و هاى ويرانی جامعه و هم در سطح يك فرد، وجدان به پويائ

تواند خويش است كه مى بدر آمدن از غتلت از حقوق ذاتى حیات
را بر انگيزد. كوشش در خور  و آزادى و رشد اراده حيات در استقالل

وجدان و انديشه راهنماى  اين عصر و همه عصرها، يافتن اين
ها به جستن آن وجدان و روش  استقالل و آزادى و خواندن انسان

 كردن اين انديشه است: رشد در استقالل و آزادى، بنابراین، بر میزان
 .، همين استاجتماعی عدالت

 
وجود ندارد، هر محدودشدنی،  ای جز زور. دانستیم که چون محدودکننده49

ی است. زیرا گرویران شدنی نیز هست. درحقیقت، عمل محدودکردن ویران
که  شود. آگاهی از این واقعیتبا ویران کردن است که فراخنا تنگنا می

کنندهشود که محدودمحدودکردن ویران کردن است، سبب این آگاهی نیز می
مایه آن گرها هستند. پس، هر عملی که بنآدمی، ویران و آزادی های استقالل

کند. برای مثال، کسی زمان ویران و محدود میزور باشد عقل و توان را هم
زمان، تن و کند، هممی کشد و یا مخدر دیگری را مصرفکه سیگار می

زمان، عقل و کند، همکند. کسی هم که مست میویران و محدود میعقل را 
برد، نخست خود را کند. کسی که زور بکارمیتن را محدود و ویران می
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دهد، باز کند و کسی هم که به زور تن میمحدود به حکم زور و تخریب می
قرا همزاد و همراه بودن تخریب و کند. بدینخود را محدود و ویران می

توان پندار و گفتار و کردار ناسازگار با ید، شاخصی است که، بدان، میتحد
و گفتار و کردار سازگار با خودانگیختگی  پندارانسان را از  خودانگیختگی
 انسان تمیز داد:

)=  . پویائی تخریب و همزادش پویائی تحدید گویای پویائی قدرت4914
را  با کاستن از  روزافزون زور است. کار رشد و مصرف ( یا تولیدزور

توان به جائی رساند مگر با کاستن از کاربردهای ها و تحدیدها نمیتخریب
ها ها. اما کاربرد زور گویای وجود خالءزور در پندارها و گفتارها و رابطه

و رعایت  حیات شوند مگر با عمل به حقوق ذاتیز پر نمیاست. خالءها نی
قرار، . بدینکردن حقوق یکدیگر و رعایت حقوق جانداران و طبیعت

، بمثابه بنیادها و نیز جمهور هرگاه بنابر رشد بگردد، جامعه مدنی
 شهروندان، باید:

 هائی )فقدان دانش و فن و سرمایه و دیگر نیروهای محرکهخأل الف.
و اندیشه  و استعدادهای انسان حیات و غتلت از حقوق ذاتی

ئی کند شود( را شناسامی ها با زورگر پرکردن خألراهنمائی که توجیه
 شوند. وکه سبب کاربرد پیدا کردن زور می

( )= زور ها را شناسائی کند که قدرتها و تحدیدب.  زوج تخریب
 افزاید. و بطور مستمر بر آنها می

ها و تحدیدها ها و کاستن مداوم تخریبرا پر کردن خأل ج. رشد
 بداند و بکند. و 

ها هستند، همزادشان، ویرانای که محدودکنندهسان، بر ضابطهدین. ب4911
 و مصرف شوند. هرگاه این دو ضابطه در تولیدها نیز شناسائی میکننده
ها از شوند و انسانمند میها بکارروند، تولید و مصرف اندازهفراورده

سوی جهان، تولید و مصرف انبوه  ای که در یککنندهمحدودکننده و ویران
را سبب گشته و در سوی دیگر جهان، ناچیز بودن تولید و مصرف را، رها 

 گردند. می
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، بخصوق از فراگرد تولید بیرون بردن نیروهای محرکه. 4919
کننده کننده و ویرانحال که  محدودها، درهمانو سرمایه استعدادها

ها که در بازار )سرمایه است، سبب بزرگ و متمرکز شدن قدرت
گردد. افتند( در بیرون از مدار تولید میق بکار میهای مشتفرآورده

 ای که مهار کننده اقتصادکنندهآن قدرت بس محدود و ویران
 ،است، این قدرت است. رشدها و اقتصاد جهان گشتهکشور

خویش و بازگرداندن آنها به  بازگرداندن نیروهای محرکه به طبیعت
در تولید و  و آزادی مند، بازیافتن استقاللمدار تولید ومصرف اندازه

 .است مصرف
 
ین نظر پیروان بسیار دارد و گویای وضعیت کنونی جهان است: بنابر . ا41

، عامل اول تخریب انسان گر است. در طبیعتسرشتش، انسان خشونت
ند بعالوه خودشان، نکمی ها تولیدای که انساناست. اگر نیروهای محرکه
خاطر است که خود نیز د، بدیننافتبکار می ادیو آز برضد زندگی در استقالل

از طبیعت پدیدآمده و بکار تخریب طبیعت است. هابس تنها فیلسوفی نبود 
ساالران نیز مدعی هستند حاضر، دینپنداشت، در حالکه انسان را شرور می

برآنند که در  گر است. اهل دانش و فلسفه غربکه انسان، بالطبع، خشونت
( و زندگی در طبیعت گری وجود دارد )میشل سرسرشت انسان، خشونت

(. اینان، در است )هاوکینگگری معتاد کردهناسازگار او را به خشونت
این انسان، توانائی رها شدن از سرشت و اعتیاد را نیز سراغ دارند. نظر قرآن

اند. یعنی اینها بر فطرت خداوندی خلق شدهت که انسان و دیگر آفریدهاس
 ی سرشت انسان نیست. بنابراین،گرو ویران که خشونت

است. بدین معنی  گر انسان، جبرباوری. اعتقاد به سرشت خشونت4114
برخوردار نیست. هرگاه چنین بود،  است که عقل آدمی از خودانگیختگی

توانست به ، بر فر، امکان، نمیشد و رشدناپذیر میی اجتنابگرویران
ی که بطور گراست. ابعاد ویرانی بزرگ نیانجامد که انجامیدهگرویران

کند که قائل به شوند، آیا بر درستی نظری داللت میمیتر مداوم بزرگ
ها که باور داشتند و دارند که راه گر انسان است؟ اما انسانسرشت خشونت
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دهند و برآن نیز روند، برآن نبودند که خود را فریب میرشد را به پیش می
کردند و مییی را درپوشش رشد، پنهان مگرنبودند و نیستند که ویران

ی را گردهند و یا ویراندادند و میکنند.اگر هم فر، کنیم خود را فریب می
ی را ضد ارزش گرپوشانند، پس رشد را ارزش و ویرانپوشاندند و میمی
تواند رشد گر چگونه میدانند. موجودی با سرشت خشونتدانستند و میمی

ی را ضد ارزش بخواند؟ چگونه ممکن است رشد را گرویران را ارزش و
تصور کند؟ خداوند چرا انسانی را آفرید که بنابر سرشت خود در بند جبر 

 تواند خداوند را بپرستد؟ است و نمی زور
توان برای زدائی از نظر، می. با تناقضانداین پرسشها پاسخ نجسته     
تواند سرشت انسان باشد نمی ها پاسخ جست: خشونتسشپر

، نوعی از رابطه، وجود ندارد. در حقیقتبرقرار شدن  زیراپیش از 
شود و خشن صتت زوری که بکار مینمی ، نیرو زوربدون رابطه قوا

ند نوع دیگری از رابطه نیز برقرار تواگردد. اما انسان میرود، نمی
با حق هست. هرگاه خشونت  کند که رابطه قوا نیست و رابطه حق

شد. و زندگی بود از برقرارکردن این رابطه نیز ناتوان میمی سرشت او
نبودند. به سخن دیگر،  او توانست ادامه یابد هرگاه حقوق ذاتینمی

 سرشت انسان بود این سرشت با حقوق ذاتی حیاتاگر خشونت  
گشت. سرشت خوانائی نداشت و مانع از حیاتمندی انسان نیز می

خوانائی ندارد.  سازگاری دارد و با مدار باز گر با مدار بستهخشونت
را سرشت  نتشوند مگر  به خشوها حل نمیکه، تناقضنتیجه این

، با آگاهی بر خود، بمثابه موجودی . و رشدندانستنانسان 
گیرد: رشد با انسان را محکوم به خودانگیخته و حقوقمند، آغاز می

داند که هر ویرانی دانستن، خوانائی ندارد . این انسان میگرویران
فت پیوسته بر فطرت مبری گیرد: معرکردنی با ویران شدنی آغاز می

 . وکندی را میسر میگراز زور و خشونت خویش، رشد خالی از ویران
دیگری که جبرگرایان از آن غافلند این واقعیت است که  . واقعیت4111

ند با کی آغاز نمیگرای که انسان است، زندگی را با ویرانموجود زنده
کرد، زاده نشده میی آغاز میگرهرگاه با ویرانکند. سازندگی آغاز می
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بیشتر نگاه  را بر میزان مصرف تولید اگر، همواره میزانمرد. حال
انسان ویرانی  د و رشدوافزز مینی تولید بر آبادانی طبیعت دارد، مازاد

 . وآوردرا ببار نمی محیط زیست
 
می دانستیم چرا و چگونه علم و فن مؤلفه قدرت و رشد . در فصل علم44

به این امر واقع نیز  کنند.ی نقشی روزافزون پیدا میگرشوند و در ویران
شود و یا مرامی کاربرد آن را در شود وقتی مرام میمی پراختیم: علم ضد رشد

پرداریم که، بنابر زیادت کند. اینک به این امر واقع میی توجیه میگرویران
تر ی و کمگرخدمت قدرت، در ویران، علم و فن بیشتر در بر تولید مصرف

 کاربرد دارند: در رشد انسان و آبادانی طبیعت
اند. اما چگونه باید انبوه را فراهم آورده . دانش و فن توانائی تولید4414

خود و  ها، در زندگی روزانه، در جریان رشدمدیریت بگردند تا که همه انسان
بکارشان برند، موضوع کار صاحب نظران است )کتاب سیر  آبادانی طبیعت

ها ملیاندیشه در سه قاره و جلد اول رشد(. هرگاه همچنان در انحصار ماوراء
امه میاد بر تولید تا غیر قابل زیست شدن کره زمین بمانند، افزایش مصرف
تحت مهار  ها و دانش و فن و دیگر نیروهای محرکهیابد. هرگاه ماوراءملی

ها درآیند و در رشد انسان و آبادانی طبیعت بکارافتند، انسان مدیریتی جهانی
اند و ها خودکامهحاضر، ماوراءملیشوند. در حالصاجب سرنوشت خود می

رو، رهاشدن از این جبر، پیش از ها و طبیعت گرفتار جبر آنهایند.از ایننسانا
و جامعه  هر شهروند و آزادی ممکن شدن مدیریت جهانی، برپایه استقالل

توان دانش و فن را با حقوق است. براین پایه است که میشهروندان، شدنی
رد و در رشد بکاربرد و زمینه مدیریت جهانی را فراهم آورد. بعد از تألیف  ک

ها پیدایش این مدیریت نیز، توانائی و بقای آن، باز درگرو برقرار شدن رابطه
دارد پذیرش  ، است. این واقعیتها، بر اصل موازنه عدمیمیان جامعه
حقق بیابد، دانش و فن را از خدمتِ فزونی جوید و هرگاه تهمگانی می
 آورد. وتولید رها و به خدمت رشد انسان و عمران طبیعت در می رمصرف ب
اند، به سرمایهانبوه را ممکن کرده خاطر که تولید. دانش و فن بدین4411

 ها تحمیل کند:اند دو جبر را به انسانساالری امکان داده
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، هرگاه مصرف انبوه از بیم بیکاری: در اقتصادهای مسلط جبر مصرف● 
کاری خود از بی رو، ترسکند. از اینکاری افزایش پیدا میپائین بیاید، بی

جوئی از راه مصرف شدهعامل شرکت همگان در مسابقه مصرف و تشخ 
 است. و

کار ساز دانش و فن بی«: های مصنوعیدمآ» جبر جانشین انسان شدنِ● 
ها شناسی انساندانند که به روزکردنِ دانش و فناست. اینک همگان میشده
دانش و فن دارد. بنابراین، در  تواند همان شتاب را داشته باشد که رشدنمی

گرفتار تخریب روزافزون  طبیعت ها و، انسانو مصرف ساختار کنونی تولید
 .مانندمی
زدائی و ممکن کردن بکاربردن رهائی از این تخریب جز با قدرت    

و فعال کردن هم حیات دانش و فن در برخورداری از حقوق ذاتی
 است. و های انسان ناشدنیو فضل آهنگ استعدادها

 خاطر کهاند بدینشده و فن ضد رشد . و نیز، علم4419
و  ها، علمفرآورده اکثریت قریب به اتفاق مردم روی زمین، از راه مصرف● 

ها به رو، ماوراءملیشناسند. از اینبرند که خود آن را نمیفنی را بکار می
روند، برای ها بکار میها و خدمتفرآورده م و فنی که در تولیداستناد عل

خود، والیت مطلقه قائل هستند: این و آن فرآورده را مصرف کنید چون علم 
 گوید باید مصرف کرد. ومی
ها، بنام ها بر زیر سلطهو مسلط« عادی»ها بر شهروندان غیر از سلطه نخبه● 
گوید، عمل اند که باید به هرآنچه علم میفن، شهروندان خود پذیرفتهو  علم

کنند. پزیتیویستها مدعی والیت مطلقه دانشمندان هستند. اما اینک جامعه
خاطر، پذیرند. بدیناند و میهای انسانی علم و فن را بمثابه مرام پذیرفته

اند. طرفه تابع جبر مرام علم شدهخویش را مهمل گذاشته و  خودانگیختگی
است که واجب امروز را فردا ، این شدهکه کار علم نیز، همچون قدرتاین

کند. اگر ابعاد تخریب کند. زیرا علم فردا علم امروز را تکذیب میحرام می
 خاطر است.شوند، از جمله بدینتر میبزرگ و بزرگ

ها تجربه بگردد و ب. وش زندگی انساناست که الف. رحل اینراه    
برند بشناسند و، به تجربه، بکار می و مصرف دانش و فنی که در تولید
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، به رها شدن از انسان و آبادانی طبیعت نقد و تصحیح کنند. رشد
روزافزون  جبرها و نقش پیداکردن دانش و فن در خودانگیختگی

 .انسان است
بیشتر و درآبادانی  خاطر که نقش دانش و فن در تخریب طبیعت. بدین4411

گردند. می شود، بطور روزافزون، این دو ضد رشدتر میانسان کم آن و رشد
هائی که بخاطر وجود جامعه از« فرار مغزها»شود با این ضدیت تشدید می

کنند. این فرار، دلیل دیگری نیز دارد و آور، کار پیدا نمیهای خفقانگلوگاه
محور، کار و نقش پیدا نمی است که مغزها جز در ساختار قدرتآن این
 کنند. 
ور هستند که باید به مح قدرت های اجتماعیرو، این نظامایناز      
پذیر تغییر کنند تا که دانش و فن در های اجتماعی باز و تحولنظام

ها و جامعه جهانی، قطب و دو قطبی کردن جامعه تخریب طبیعت
و قطب  اقلیت صاحب انحصار دانش و فن و دیگر نیروهای محرکه

 ساالری، بکار نیتتند.لقه سرمایهاکثریت تحت حاکمیت والیت مط
 
ها نخست میدر سر، انسان . درخور یادآوری است که، با بیان قدرت46

کند. آیا نیاز بود جانداران پنداشتند این تن است خود خویشتن را بیمار می
بینی کشف شوند تا انسان بداند، بیماری نیازمند نوعی از ارتبا  بدن با ذره
در سر  و آزادی است؟ نه. زیرا هرگاه بیان استقاللوجودهای بیرون از بدنم

است که خود دلیل  توانستند پی ببرند که تنها حقداشتند، به دانشجوئی، می
 قرار، هرگاه رشدنیست. بدین آنخویش است و دلیل وجودش در بیرون از 

ی باشد، دلیل آن در بیرون گراست و اگر ویرانباشد، دلیل آن در خود آن حق
 است:آن

است: است، این پرسش محل پیدا کردهشکسته رشد . اینک که اسطوره4614
حاصل  بیندپنداشت و اینک مینتوانست رشد را از آنچه رشد می چرا غرب

است، تمیز دهد و ها گشتهو جهان دو قطبی در بند خشونت آن ویرانی طبیعت
به  است که، در غرب، هنوز هم حقبیراهه را تا آخر نپیماید؟ پاسخ این

شود. بنابراین، شاخصی که وجود دلیل در رشد باید باشد و تعریف می قدرت
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آن بود، نه رشد که تخریب است، نتوانست شناخته آید. حتی به  اگر در بیرون
خاطر که خود دلیل که تخریب نیازمند توجیه است و رشد بدین این واقعیت

 خویش است، نیازمند توجیه نیست، نیز پی نبرد. 
اخته که در جلد اول کتاب رشد بدان پرد سیر تحول اندیشه در باب رشد    

آگاه می اند، ما را از این واقعیتشد و همه آرائی که درباره رشد اظهار شده
دهند  بر ایناند، بنفسه، شهادت میها که نظریه سازان ساختهکنند که توجیه
بود، خود دلیل اند. زیرا اگر تعریفی صحیح میها نادرست بودهکه تعریف

که وقتی رشدی امر بسیار مهم اینداشت. خویش بود و به توجیه نیازن
جوید که دلیلش در خود آن نیست، به ضرورت، راه و روش تعریتی می

راه  ،توان فهمید و گتت که رشدتخریب است. بعد از تجربه آسان می
، بر های حقنبود و بیراهه بود. اما پیش از تجربه نیز آگاهی از ویژگی

کرد، وقتی دلیل نظریه در خود آن نیست، تنها نظریه سازان معلوم می
شود، باید رو، رشدی که پیشنهاد میتواند بیاید. از اینبکار تخریب می

 و خود دلیل خویش باشد.
را بخوانیم، « دکترین شوک». هرگاه، با این شاخ  در دست، کتاب 4611
، تاچریسم، «ک درمانیشو)»است، ها را که نویسنده بررسی کردهنمونه
و  و اروپای شرقی، ریگانیسم، کودتاهای نظامی در شیلی ها در روسیهبحران

های عظیم که با عراق و افعانستان و... فهرست ویرانی آریانتین و جنگ
توانیم بفهمیم وانیم، میخواند( بخها را به تأمل درآنها میانسان ،کتاب
شد که تأمل می« دکترین شیکاگو»ها قابل اجتناب بودند، هرگاه در ویرانی

 آیا نظریه خود بر خویش دلیل هست یا نه. 
بعد از انقالبی که، در آن، گل بر گلوله پیروز شد، ایرانیان می     

ود دلیل صحت نظری است که خ توانستند دریابند والیت فقیه
خویش نیست. در بیرون آن، باید برایش توجیه تراشید. به این دلیل، 

هائی که قرار، جامعهی است. بدینگرراه و روش مرگ و ویران
های عظیم کردند و شماری از آنها از گریخویشتن را گرفتار ویران

مانع از آن می میان رفتند، قربانی طرز فکر خود شدند. طرز فکری که
باشد، دلیل آن باید درخود آن  شد دریابند اگر این طرز فکر حق
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باشد و اگر از بیرون برایش توجیه تراشیده شد، الجرم راه و روش 
، از آغاز تا همیشه، نیازمند قرار، رشدگردد. بدینی میگرویران

 .   دلیل هر رهنمود آن در خود آن باشد اندیشه راهنمائی است که
 
بودند که از . پیش از این، یادآور شدیم که کشورهای ثروتمند، برآن شده47

را بخرند و انتقال صنایع آلوده کشورهای فقیر، سهمیه آلودگی محیط زیست
ویران شد. انتقالحل پیشنهاد مینیز بعنوان راه« جنوب»کننده به کشورهای 

های گرها و ساختن خود را در ویرانی دیگری دانستن و کردن در همه جامعه
 روی زمین، بس به رواج است:

گرها گزارش روشنی سلطه هها باز زیرسلطه . جریان نیروهای محرکه4714
ا ها. اما مسئله، تنهها از رهگذر الغر شدن زیر سلطهاست از فربه شدن مسلط

 45درصدی مردم جهان به اقلیت  35انتقال نیروهای محرکه از اکثریت 
آورد: در هردو طرف، مسئله دومی را پدید می ،درصدی نیست، این مسئله

و  کند. پویائی متالشی شدن اقتصادویران شدن را جانشین رشدکردن می
کند از یرش میها که ناگزها و پویائی فربه شدن مسلطفرهنگ زیرسلطه

 تخریب بخش مهمی از نیروهای محرکه، اینک بر همگان عیان است.
کند وقتی نقل و انتقال نیروهای پیدا می واقعیت قرار، رشدبدین    

ای از این نیروها های در رابطه را از مجموعه، جامعهمحرکه
 . وگر باشداقد اثر ویرانبرخوردار کند و ف

ها به آینده تنها پیشخورکردن و آورم که انتقال مسئله و ویرانیبیاد می. 4711
آلوده و زمین خالی از منابع رویاروکردن نیست.  آیندگان را با محیط زیست

شوند نیز شوند و برهم افزوده میکه حل نمیدر گیر کردن آنها رابا مسائلی 
پندارد، پیشرفت مسائل حل ناشده در موج پیشین را حل میمی ست. تافلره

های جدید برآنها شوند و هم مسئلهها هم حل نمیگوید مسئلهکند. تجربه می
زایند و ها میها مسئلهشوند و هم بنابر خاصیت برخودافزائی، مسئلهافزوده می

 شود.آینده، پیشاپیش ویران می
فراگرد مسئله سازی نیست، فراگرد مسئله حل  قرار، رشدبدین     

وقتی مسئله وجود دارد است. رشد خود مسئله ساز نیست و  ،کردن
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ای پیشنهاد شد که مسئله ساز بود، آن اگر رشدی به انسانی و به جامعه
انسان و آن جامعه، درجا، باید بدانند که نه برنامه رشد، بلکه برنامه 

ها را میراث و  به آیندگان ی را باید اجرا کنند که ویرانیگرویران
 . وکندمنتقل می

نظامی و اقتصادی و مرامی وظیفه اولشان انتقال  یها. انواع جنگ4719
های رشدی تأمل کنیم که درجامعهاست. اما اگر در برنامه ویرانی به دیگران

، –شوروی سابق نیز  –شدند مسلط تهیه و اجرا می های برخوردار از اقتصاد
ها بودههای این برنامهکنیم، برداشت از اقتصادهای دیگر از پایهمشاهده می

کشی بر تخریب بنا کشی است اما این بهرهداری بر بهرهاست. اساس سرمایه
 شود:می
و پیش از او،  کتاب دکترین شوک، نویسنده آنچه نائومی کالین● 

کشی انسان از انسان بسا از آن غافل شدهتحقیق کنندگان در باره بهره
را از  ها و ساختارهای تولیدگر نخست زمینهاست که سلطهاند، این

محور بدل  رفتولید محور به اقتصاد مص دارد تا که اقتصادمیان بر می
و واردکردن کاالها و خدمت شود و کشور به صدور نیروهای محرکه

خیز و نیز قاره افریقا قربانیان و  ها ناگزیر بگردد. کشورهای نتت
هم اگر « دکترین شیکاکو»مند هستند. در شاهدان این تخریب نظام

به قصد تبدیل اقتصاد تولید محور به اقتصاد نیک بنگریم، تخریب 
ماند و در دوران  بیابان کنیم. خوزستانمصرف محور را مشاهده می

، بخشی از تخریب عظیم به قصد و پس از آن، بیابان کردن ایران شاه
ی کردن صدور مصرف محورگرداندن اقتصاد ایران و اجبار

و سرمایه و دیگر نیروهای محرکه است. این  و نتت و گاز استعدادها
وقتی رشد است  رو، رشداز این. تخریب عظیم با تجزیه همراه است

ها نان بکارانداختن استعدادهای خود را بخورند و روابط که انسان
کشی را با تخریب زمینه کار و نیروهای بهره که دنورقوائی پدید نیا

، انسان تولید کننده را به و آزادی محرکه و نیز فرهنگ استقالل
 .انسان مصرف کننده بدل کند
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و فرهنگ زیر سلطه را، پیش از  . پویائی بند از بند گسستگی اقتصاد43 
های پویائی تجزیه را خاطر  گریجا، ویرانایم، درایناین، شناسائی کرده

 کنیم:نشان می
های ها و ثبت داشتهبمعنای پاک کردن مغز از داشته . شوک درمانی4314

 که برای سیا -پزشک بانی آن های کامرون، روانطور که تجربهجدید، همان
گر شد: ای بس ویرانمعلوم کرد، سبب تجزیه – دادها را انجام میاین تجربه

دوگانگی تن با ذهن. این تجزیه را نظام مسلط در نظام زیر سلطه و بسا 
دهد: در جامعه زیر سلطه این دوگانگی آشکارا قابل شهروندان خود انجام می

رد که با آوجدید، جوانانی را بار می است: نظام آموزش و پرورشمشاهده
اند، سهل است، این فرهنگ را تحقیر نیز میجامعه و فرهنگ خود بریده

شود: سیمای شهرها های مسلط نیز مشاهده میدر جامعه کنند. این واقعیت
جدا « عادی»محل سکنای خود را از شهرنشینان « هانخبه»کنند و تغییر می

کشند. این پدیده یوار نیز میکنند. برگرداگرد محل سکنای خود، دمی
محور است. و همراه  قدرت« رشد»فرآورده  ای اجتماعیگزارشگر تجزیه

 است با
صتدر، متی. ماکسیمو کچتاری، فیلستوف ایتالیتائی، در بتاره آرای بنتی4311
مته آنچته را در ديد مدرن غربى معاصر، تمام سعى بتر اينستت كته ه»گوید:  

صتدر بتر كند، از يکديگر جدا كنيم. سعى بنىصدر سعى در توحيدشان مىبنى
ها، بر عكس، همه را ی اينست كه اينها به توحيد برسند در صورتى كه ما غرب

نیستند کته هرچیتز را تجزیته متی« ها غربی»این «. كنيماز يکديگر جدا مى
است، کته، از ها تحمیل کردها به انسانر« رشدی»است که  کنند، این قدرت

دهتد. کند و این کار را در سرتاسر جهان انجام متیراه ویران کردن، تجزیه می
هویت هستند. نه  ها گرفتار بحرانخاطر است که، در جهان امروز، انسانبدین

یتتک بحتتران هویتتت ستتاده کتته بحتتران ناشتتی از تجزیتته شخصتتیت و تجزیتته 
کننتده و  هتا، تجزیته هویتت انستان بته تولیتدآشکارترین این تجزیتهفرهنگی. 
کند، همان نیستت کته برابتر کننده است. کسی که در تولید شرکت می مصرف

کند. بلکه کسی است نیازهای خود، چند و چون مصرف خویش را تعیین می
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یتد همتین تجزیته تابع جبر مصرف است. یتک دلیتل زیتادت مصترف بتر تول
 هویت و شخصیت انسان امروز است. و

ام: ی را مطالعتته کتتردهگتترتجزیتته از راه ویتتران« بعثتتت فرهنگتتی». در 4319
کردن انسان با زمینهِ اندیشه و عمل و ب. بیگانه کردن انستان بتا الف. بیگانه

ف کتردن او، ج. جانشتینِ حقتوق کتردنِ و گرفتار جبتر مصتر و مصرف تولید
ها و هم در سطح بمثابه ارزش و د. تجزیه فرهنگی هم در سطح جامعه قدرت

ها از سازنده تاریخ بته موضتوع تتاریخی کته . تبدیل کردن انسانهر انسان و ه
فرهنگتی، بختاطر تجزیته فرهنتگ بته  سازد و و. محرومیت از رشتدقدرت می
هائی هدف ها و تضادو ز. گرفتن اختیار تعیین هدف از انسان«. نو»کهنه و 
کنتد و جانشتین هائی که قدرت تحمیل متی گزینند با هدفها بر میکه انسان

ختویش و  هتا از ختودانگیختگیهتا و ح. غافتل کتردن انستانشدن این هدف
هتا. کردن هویت ابهام در و  . گرفتار اغتشاش و ها به مقلدهاتبدیل کردن آن

 واره و همه جانبه هستند. ها از راه تخریب نظامها، تجزیهاین تجزیه
قورار، اینوک کوه بعود از تجربوه هسوتیم و رشودی کوه سورمایهبدین     

انسواناست، تحمیل کرده های ساکن کره زمینساالری به همه انسان
، بمعنای ضدیت است، ضد رشدها را گرفتار جبر ویرانی و تجزیه کرده

برد، نیاز به نقد این رشد است، راه بجائی نمیبا رشدی که تجربه شده
محول بگوردد و بوی و بدان بازیوافتن رشودی اسوت کوه، در آن، قودرت

سیاسوی  ، توحیدو آزادی لویرانی و تجزیه ببار نیاورد. و برپایه استقال
و فرهنگی، بنابراین، هویت شتاف و منسجم و  و اقتصادی و اجتماعی

 .خالی از اغتشاش، از رهگذر رشد، میسر بگردد
 
 های نخستتین قترنهای پایانی قرن نوزدهم و دههآورم که در دهه. بیاد می43
در همه جا یکتی استت. در ترکیته،  ترقی گفتند: قانونا میه، فراماسونبیستم

کم و کاستت رویته شتد. امتا فکتر جبتری جبتار جترأت پرستش را از تقلید بی
 ،نیز گرفته بود. در حقیقت قربانیان این دروغ

توانتد یتک گتر بتودنش نمتیمحور، از جمله بخاطر ویران قدرت . رشد4314
و کشتتورهای  کته رشتد در کشتورهای استتعمارگرتعریتف داشتته باشتد. چنتان
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گتاه مستعمره یک تعریف پیدا نکردند.  در کشورهای مستلط نیتز رشتد هتیچ
کشتی رد. چرا؟ زیرا برای اکثریت بزرگی که گرفتار بهترهیک تعریف پیدا نک

توانتد همتان تعریتف را توانستت و نمتیو تخریب بودند و هستتند، رشتد نمتی
 گر. کش و ویرانداشته باشد که برای اقلیت بهره

در  باشتد، رشتد مایه تعریف رشتدی بنگرنماید که وقتی ویرانطور میاین    
ی یگانگی تعریف و روش رشد گرکند، اما ویرانجا یک تعریف پیدا میهمه

ی است پوشتاند. گرکند. زیرا نخست باید واقعیتی که ویرانرا غیر ممکن می
هتای قابتل هتای مختلتف جامعته بایتد پوشتشبندیکه برای گروهو سپس این

ختاطر استت های مختلف کرد. بتدینا باید با جامعهکار رقبول ساخت. همین
، پاستخ ایتن «در همته جتا یکتی استت ترقتی قتانون»که باوجود این ادعا که 

، تعریفتی یکستان و شتفاف نجستت. در جلتد اول «رشد چیست»پرسش که 
 اند.های رشد گردآمدهکتاب، فراوان تعریف

کنود کوه سوخن از رشود یک تعریف پیدا موی سان، وقتی رشدبدین     
ای از مایوهآیود و ایون تعریوف، بونبمیوان موی انسان و آبوادانی طبیعوت

هوا در ی نداشته باشد. چنین تعریتی برابوری انسوانگرو ویران قدرت
راه و روش رشود انسوان پذیرد. نوا یکسوانیرشد و آبادانی طبیعت را می

نیووز  هووای گونوواگون راهووای گونوواگون و طبیعووتهووای عضووو جامعووه
 . پذیردمی

ستاالری بتر جهانیتان و که سرمایه و مصرف . یک نواخت سازی تولید4311
است. زیرا رابطته انستان را  کند، ناقض رشدهای نایکسان تحمیل میطبیعت

ختویش  تاریخ )ایجاد اغتشاش در وجتدان تتاریخی( و فرهنتگ و طبیعتتبا 
کند. سیمای شهرها نه تنها در کشورهای زیر سلطه که در کشتورهای قطع می

ی ناشی از یک نواخت سازی استت. بترای مثتال، گرمسلط نیز گویای ویران
به خنثتی کتردن اثتر آب و هتوا بتا  سازگاری بناها، با آب و هوا، جای خود را

)= مصترف  یگترویتراناین  توان میزاناست. میها سپردهاستفاده از فرآورده
بعالوه تخریب طبیعت( را برآورد که از رهگذر یک نواخت گردانی تولیتد و 

ایتن  هتا آستانکته انستانشود. بترای آنمصرف به انسان و طبیعت تحمیل می
ی را بپذیرنتد، ستازگارکردن زنتدگی بتا طبیعتت و فرهنتگ و زیستت گرویران
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ستاالری سترمایهی هتاتاریخی را ضد ارزش و تشخ  از راه مصرف فترآورده
 باوراند.فرموده را ارزش می

 
، در ذهتن همگتان، وجتود «تاویران نشتود کتار بته ستامان نرستد». گرچه 15

استت، در واقتع، شتر  آبتادانی، ردن و ساختن معنی جستهرابطه میان ویران ک
جمعتی و  رو، یتک رشتته تغییرهتا در ذهنیتتبود. از این« بنای ظلم»ویرانی 

 های مختلف باید بعمل آید:فردی شهروندان جامعه
اند. اما، در عمل، . رنسانس را بازشناسی انسان، انسان خردمدار، گفته1514

 هتای بترای اصتالحرا نیتز در برگرفتت )جنتبش کته کلیستا« نو نزاع کهنه و»
گترا رویتارو نگشتت. قتدرت نتوگرا بتا قتدرت کهنته با قدرت دین(، نزاع حق
نمی رو، قدرت محور و مدارِ رنسانس برجا ماند. بنابراین، رشدشدند. از این

استت. گرچته رنستانس تغییتر از بجویتد کته جستته ایتنسرنوشتی جز  توانست
بیرون نبود تا محور و مدار آن قدرت باشد و تحولی از درون بتود، امتا کلیستا 

گی و مانع رشد، نفی کرد. حال آنکته ه را نه بمثابه قدرت که بمنزله  نماد کهن
داشت متانعاز خود بیگانه ساز دین نیز قدرت بود و قدرت بود که اینک نیاز

های بسط آن در سطح جهان و زمان از میان برداشته گردند. در سطح جهان، 
، معنتی جست و کهنه و نو، در رابطه بتا ایتن واقعیتتاروپا موقعیت مسلط می

 یافت.می
ای که نقد مداوم، بنابراین، تصحیح غلط قرار، روش تحول نه تجربهبدین     

ختاطر بتود کته نی کند، بلکه دستوری بتاقی مانتد. بتدینو پیش رفتن را همگا
 هتای قتدرتمحور که ساخته و پیشنهاد شدند، بیتان های رشدهمه ایدئولویی
کار و مترقی و چپ و راست را گرا و نوگرا، محافظههای سنتبودند و تمایل

ت کته، بتر ستر صتفت آن، ها بکنار، بقیه نه بر سر قدرپدیدآوردند. آنارشیست
واقعوی  دانستند ضد رشدو اگر میکردند. در برابر یکدیگر صف آرائی می

کووه بایوود از آن رهووا شوود، قوودرت اسووت و کووار بایسووته، رهوواکردن روش 
اسوت، کاربایسوته نوه ضودیت کوه نقود  دستوری و اتخواذ روش تجربوی

شناختند، اروپا مرکز اضداد باز می را از ناحق است و به یمن نقد، حق
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داشوت  و سرنوشوتی دیگور گر را از میان بر میگشت، قدرت ویراننمی
 .   جستمی

هتا رویتاروی گترا و نتوگرا، در جامعته. هم اکنتون نیتز دو تمایتل ستنت1511
است. سنت گراها مدعینتد  و نو، همچنان قدرت هستند و محور و مدار سنت

اسوت  کوه ایون حوقحال اینها راه و روش پایدار زندگی هستند. که سنت
برخوردار است. بنابراین، سونت  و همه مکانی که از ویژگی همه زمانی

ایون ویرانوی  باید حق باشد تا پایدار باشد. اگر نه، قدرت مایوه اسوت و
های قدرت مایه برجاینتد و ایتن ها، سنتدر جامعه کند.است که مداوم می

 شود. است که غفلت می حیات از حقوق ذاتی
و نه  –، بنابراین، نقد مداوم قرار، درپیش گرفتن روش تجربیبدین     

است که ن از درو یبازیافتن حقوق، تحول ها بقصدسنت –انکار و نتی 
 .ها باید کردگریو کاستن مداوم از ویران روش رشد

 
شوید تمام سخن و سخنی به تمام نیست، زیرا، نه تنها . خون خون را نمی14

کند. بنابراین، ختون بتر شوید، بلکه خون خون را جاری میخون خون را نمی
را نته دو چنتدان کته برد، آننی ویرانی را از میان نمیشود. ویراخون افزوده می
رو، نته تنهتا کند. زیرا عمل ویرانی بر ختود افتزا استت. از ایتنبیشتر از آن می

هتا استت و ای از ویرانتیویرانی جاذب ویرانی است، بلکه هرویرانی مجموعته
 افزاید:بمثابه مجموعه برخود می

تتا بتا بتدن فعتل و انفعتال نکنتد و  شتود،. وقتی میکروبی وارد بدن می1414
آورد. ویرانتی ترکیبی ناسازگار با تندرستی تن، پدید نیاورد، بیماری پدید نمی

قرار، هر ویرانتی گر است. بدیندر یک بنا نیز حاصل پیدا شدن ترکیبی ویران
هتا استت. بتدینای از ویرانتیگتر و مجموعتهفرآورده ترکیبی از عوامل ویتران

تتوان گرفتت. یعنتی گویند جلو سیل را در سرچشمه میا میخاطر است که بج
از ایون پیتدا کنتد.  پیش از آن که ویرانی بمثابه مجموعه برختودافزا، واقعیتت

گیووری از ویرانووی و، در صووورت بووروز  پوویش دیوودگاه کووه بنگووریم، رشوود
، حجم ایران صادبرای مثال، در اقت کردن آن از ریشه است.ویرانی، عالج

نقدینه بیش از اندازه بزرگ است. این حجم ترکیبتی استت از عناصتر. پدیتد 



 389 

بته درآمتد و وابستتگی آن بته  ای از عوامل )نیاز بودجهآورنده آن نیز مجموعه
اعتبتارات  و بزرگ شدن حجتم بودجته و ستاختاری کته بودجته و درآمد نفت

محتتور( هستتتند.  و صتتادرات در یتتک اقتصتتاد مصتترف بتتانکی و واردات
مشتکل حتل  –اگرهم ممکن باشتد  –بنابراین، تنها با کاستن از حجم نقدینه 

شتود. زیترا بمثابته یتک مجموعته ویرانتی بتر شود. درواقع ممکن نیز نمینمی
شتوند، ت شدت ویرانی کته بترهم افتزوده میافزاید و تورم جز عالمویرانی می
 نیست. و
دهنتد ) مجموعته اقتصتادی، هتا تشتکیل متیها که ویرانی. در مجموعه1411

( استت. )= زور مجموعه انسانی و مجموعه محیط زیستی و...(، مایه قدرت
ها میبر ویرانی دهند و ویرانیها تشکیل میهائی که ویرانیرو، مجموعهاز این

های جدیدی جانشین کرد که، در هرکشوور، باید با مجموعهافزایند، را 
ها حقوق هستند و دهند. مایه این مجموعهتشکیل می انسان و طبیعت

در سطح هر محل و در سطح هر کشوور و در سوطح جهوان، نیروهوای 
 . و         اندازندانسان و آبادانی طبیعت بکار می را در رشد محرکه
های خود را دارند. مدار، جاذبهمحور و قدرت های قدرت. مجموعه1419

زمانی، فانون هشدار داد: به راه اروپا نرویم، اروپای دیگری نسازیم. هشدار 
ه هر شهر گستری درجهان است و در هرکوچداد که اروپا فرآورده خشونت

قدرت محور و  ریزد. باوجود این، رشدبینی دارد خون میجهان که بنگری می
قاره روی زمین، تقلید و تکرار شد. هرگاه بخواهیم از  4مدار اروپا در قدرت

، هشدار فانون را باید نقد کنیم و بگوئیم: مجموعه تجربه درس بیاموزیم
باید، در اساس، به و در بقیت جهان، میویرانی برخود افزا را در اروپا 

برجای  تغییر دهیم. و از راه، نشاندن حق مجموعه انسان و طبیعت
 .توان کرداست که این کار را می قدرت

 
است که زیادت ای که هر تخریب است، اینهای مجموعه. از ویژگی11

یه بمثابه نیروی محرکه، به تنهائی، کاربرد پیدا ، سرماطلب است. در حقیقت
دهد، بمثابه دیگر مجموعه تشکیل می کند. چون با نیروهای محرکهنمی

ای که قرار، در ترکیب نیروهای محرکه و مجموعهشود. بدینسرمایه، فعال می
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د. هرگاه قدرت محل پیدا تواند محل پیدا نکنمی پدیدآوردنی است، قدرت
. شودبرای برآوردن نیازها می کند، تولیدنکند، هدفی که این مجموعه پیدا می
گردد و از رهگذر فزونی تولید مند میمجموعه اندازه شناس و اندازه

گرداند. رشد را میسر می مجموعه انسان و طبیعت ، رشدبر مصرف
 کند:. باوجود این، پرسش مهمی محل پیدا میهمین است

نیز برخود افزا  . بنابر خصلت برخودافزائی، مجموعه نیروهای محرکه1114
آورد بخصوص که طلبی را ببار نمیتدباید بگردند. آیا این برخودافزائی زیا

 یروی محرکه ساز هستند و نیروهای محرکه تولیدن مجموعه انسان و طبیعت
است که پاسخ اینافزایند؟ گردند و بر خود میکنند که مجموعه میمی

 نیروهای محرکه برخودافزا هستند اما محکوم نیستند در مدار بسته
توانند معنوی نیز می ↔مادی  مادی بکارافتند. در مدار باز ↔مادی 

انسان و آبادانی طبیعت را پایدار بگردانند. رشد  بکار افتند و رشد
 . وپایدار ممکن این رشد است

آورند، محور پدید می ای که از نیروهای محرکه. اما هرگاه در مجموعه1111
 باشد، و مدار قدرت
آید و بکار از تخریب پدید می شود. زیرا قدرتپایدار ناممکن می الف. رشد

ی قدرت محور و مدار، سبب تراکم  افتادن مجموعه نیروهای محرکه
 است. وسان که شدهشود. همانتخریب می

. این ویرانی دهستن و نیروهای محرکه و طبیعت هاانسان گانب. ویران شوند
 شود. نیز پیوسته متراکم می

سان بهوش باید بود و فریب صتت پایدار را نخورد: هرگاه بدین    
 پایدار انسان و آبادانی مداوم طبیعت باشد، رشد محور و مدار قدرت

 . وگرددناممکن می
کند به صفر. کند وقتی تخریب میل میپیدا می یتمندی واقع. اندازه1119

 هرگاه، الف. تولیدکند به صفر؟ اما آیا ممکن است که تخریب میل
د تا که سودطلبی جهت فزونی داشته باش بر مصرفاندکی همواره 

مصرف یاب بکار افتادن نیروهای محرکه نگردد و مازاد تولید بر 
. و ب. نیازهای مادی اندازه نیروی محرکه بگردد و در رشد بکارافتد
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از « هامعنوی»بشناسند و نیازهای معنوی، بنابراین، تولید و مصرف 
همین  تواند میل کند به صتر و رشداندازه رها باشند، تخریب می

 قرار،. بدیناست
 
ها میطبیعی را از انسان و شادی و امید آوردپدید می . هرآنچه ترس19

است حتی اگر ترس از این باشد که اگر رشد  که ضد رشد ستاند، نه رشد
دانیم که این ترس سبب شد که شوی. میمانی و حذف مینکنی عقب می

امروز را پذیرفتند تامگر، به رشد، در آینده، امید  و یأس ها ترس و غمانسان
ها برسر گذشته و آینده، در نقا  و شادی را بازیابند. هم اکنون، نزاع

 مختلف جهان، یکسان نیستند:
و  به آینده جای به یأس مسلط، امید . در کشورهای دارای اقتصاد1914
پرسند: آیا آنها هم خواهند سپارد: جوانان از خود میاز آینده می ترس

ها که پیر توانست همچون پدران و مادران خود زندگی کنند؟ در این جامعه
خواهند امتیازهای خود را از گرا هستند یعنی نمیشوند، پیران گذشتهنیز می

ای همچون ای دیگر که آیندهگرا هستند، نه آیندهدست بدهند و جوانان آینده
 گذشته نزدیک و حال پدران و مادران خود. 

زیرسلطه، گذشته مطلوبی وجود ندارد. از این در کشورهای دارای اقتصاد    
 ای دیگر هستند.رو، همگان در جستجوی آینده

ها نیاز به آرمانی بینیم در هر دو نوع جامعهنیک که بنگریم می    
و  ید است. آرمانی که، در فراگرد تحقق آن، در حال و آینده، ترسجد
محل بگردد. تحقق این آرمان، در گرو شناسائی و بی و ناامیدی غم

 و امید کردن رشدی است که از آغاز تا پایانی که ندارد، شجاعتعملی
که روانبنابراین .روز افزون بگردد انسان و شادابی طبیعت و شادی

های امیدوار شوند، جامعهها که منتشر میبرابر تحقیق -پریشی ویرانی است 
که با  -اند های ناامید و کزکرده پرشمار گشتهو شاد اندک شمار و جامعه

کنند و به کدیگر را ایجاب میبیرونی، ی –های درونی مجموعه ویرانی
ضرورت با پژمردگی طبیعت نیز همزاد و همراهند، سالمت روانی هر جامعه، 

که در حال حاضر  –بنابراین، امید و شادابی طبیعی، نه فرآورده مجازها 
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پریشی گر روانمخدرهای سمعی و بصری درکار کاستن از اثرهای ویران
ها هستند، آرمانی که مندی انسانها و آرمانانسان که ویژگی حیات -هستند 

 باشد. و مایه آن حقبن
، و... و لیبرالیسم و استالینیسم محور )نازیسم های قدرت. ایدئولویی1911

خیزی( مدعی ری از میان بر میاز جمله قاعده رقابت و اصل هرگاه پیشی نگی
از وضعیت موجود  محور هستند و مبلغ یأس و خشم و خشونت تجدد، ترس

ها میکنند. هرگاه انسانبه وضعیتی هستند که تبیین و آرمان می و امید
افزایند و، امروز برخود می دانستند که ترس و خشم و خشونت و ناامیدی

شوند و آنها درآینده، ترس و خشم و خشونت و ناامیدی تا بخواهی بزرگ می
ها متراکم و انبوه گشته، گرفتار عقده خود ناتوان گریرا، پیشاروی ویران

شدند و، به نقد، آن کنند، درپی عریان کردن و دیدن قدرت میانگاری می
بازیافتن و روش  رشدکردند. گری قدرت رها میهها را از قید توجیمرام

خویش آگاه  کردن اندیشه راهنمائی است که انسان را بر امید و شادی
و خشم و  و عامل نگاه دارد و به او این قاعده را بیاموزد که غم

درت هستند و ویرانی قگرهای ویران خشونت و ناامیدی عالمت
زدائی نیز خشونت افزاید. امید و شادی و شجاعتگری برخود می

افزایند. ناامیدی امروز امید فردا های رشد هستند و برهم می عالمت
 . سازد آورد و غم امروز شادی فردا را نمیرا پدید نمی

نوشت سرباز میهای برشمرده به یکی از دو سر قرار، پویائی. بدین1919
انقالب، بمثابه . ها و یا پویائی انقالبکنند: پویائی مرگ در انبوه ویرانی

و  اجتماعی پذیر کردن نظامزدائی، بنابراین، باز و تحولقدرت
کردنی که کرن. ویران شدن و ویرانبدرآمدن از ویرانه شدن و ویران

است. پریشی وخشونت فرو بردهو روان ناامیدی اکنون جهان را درهم
زندگی پدید می و شجاعت و اعتماد به نتس و شادی انقالبی که امید

را  های قدرت گریویران وهاگرداند، که زشتیآورد و آن را پایدار می
 .این انقالب است  گرداند. رشدها بازمیبه زیبائی
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شوند. تا بدانجا که تصویرهائی ها برهم افزوده می. در حال حاضر، زشتی11
از ویژگی اند. دانستیم که زیبائیپیدا کرده« بازار»های برجا مانده، از زیبائی
 است. پس، مجموعه انسان و طبیعت های رشد
، که ئها و از خود بیگانه شدن انسان در ش. برهم افزوده شدن زشتی1114

است. پویائی « زیبا آفریده»ی و زشت گرداندن گرترین ویرانبسا بزرگ
پایان بخشیدن به آن، شدن انسان است.  ئفرآورده ش گردانی زیبائیزشت
ها به ترتیبی است که انسان مند آغازکردن به تغییر نظام اجتماعینیاز

که محور  خویش را باز یابند. برداشتن قدرت خودانگیختگی
بنیادهای جامعه است و به خدمت انسان درآوردن آنها وقتی زندگی را 

ها از این کار با تغییر رابطهکند و همراه کردن عمل به حقوق می
با حق، بنابراین، رها شدن  های حقبا زور به رابطه های زوررابطه

انسان از بندگی قدرت، بازیافتن خویش بمثابه انسان خودانگیخته و 
 . و، رشد همین است«زیباترین آفریده»، بنابراین، در رشد
تفاوت و مطیع پذیر و بیاز آرمان، هر صفتی، از نوع فعل . انسان خالی1111

است. کردن خویش مأمور کردهرا به ویران و زشت امر و... پیداکند، قدرت
تتاوتی و مطیع امر و... شدن، پذیری و بیداند که فعلاین انسان نمی

 یافتن یک حالت نیست، بلکه خویشتن را گرفتار پویائی ویرانگری
تتاوتی پویا هستند: در جریان ویرانپذیری و بیکردن است. فعل

کردن انسان، او را به پندار و گتتار و کردار پلید و زشت، ناگزیر می
در کام ویرانی، اینان  کنند: در فروبردن جامعه در فسادها و طبیعت

، «هازیباترین آفریده» قرار، جامعهبدین. بیشترین نقش را دارند
د. در آن، نتتاوت و... نباشپذیر و بیای است که، در آن، فعلجامعه

ها . درآن، ویرانیکنندبه صتر میل های اجتماعیها و آسیبنابسامانی
 گران باشد. ونمانند که برای پوشاندن زشتی آنها، نیاز به مشاطه

هر روز   -ی مرگبارترین آنها است های اتمزباله –ها از هر نوع . زباله1119
ها ویرانی ساز بس زشت، جامعه و شوند و بمثابه مجموعه ویرانیِتر میآالینده

ی از دل های اتماند که این زشتی را بپوشانند. اما زشتی زبالهرا برآن داشته
دهند. چراکه زبالهها در روی زمین، خود را نشان میالیندهها و آزمین و زباله
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آورند و ویرانیها ببار میافزایند و ویرانیها پویا هستند و مرتب برخود می
را باید تغییر شیوه  بنابراین، رشدکنند. های دیگری را نیز ایجاب می

تواند می یعتزندگی دانست و گرداند که در آن، زباله از حدی که طب
تواند به مواد اولیه بازگرداند، تجاوز نکند. هرگاه بزداید و انسان می

ها که افسردگی پریشیو نیز روان های اجتماعیها و آسیبنابسامانی
های روانی بحساب آوریم، زیباگردانی ها است را نیز زبالهنوعی از آن

ه زندگی در همه جای جهان به ترتیبی است که زندگی به تغییر شیو
 و زباله به صتر میل کند. رشد همین است.

است، یعنی،  . نوعی از زشتی که فرآورده تمرکز و بزرگ شدن قدرت1111
 و اجتماعی در خدمت قدرت، هرچهار بعد واقعیت نقش پیداکردن سکس

های دیگری گرینمائی و جلوهو جلوه یابی اجتماعی، از راه مصرفمنزلت
هائی را بطور مداوم، بیشتر و بیشتر میکند، هزینهکه قدرتمداری ضرور می

های تفاخر و تبختر و زیبانمائی می، هزینهها را، در اقتصادکند. این هزینه
ها است که ها و زشتیگریها گویائی بزرگی ویرانینهخوانند. بزرگی این هز

جوئی، انسان را به  ویرانی ذهنی که بجای زیبائیاندازه آورد. ببار می
وقتی رشد انسان و عمران طبیعت  کند، رشد،پوشاندن زشتی معتاد می

به یمن ، ترمیم ذهندهد: نشان می دهد. راه را نیزبدست می ،است
تا  ،بمثابه اندیشه راهنما و آزادی، به بیان استقالل بیان قدرت تغییر

ها به صتر گونه هزینهکه زیبا کردن زندگی روش همگان بگردد و این
 د.میل کنن

 
، کردار، بر اصل ثنویت مایه هر پندار و گفتار ودانیم که بن. اینک می14
و روش را زور  ی و ویرانی است. و هدف را قدرتگربر به ویرانو راه زور

 رو،گرداند. از اینمی بیشتر یابی به قدرتبرای دست
، قدرت« شدر»ممکن نیست هدف  جا که بر اصل ثنویت. از آن1414

نباشد و برفر، که هدف را رشد اقتصادی بگردانی،  بنابراین، روش زور
کند، رشد روشی که قدرت است هدف سازگار خود را جانشین آن می

آید و در مقام بر اصل ثنویت به تعریف در نمی مجموعه انسان و طبیعت
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 رو، کار را با تغییر اصل راهنمااینشود. ازانسان و طبیعت می اجرا، تخریب
بر  ،اصل راهنمائی که رشد انسان و طبیعت موازنه عدمیباید آغازکرد: 

باز بروی  جوید: خودانگیختگیتعریف بایسته خود را می ،اشپایه
 . وهستی
و  ، جز متحقق شدن استقاللبر اصل موازنه عدمی، در حقیقت .1411
ها اعضای جامعه انسان و حقوق شهروندی و دیگر حقوق ذاتی آزادی

ها و شکوفائی های انسانو فضل و بسط استعدادها و حقوق ملی
شود. و بنابراین که هر حقی خود روش خویش ، هدف نمیطبیعت

رو، ویرانی کند. از اینمحل عمل پیدا نمی بمثابه زور است، قدرت
 . وشودصتر می
 و استقرار دموکراسی و نمونه هند ستقاللا . نمونه امریکا، بگاه جنگ1419

به استقالل و دموکراسی رسید، دو نمونه  که با روش کردن عدم خشونت
های با سازندگی که میل ، یعنی جامعهتوانستند الگوهای رشدهستند که می

کند به صفر، بگردند. اما ی که میل میگرکند به صد در صد و ویرانمی
اولی، درجا، در درون )رابطه با سرخ پوستان و سیاهان برده( و در بیرون، بنا 
را بر اصل ثنویتی گذارد که، بنابرآن، امریکا محور مسلط بگردد. تمایل 

بمثابه اصل  نیز وجود داشت اما نتوانست عقل را از بند ثنویت« انزواطلب»
برهد. این تمایل ناتوان شد و تمایل اول بر سرنوشت امریکا حاکم  راهنما

شد. در هند نیز، با استقالل، عدم خشونت نتوانست روش بماند. جدا شدن 
، عدم خواند و اصل گشتن قدرت بخشی از آن کشور که خود را پاکستان

 محل گرداند.ت را بیخشون
بود. انقالبی که، درآن، گل بر  ایران تجربه سوم، تجربه انقالب     

و  گلوله پیروز شد. این انقالب، اندیشه راهنمائی که بیان استقالل
ببین گشته بود را نیز داشت. بنایش ت بود و براصل موازنه عدمی آزادی

بر اصل موازنه عدمی نیز  ، بنابراین رشدبر قرارنگرفتن در روابط قوا
را هدف می بود. اما آن بخش از رهبری که قدرتمدار بود و قدرت

که  کرد، با مراجعه به قدرت خارجی )گروگانگیریشناخت و می
را به دنبال آورد(، به بازسازی استبداد پرداخت. باوجود این،  جنگ
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جنبش همگانی و تدابیر برای از میان برداشتن ستون  یآوردهادست
مدار  محور و قدرتقدرت های قدرت و کوشش برای تغییر ذهنیتپایه

اساسی شامل حقوق  دوین قانونای در باب دموکراسی و تو مجموعه
و سازماندهی دولت بر وفق  و حقوق ملی و حقوق شهروندی انسان

این حقوق، بنابراین، برخورداری از برنامه رشد، همراه با پدیدآوردن 
ند برای تجربه رشد انسان و آبادانی بشمار بدیل، نوید سرشار از امید

 .را به نتیجه رساندن طبیعت
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و آزادى  توانائى خلق بديل در استقالل . رشد41  

 است
  

ز نوشته خود در لوموند ، فيلسوف و استاد دانشگاه، در آغاسری التوش       
، Gilbert Rist(، اين جمله را از یيلبر ريست 1554ديپلماتيك )مه 
 كند:، نقل مى«، تاريخ يك باور غربىرشد»صاحب كتاب 

ماند كه ما هنوز نور ى مىا)در متهوم غربى كلمه( به ستاره رشد»     
 « .كنيم حال آنكه مدتهاست مرده استرا دريافت مىآن
كردن جهان، يکبار براى هاى غربىسراب»است: عنوان مقاله او، اين     

در »دهد كه نويسنده توضيح مى«. موابکني هاى خود را با رشدهميشه سنگ
هاى كشورهاى  شد. دولت كشورهاى ديگر جهان، رشد چسان اسطوره

كرد، به اجرا تجويز مى با چه خشونتى نسخه رشد را كه غرب« رشد نيافته»
گذاشتند. و اينك، غرب و بقيت جهان، در یرفاى فاجعه هستند. او اين 

كه اين گويد كه رشد، استعماری در شکلى ديگر شد. با آنواقعيت را باز مى
ت مطلقه متخص ، راه به فاجعه برد، هنوز پرستش اسطوره رشد و والي

، «اصيل»، «اشتراكى»، «بومى»، «خود مركز»برجاست. انواع رشدها 
و « رشد پایدار»، «جذب و ادغام شده»، «منصفانه»، «مستقل و مردمى»
، يك به يك آزموده شدند و «رشد قومى»، «رشد خرده»، «رشد محلى»نيز 

 دند. ويرانى بر ويرانى افزو
راه ندارد. چرا كه  (، بدى به رشدهمه، در تخيل تجدد )مدرنيتهبا اين     

رشد خود تجسم خوبى است. با آنكه در هيچ كجاى جهان اين رشد تحقق 
د شما از گوينشود. مىهمچنان پرستيده مى رشد است، اسطورهپيدا نكرده

طور که بگاه زنيد اما رشد دیگر است. همانحرف مى« رشد واقعال موجود»
جدا « سوسياليسم واقعال موجود»را از حساب ، حساب آندفاع از سوسياليسم
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هائى تكيه ها را گشود و ديد كه اين رشد، بر ارزشكنند. اما بايد چشممى
شمولى، سلطه بر طبيعت، عقالنيت كّمى. اين اندارد كه عبارتند از ترقى، جه

را سراسر ها با يکديگر سازگار نيستند و تحقق يافتنى نيز نيستند: جهانارزش
 شمول خواندن راه رشد غربغربى كردن، ممکن نيست. ترقى با جهان

 سازگار نيست. سلطه بر طبيعت به ويرانى طبيعت راه برده است و...
هاى ديگر دنيا است. كردن جامعهغربى ست بخواهى، رشدو را     
هائى نيز هستند كه كنند. كلمههايى هستند كه دل را ماالمال از شوق مىكلمه

كنند و لذت هايى هستند كه بسان ماده مخدر در خون نفوذ مىزهرند. كلمه
يى است كه هاگردانند. رشد يکى از كلمهرا فاسد و داورى را تاريك مى

رشد خوب، پيش از همه، »توان گفت كه از اين پس، زهرند. بديهى است مى
كردند. رشد داشتن مان مىیارزشمند كردن آن كارهاست كه پدرها و مادرها

است. رشد بريدن از اما اين گفتار تعريف كلمه به ضد آن«. ها استريشه
 ان استقاللريشه بود و هست و خواهد بود. در همه جا، رشد، به زي

 است. ها، آنها را از خود بيگانه كردهجامعه
رشد واقعال »نيز همان  سال ديگر صبر كرد و ديد اين رشد 15آيا بايد     

است؟ رشد ديگرى وجود ندارد. رشدى كه وجود دارد، در حقيقت، « دموجو
مهار ما با مغلوبان بيشتر( است: چپاول بیاقتصادى )البته با فاتحان، ا جنگ

الشکل كردن روى زمين، سرانجام، ويران طبيعت، غربى كردن جهان و متحد
 هاى متفاوت است. كردن فرهنگ

است، در  ، اصطالحى كه خود يك تناقض«پایدار رشد»خاطر، بدين      
ناپايدار و مددناپذير اين اميد  حال، وحشت و يأس آور است. با رشدعين

آور روزى، بر اثر به ته كشيدن منابع طبيعت، وجود داشت كه اين روند مرگ
 «.شودها و خاصهِ تحمل ناكردنيش مىها، شکستقربانى تناقض

يابد و خواستار مى را، زمان انديشيدن به بعد از رشد، زمانسری التوش     
مبادالت اقتصادى، بعدهاى سياسى و »است: « فرامدرنيته قابل قبولى»

اجتماعى و فرهنگی نيز پيدا كنند. به سخن ديگر هدف آن، نيك زيستن برای 
همه باشد. رشد پايدار، ما را از هرگونه چشم انداز ديگرى، از هر بديلى، 

 دهد.را مىكند. به ما وعده رشد تا جاودانمحروم مى
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، به ضرورت، اى داشته باشد. بعد از رشدتواند شکل يگانهنمى بديل     
هاى شکوفائى جمعى است كه، است. بعد از رشد جستجوى شيوه اگركثرت

در آنها، رفاه مادى ويرانگر محيط زيست بر پيوندهاى اجتماعى، مزيت و 
د گونه ها، چندين و چن يابد. هدف زندگى خوب، بنا بر موقعيتبرترى نمى

 شود.مى
توانيم هاى نو ساخت. اين هدف را مىبايد فرهنگبه سخن ديگر، مى     

راند. يا از آن سخن مى همان عمران )شکوفائى( بخوانيم كه ابن خلدون
)بهبود شرائط اجتماعى براى همه(  swadeshi - sarvodayaهمان 

با همه خوب بودن(  )همه bamtaareت. يا گفمى بخوانيم كه گاندى
گفتند... مهم پايان بخشيدن به مىTouculeurs  بشماريم كه توکلرها

و جهانى شدن، ادامه دارد. براى  فرمائى ويرانگرى است كه بنام رشدركا
بر است، فرهنگ نو برارانده شدگان، براى آنها كه كشتى رشد غرقشان كرده

هاى نهادى است از سنتى از دست رفته و تجددی دست نيافتنى. آفريده
توانشان يافت، آغازهائى هستند كه نويد و فرهنگى بديع كه اينجا و آنجا مى

 .«اميد هستند به بعد از رشد
است كه زمان، زمان تميز فرهنگ از ضد فرهنگ است. زمان، راستى اين     

تواند و آزادى است. اين فرهنگ آن بديل است كه مى زمانِ فرهنگ استقالل
های استقالل و  آفريند. بنابراين، فرهنگرا مىاى باشد كه آناز آن هر جامعه

هستند و هم  انسان و آبادانی طبیعت هستند که هم ترجمان رشد آزادی
انگیخته، با یکدیگر، در گفتگو م، بطور خودرشد هستند و هفرآورده این

 شوند:مى
  
 آزادى است:استقالل و توانائى خلق بديل در  رشد 
  

ها نبايد دربند و هدف و روش ، در اصل راهنماست كه رشدراستى اين     
ها كه در اين مطالعه راهنما و روش باشد. اصل ها، حتى يك تناقضتناقض

اى را تشکيل و آزادى است، مجموعه اند و هدف كه، استقاللپيشنهاد شده
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 دهند كه از تناقض خالى است. رهبرى رشد با انسان است و با قدرتمى
است. از اين، رهبرى كننده و هدف رشد و وسيله آن قدرت نيست. در غرب
شوند با هدف ها و هدفى كه اظهار مىهاى راهنما و روشرو، میان ارزش
است و میها وجود دارند و رشد تخريب انسان و طبيعت شدهواقعى، تناقض

 شود.
اين سخن نيز بجاست كه نياز به بديل است. سازنده اين بديل انسان و      

 كه رشدست  اما براى اينها براى تحقق آن، با انسان ارهبرى فعاليت
و  كران استقاللاست، رشد در بىساخته اى بگردد كه غربجانشين اسطوره

بايد بديلِ رشد در آزادى و با هدف گرداندن استقالل و آزادى است كه 
، بگردد. به سخن ديگر، مجموع و با هدفی که قدرت است محدوده قدرت

و  اى از استعدادهااند را انسان بمثابه مجموعهها كه پيشنهاد شدهروش
 بايد به اجرا بگذارد:ها مىفضل
است و اين اسطوره گشته رشد ، اسطورهوقتى مسلم شد جانشين رشد     
كند، نقش انسان اهميتى بيشتر يافت. پيشرفت ان و طبيعت را ويران مىانس

« انسانى سرمايه»شناس، سبب شدند كه از دانش و فن و نياز به انسان فن
بهبود بخشيدن  اهدفانسان ب سخن بميان آيد. قصد از آن، آموزش و پرورش

نيز  ورى، اقتصادين استدالل كه در پى بهبود بهرهورى او است. با ابه بهره
 اند.كند. در اين باره، مطالعات فراوانى انجام شدهتوسعه پيدا مى

  - 134)در كتاب يك الگوى جديد اقتصادى ص   آمارتيا سن      
توان اى مىپرسد چه رابطهمىكند. وى را نقد مى« انسانى سرمايه( »131

مورد نظر ما، برقرار « هاى انسانىقابليت»با « سرمايه انسانى»ميان مفهوم 
دهد: درهر دو برداشت، انسان در مركز توجهات قرار مىكرد؟ پاسخ مى

در انسان از نظر « سرمايه انسانى»گیرد. با وجود اين، از يکديگر دورند. 
هاى او در ا، سرمايه انسانى افزودن بر توانائینگرد. لذنقش عامل توليد مى

يعنى  -هاى انسانى، استعدادهائى دهد. اما مراد از قابليتتوليد معنى مى
خواهند سان كه مىهستند كه انسانها دارند براى زيستن آن  -آزادى ذاتى او 

ها براى رسيدن به مقصود. برغم اشتراك دو مفهوم در و بهتركردن انتخاب
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هاى توانند تحصيل كنند و مشابهتهائى كه انسانها مىها و مهارتتصالحي
 هاى ارزيابى در آن و اين دو مفهوم يکسان نيستند.ديگر، ضابطه

)جلد سوم پايان هزاره، عصر  Manuel Castellsمانوئل كاستل       
بايد بين تربيت و ظرفيت ه مىاست ك( بر اين154تا  151اطالعات ص  

دست يابى به مهارت فرق گذاشت. با پيشرفت دانش و فن، يا تغيير 
به  گردد. حال آنكه آموزش و پرورشقدر مىسازماندهى كار، مهارت بى

دهد خود را دائم بسازد و همواره باكار باشد. جدا كردن انسان امکان مى
كند. زيرا انسان همچنان تابع سرمايهکل را حل نمىمهارت از آموزش مش

 ماند.ساالرى مى
كند هاى انسانى ايجاب مى، فهمِ بهتر از نقش قابليتبنظر آمارتيا سن     

 نكات زير در نظر گرفته شوند: 
 الف. اهميت مستقيمشان در رفاه و آزادى انسانها،

 نفوذى كه بر تغيير اجتماعى دارند و ب.  نقش غير مستقيمشان از راه
 ج.  نقش غير مستقيمشان، از راه نفوذى كه بر توليد اقتصادى دارند . 

گيرد. حال ها را در نظر مىهاى انسانى هر يك از اين جنبهمفهوم قابليت     
 گيرد.تنها جنبه سوم را در نظر مى« انسانى سرمايه»آنكه مفهوم 

انسان بمثابه »به مفهوم « هاى انسانىقابليت»هى است مفهوم بدي     
نزديك است. با وجود اين، « هاى در رشدو فضل مجموعه استعدادها

ها خالى نيست: اگر فر، كنيم قصد ی و كاست از ابهام« هاى انسانىقابليت»
مجموعه استعدادها و »نسان بمثابه همان ا« هاى انسانىقابليت»از 
است، اما اين مجموعه، خود مجموعه فعالى است با اصل و « هافضل

سان، اصل ، روش، جهت و هدف. بدين، نيروهاى محركهاندیشه راهنما
محركه برای تحقق هدف، و هدف، بنابراين، بکار بردن نيروهاى  راهنما
برد. با وجود اين، و آزادى و رشد را از ابهام بيرون مى ها از استقاللتعریف

ماند: آيا هدف در بيرون انسان واقع است يا در انسان؟ ابهام ديگرى برجا مى
اگر هدف در بيرون او قرار گيرد، استعداد رهبرى انسان و عقل او استقالل 

است كه عقل ديگر دهد. عالمتش اينخويش را از دست مى و آزادى
تواند بديل بسازد. راست بخواهى، بديل مجازى را جانشين بديل واقعى نمى
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كند. توضيح اينكه بديل خلق است و تقليد نيست. عقل مستقل و آزاد مى
را  مدار تقليد. اين دو عقل، حتى وقتى الگوئى كند و عقل قدرتخلق مى
خواهند چون او شوند، رفتارى نايکسان دارند. براى كنند كه مىبديلى مى

مثال، عقل مستقل و آزاد، از شخصيت الگو، خلق و ايجاد و روش رشد را 
کند. اما شود كه الگو میآموزد و به ابتكار و ابداع و خلق همانند كسى مىمى

رگز نيز چون الگو كند و هعقل قدرت مدار شکل و شمايل او را تقليد مى
شود. چرا كه بر مدار قدرت، ابداع و ابتكار و خلق محال است. پس نمى

را بازداشتن عقل از كار طبيعى خود كه ابتكار و ابداع و خلق است، انسان
 اندازد.بعنوان مجموعه استعدادها، در بيراهه ويرانگرى مى

كند؟ آيا بطور مىاما عقل مستقل و آزاد چسان ابتكار و ابداع و خلق      
كند و از اين راه انسان شخصيت و خود جوش ابتكار و ابداع و خلق مى

كند؟ دقت در اين پرسش و پاسخ آن، کاری سخت بجا است. هويتى پيدا مى
و  كند كه غفلت از آن، بيرون رفتن از راه رشدزيرا آدمى را از امرى آگاه مى
است: خلق اول عقل مستقل پيشى گرفتن در آنافتادن در بيراهه ويرانگرى و 

ها را در  و آزاد، بديل است. خلق بديل است كه ابتكار و ابداع و خلق كردن
 آورم:ها، دو مثال، را مى آورد. از مثالپى مى
سازد، عقل او نخست براى فن موجود، امکان كسى که فن جديدى مى● 

كند. ساختن فن لى را تصور مىكند. آنگاه، به تجربه، بديبديل را ايجاد مى
 شود.جديد، واقعيت بخشيدن به آن بديل مى

است كه خواهد پولدار بشود، در اينفرق يك كارفرما با كسى كه مى● 
کشی و ارزان تمام كارفرمائى خلق جديد است و اما پولدار شدن از راه بهره

حبان کردن و گران فروختن، خلق نيست، دزدى است. خواننده ايرانى صا
 شناسد و اشکال دزدى را نيز.را مى« هاى باد آورده ثروت»

، توان سان، بیانگر صفتِ مستقل و آزاد فرد و يا جامعه در رشدبدين     
هاى بسته و زورمدار، انسان و  خلق بديل است. انسان و جامعه انسان

ن جامعه، هدف همواره در بيرون آنها قرار اى هستند كه، در او و ايجامعه
 گيرد و خلق بديل ممنوع است.مى
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بديل چه وقت ترجمان صتت انسان و جامعه مستقل و آزاد  
 شود؟:مى
  
ست كه بديل واقعى ، نخست در اين. فرق بديل واقعى از بديل بدلى4

 ریان رشدجها، در و فضل انوزایشِ مداومِ انسان، بمثابه مجموعه استعداده
ای تر و مجموعهای مستقل و آزادكه، زمان به زمان، هستىاست. چنان

كه بديل بدلى، با از دست رفتن موقعيت، از ميان گردد. حال آنتر میمتکامل
يج كند و بتدررود. براى مثال، كودكى كه بديل خود را دانشمند تصور مىمى
يابد، دانش و صفت دانشمند سازد و در بزرگى صفت دانشمند را مىرا مىآن

كند، با از دست مقامى را غصب مى شوند. اما كسى كه به زوراو پايدار مى
که پيش از غصب مقام دهد. آن آدم هماندادن زور، آن مقام را از دست مى

است و اين صفت بر جا یافته بود نيز نيست. زیرا صفت دزد مقام را نيز
پوشاند كه زورگوئى به سان، بديل بدلى، آن هويت واقعى را مىماند. بدينمى

توانيم بدانيم چرا الگوكردن رشد بخشد. با توجه به اين تفاوت، مىزورگو مى
تى وق هاى ديگر، ويرانگرى بر ويرانگرى افزود. چرا صنعتدر جامعه غرب

ساالرى تقليدى آورد. چرا مردمشود، كشور صنعتى بوجود نمىتقليد مى
 شود. چرا...پوشش استبدادهاى سنتى مى

دار و در هستى اى نتوانند بديلى هستىقرار، هرگاه فرد و جامعهبدين     
سلطه هستند. زير -مستقل و آزاد و پايدار بسازند، دربند روابط مسلط 

است  اى كه مدار زوروابط و از ميان برداشتن مدار بستهمستقل شدن از اين ر
 است، بازیافتن، كار اول است.همزاد و همراه را که با آزادی و استقالل

 
 است و با انسان در تضاد . هر بديلى در بيرون از انسان، به ضرورت قدرت1
 شود:شود و تضاد همواره بسود قدرت حل مىمى
، ، با هرگونه بديلى جز قدرتبمثابه اصل راهنما . ثنويت تك محوری114

انسان جاى  شود. رشدجانشين انسان مى خوانائی ندارد. براین اصل، زور
دهد. چرا كه، بنابر این اصل، يك به بزرگ و متمرکزشدن قدرت مى خود را
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پذير است. محور مسلط حکم زور را به اجرا محور مسلط و يك محور سلطه
كند. عقلى كه براين پذير اين حکم را اطاعت مىگذارد و محور سلطهمى

د دهد و ابتكار و ابداع و خلق را بر خوكند، به زور اصالت مىاصل عمل مى
كند. برايش جز قدرت اصالت ندارد و براى تحصيل آن، دانش و ممنوع مى

برد. استبدادهاى گرداند و در ويرانگرى بکار مىفن و نيرو را به زور بر مى
 هستند. شوند و ضد رشدفراگير، همه، بر اين اصل بنا مى

و انسان، بسود  ميان قدرت . بر اصل ثنويت دو محورى نيز همين تضاد111
كه بنابر اين اصل، محورى كه خود آدمى شود. توضيح اينقدرت حل مى

دهد. براى است، فعاليت خويش را در رابطه با محور ديگر، سازمان مى
مثال، هرگاه كسی در رابطه با ديگرى، يا بخواهد موقعيت متفوق داشته 

داشته باشد و يا بخواهد موقعيت پيرو داشته  باشد، يا بخواهد موقعيت برابر
دو محوری  شود که اصل راهنمای هر سه، ثنویتباشد، سه نوع بدیل پیدا می

، شود. زيرا در رابطه قوااست. در هريك از اين سه بديل، قدرت هدف مى
د. بنابراين، حاكم كنموقعيت هركس را در رابطه با ديگرى، قدرت معين مى

گردد. با اين تفاوت كه وقتى اصل شود و آدمى آلت دست آن مىقدرت مى
شود، عقل فضاى ميان دو محور را دارد. بسا ثنويت دو محورى مى راهنما
كند و يابد و از محدوده دو محور رها مىشود كه انسان خويشتن را باز مىمى

ى ئهاها در لحظه ها ره آورد عقلها و خلقرها و ابداعسازد. ابتكابديل مى
 یابند. خویش را باز می هستند که خودانگیختگی

شود مگر اینبا آن روبرو است، گشوده نمى غرب بستى كه راه رشد. بن119
ز جويد و بتواند بديل خلق كند. عقل و آزادى خويش را با که عقل استقالل

یابد مگر اينكه ثنويت را بمثابه اصل استقالل و آزادى خود را باز نمی
را هدف فعاليت انسان  ، با اصل راهنمائى جانشين كند كه قدرتراهنما

خود را  خودانگیختگی نكند. در نتيجه، قدرت از میان برخیزد و عقل انسان
سان، فعاليت خودانگیخته انسان، بمثابه مجموعه بدينبازیابد. 

ها، براصل راهنمائى ميسراست كه عقل و استعداد و فضل استعدادها
اى رها كند. از آنرا از بند هر محدودکننده و محدودهرهبرى انسان

وازنه وجودى ميان قوا است، موازنه عدمى اصل جا که ثنويت م
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اى رها و محدود کننده را از هر محدودهراهنمائى است كه انسان
است كه هدف هر فعاليتى رشد انسان در كند. عالمت آن اينمى

 شود و انسان قربانى تضاد. قدرت هدف نمىگردداستقالل و  آزادى می
، فن بديلى ساخت. ساخته او از مثال، بيل گيت گردد. براىبا قدرت نمى

خود هستى دارد. نه در خود تناقضى دارد و نه ميان سازنده با خود، تضادى 
است. اما بيل گيت سرمايهآورد. پس انديشه او خودانگیخته بودهپديد مى

ن او بمثابه مجموعه جانشي جا ببعد، سرمايهساالرى راپيشه كرد. از اين
ساالرى افزودن بر ميزان سود شود. هدف سرمايهها، میاستعدادها و فضل

 شود و ضد رشداست. اين هدف بارشد توان خالقه انسان در تضاد مى
سان، گردد. چنين نيز شد و كار او به دادگاه كشيد و محکوم شد. بدينمى

و اصل راهنما، بطور خودانگیخته، موازنه  بگاه ابداع، عقل از ثنويت آزاد
است. اما بوقت هدف كردن قدرت )سرمايه ساالرى(، راهنماى عقل، عدمى

 قرار،ساالرى است( است. بدينثنويت تك محورى )محور فعال سرمايه
د، هر نامى به آن نگيرالف. هر بار كه بديل و هدف بيرون از انسان قرار مى

 است. واست كه بديل و هدف شده داده شود، قدرت
 شود. ومى انسان در تضاد با رشد ب. بزرگ و متمرکز شدن قدرت

 شود. وحل مى و با تخريب انسان و طبیعت همواره بسود قدرت ج. تضاد
 ، ثنويت است.د. اصل راهنما

در  گيرد، هدف رشددر برابر، هر بار كه بديل و هدف در انسان قرار مى      
 گردد. وو آزادى می استقالل

، آيد و، در جریان رشدالف. ميان انسان با بديل و هدف تضادى پديد نمى
 که،گردد. توضیح اینشود، نو به نو میانسان بطور پایدار، بدیل خویش می

ب. عقل مستقل و آزاد انسان با رسيدن به هدف و واقعيت بخشيدن به 
سان پيوسته و و  آزادى، بدين در استقالل سازد و رشدبديل، بديل جديد مى

 گردد. وپيگير مى
صل راهنمای انسان رشید، همواره، موازنه ، اناپذیر رشدج. در جریان پایان

 عدمى است. 
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كه در اصل نيروى محركه است، وقتى بمثابه  ، سرمايه. در مثال بيل گيت9
آورد. را بخدمت خود در مىكند، انسانرابطه بر قرار مىبا انسان قدرت

سان و طبيعت است كه سرمايه بر خود طبيعت را نيز. از راه تخريب ان
شود. سازد، قدرت نمیقرار، بديلى كه عقل مستقل و آزاد مىافزايد. بدینمى

را در روابط  شود، نيروهاى محركهاين انسان است كه چون از خود بیگانه می
آورد. روشن شود، پدید میمی برد و ترکیبی را که قدرت خوانده، بکار مىقوا

سخن اينكه وقتى بديل از خود هستى داشته باشد و تعريف متناقضى نداشته 
پيدا نكند، نيروهاى محركه در اختيار استعداد رهبرى  باشد و با انسان تضاد

رى آيند. تغيير اين رابطه و ساالانسان و عمران طبيعت مى انسان، بکار رشد
( از خود است كه این نیرو،در قدرت )= زوريافتن نيروى محركه بمعناى آن

بيگانه شده و به ضرورت، در ويرانى استعدادهاى انسانى و محيط زيست او 
 قرار،افتد. بدينبکار مى
 ياى رشديابى نيروهاى محركه گوو جهت رابطه انسان با نيروهاى محركه     

و طبيعت است.  انسان و عمران طبيعت و يا تخريب استعدادهاى انسان
كوشد بدان واقعيت ببخشد، نيروى سازد و مىهرگاه بديلى كه انسان مى

محركه را در خدمت انسان نگاه بدارد، آن بديل ترجمان رشد انسان بمثابه 
آورد، در  را بخدمت قدرتها است. و اگر انسانو فضل مجموع استعدادها

 است.ويرانگر از خود بيگانه شده بديل قدرت است و نيروى محركه در زور
 را بخدمت رشدتوان آنو فن يك نيروى محركه است. مى براى مثال، علم     

درآورد. بطورى كه وجدان علمى همگانى غنی بجوید و محيط براى همگانى 
را براى مسلط شدن بر ديگران بکار شود آنرشد علمى مساعدتر شود. اما مى

رو است كه علم و فن را در از این محور غرب بست فرهنگ قدرتبرد. بن
كند، با علم و فن تركيبى از نمیگذارد و رشد را همگانى ها نمی اختيار انسان

است برد. نتيجه اينرا در سلطه بر بشريت بکار میآورد و آنقدرت بوجود می
 كند.شود و ويران مىاست. ويران مىكه خود نيز بنده قدرت شده

 
تواند صادر . تكرار كنم كه بر اصل ثنويت، عقل جز حکم متناقض نمى1

كه اين رورت، متناقض است. چنانكند. هر تعريفى بر اين اصل، به ض
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جا، آزادى ديگرى آزادى هركس تا جائى است كه، از آن»تعريف از آزادى:
، ناقض آزادى است. چرا كه تنها يك رابطه ميان دو كس مرز «شودشروع مى
سان، در ظاهر، آزادى و در با زوراست. بدين رابطه زوركند و آنايجاد مى

قدرت هر كس تا مرزى است كه »شود: است كه تعريف مى واقع قدرت
ست كه توجه را اينك زمان آن«. كندرا معين مىزورآزمائى با ديگرى آن

، هاى حق شود، تعريفآيا وقتى قدرت بديل و هدف مىبيشتر كنيم: 
 و... و خدا ، رشدساالرى، دين، دوستى، عشق، مردمآزادى، استقالل

شوند؟ آيا دين بمثابه بيان استقالل و آزادى، در تعريف قدرت نمى
است؟ خدائى كه در سرهاى بيان قدرت از خود بيگانه نگشته

است، قدرت )= زور( مطلق نيست؟ « واليت مطلقه فقيه»جانبداران 
قدرت مردم  هاى غربی ساالردهد؟ مردمرت معنى نمىساالرى قد
بر « اساسى قانون»وقتى پایهِ « دينى مردم ساالرى»شوند؟ معنى نمى

است و دين بيان قدرت، جز حاكميت مطلق « واليت مطلقه فقيه»
را « رهبر»رت تواند بدهد؟ اين يکى قدچه معنى دیگری مى« رهبر»

كند. زن و مردى كه عاشق يکديگر جانشين قدرت مردم نيز مى
 ؟ و...كنندشوند، عشق را جز قدرت بر يکديگر، چه معنى مىمى
، تعريف ها، از جمله و بخصوص تعريف رشد و وقتى همه تعريف     

كند و، بر انديشه هاى ديگر را نقض مىشوند، قدرت تمامى ارزشمى قدرت
به  خاطر است که رشد غربيابد. بدینو عمل انسانها، واليت مطلقه مى

 است.فاجعه راه برده
بايد بايد تعريف خالى از تناقضى پيدا كند. مىبديل مىقرار، بدين     

، نباشد. بايد بايد پوشش بديل ديگر، یعنی قدرتشتاف باشد. مى
و آزادى باشد. به سخن ديگر همواره  دائمى در استقالل مان رشدترج

را بمثابه را بخود بخواند و شکوفائى دائمى انسانپيشاپيش انسان
های در فعالیت، فعالیتی که عمل به و فضل ای از استعدادهامجموعه

 ، همين است.خداحقوق است، ميسر كند: صير بسوى 
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 شود:مى كند، برده قدرتانسانى كه ديگرى را بديل مى
  
آيد. از جمله، بشکل بت عيارى است كه هر لحظه بشکلى در مى . قدرت4

سازد اما اين بديل شود كه عقل آدمى بديل مىآيد. بسا مىانسان در مى
اند. سازى بوجود آوردهها را اين نوع بديل و فرعون ديگرى است. فرعونيت

سازى است که تاريخ جامعه را ، آن نوع بديل«فناى در شخصيت محبوب»
ها و مرادها و پيشواها و رهبرها و ... ساخته است.  ها و قطبتاريخ فرقه

كه  خاطر نيز هستسازى است و بدينتاريخ معاصر ما تاريخ اين نوع بديل
و  مانده و بدان، استقالل ، هنوز در بند كيش شخصيتبرغم سه انقالب

 ايم. چهارده قرن پيش، على )ع(آزادى و حقوق خويش را از ياد برده
رسانند. باوجود ىپرستان سودى نم را شاهخطاب به ايرانيان فرمود: شهان 

پرستى با این، در فرداى انقالبى كه، در آن، گل برگلوله پيروز شد، شاه
رسانند زيرا هر سودى نمى را شاه پرستانشهان رهبرپرستى جانشين شد. 

جويد، خود را در آلت و او را بار كه انسانى بديل خود را در ديگرى مى
كند. على )ع( امام نيست تا باورمندان انه مىدر آلت باز، از خود بيگ

او را بديل خود كنند، على امام است تا هركس، چون او، بديل خويش 
ها همه چنين كنند، مستقل و آزاد  را در خود بسازد. وقتى انسان

و رشد در استقالل و آزادى  شوند و استقالل و آزادى در رشدمى
 قرار،نكند. بديواقعيت پيدا مى

كند، او بايد بداند در هر بار كه بديل آدمى را آلت يا آلت باز مى     
است. كيش را در پوشش ديگرى، بديل كرده بيرون خود، قدرت

است، جز خلق بديل همانند  كه مبارزه با آن جهاد اكبر شخصيت
اند، نيست. انسان مستقل و آزاد انسانى است الگوهائی که چنین کرده

كه، در آن، انسان  رابطه انسان و خداكه بديل در خود او است. آن
 .يابد، اين رابطه استو آزادى مى كرانِ استقاللخود را در بى
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. پيش از اين توضيح دادم كه بديل خلق است و خلق در حال و آينده روی 6
دهد. بنابراين، گذشته را بديل كردن، فريب دادنِ عقل و استعداد رهبرى می

شود. چرا كه گذشته، انسان است. بدين فريب، عقل از خلق بديل ناتوان مى
بيمارى و پيرى و مرگ و گرما و سرما و »اى كه، در آن ولو گذشته

، «سيرى و شادى و اميد و... بودند نبودند و جوانى و و قهر خشکسالى و فقر
را نقد كرد و توان آنبرجا نماند. پس بازساختنش كارى عبث است. اما مى
 بکار ساختن بديلى خالى از نق  شد كه بر جا بماند. 

شمول ناقض ، خوانديم كه صفت جهانو در آغاز، از قول سری التوش     
شود و عرصه شمول مىاست كه جهان سرمايه ترقى است. در حقيقت، قدرت

قرار، بديلى كه در آينده قرار گيرد. بدينزمان، حال و آينده را نيز فرا مى
قدر پر فريب است كه باز سازى گذشته طالئى. آيا سرمايهگيرد، نيز همانمى

اى آرمانى را بديل نگرداندند و اين آينده« علمى» دارى ليبرال و سوسياليسم
اى را بديل سراب از كار نيامد؟ پس بديل با زمان و مکان چه نوع رابطه

 تواند بر قرار كند كه انسان برده قدرت نشود و مستقل و آزاد بماند و رشدمى
 رشد كند؟ ايرانيان و همه كشورهائى كه قرنى است در بند پرستش اسطوره

نهادند و همواره، در میان بايد با خود در ميان مىهستند، اين پرسش را مى
شوم كه در بنهند. براى جلب توجه خواننده به اهميت اين پرسش، يادآور مى

هاى آرمانى ساختند و بديل باوراندند. اما ميان زندگى ها، آينده قرن ما، مرام
ها، ربطى وجود نداشت. چنان هاى باورمند و آن آرمان روزانه انسان و عمل

ونيستى را بديل جامعه طبقاتى مهاى كمونيست جامعه ك كه حزب
هاى دارى، با ارزشهاى سرمايهباوراندند. اما اعضاى آنها در جامعهمى

پرسيدى چه ربط ميان اين زندگى و آن كردند. وقتى مىبوریوازى، زندگى مى
هستيم و چون  ان وجود دارد؟ پاسخ اين بود، امروز در جامعه بوریواآرم

بنا شد، زندگى ما نيز  كنيم. آن روز كه جامعه كمونيستىبوریواها زندگى مى
هاى  ها خواهد شد. اما آنها تنها نبودند، مقامات دينزندگى كمونيست

كردند. چرا؟ زيرا وقتى هاى ديگر نيز چنين مى ان مراممختلف و نيز صاحب
هائى را ندارد كه بر شمردم و بر خواهم شمرد و وقتى انسان بديل خاصه

بخشد، رابطه مستقل و آزاد نيست كه با فعاليتی رشدآور، به بديل واقعيت می
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انديشه و عمل او با زمان، رابطه با زمان پيوسته و در جريان نيست. 
هاى  را زمانرابطه با يکديگر، در ذهن، زمان هاى روزمره بىفعاليت

كه انسان مستقل قرار، براى اينگرداند. بدينكوتاه و بريده بريده مى
اى برقرار كند كه درخور تحقق بديل در جريان رابطهو آزاد با زمان

 .  رشد است، نیاز دارد به جریان مداوم زمان، از ازل تا به ابد
نزديك به  نهايت و زمان زورو آزادى بى جا كه زمان استقاللاز آن     

گيرد. اما نهايت قرار مىنيست كه در بى صتر است، آن بديلى قدرت
گيرد، در انسان، لحظه به لحظه نهايت قرار مىاين بديل كه در بى

خويش است و بدين  جوید. خود وسيلهكند و تحقق میعمل مى
 گرداند.تجربه ، خويشتن را متحقق مى

شود، يك دانشمند تصور براى مثال، كودكى كه خود را، وقتی بزرگ می     
بايد دانش را وسيله كند و با كند، بدیل او، یک دانشمند است. او مىمى

خواست بشود. روش دانش، آموزش دانش خود را بديلى بگرداند كه مى
گر ها، تجربهاز راه تجربه است. روشى كه با يك رشته تصحيحدانش جستن 

توان در كند. همين مثال را مىرا از آموزنده دانش به كاشف دانش بدل مى
باره يك مسلمان، يك مسيحى، يك يهودى، يك زردشتى، يك بودائى، يك... 
 تزد و پرسيد اگر همين روش بکار رفته بود و يا برود، آيا دين در بيان قدر

بودند؟ نه. زيرا « قعر فاجعه»شد و جهانيان اينك در از خود بيگانه مى
و  داد كه از بیگانه شدنِ بيان استقاللگر امکان مىتجربه به انسان تجربه

 آزادى در بيان قدرت، پيشگيرى كند. در حقيقت،
 
در انديشيدن فلسفه آزادى، به اين امر  ،. پیش از این دانستیم که سارتر7

نوشت: توجه كرد كه نياز به رابطه انسان )متعين( با نامتعين است. مى
انسان »و « نهد، روی میانسان، همواره در بيرون خويش به طرف او، خدا»

انسان موجودى است كه طرح خدا »و « بودن، تمايل به خدا بودن است
به ترتيبى كه ديدم، عقل نخست «. گذارديزد و به اجرا مىربودن خود را مى

سازى عقل با رابطه انسان و خدا چيست؟ ربط سازد. ربط بديلبديل را مى
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شود. در است كه عقل بگاه خلق از بند هر تعينى، مستقل و آزاد مىآن اين
 لحظه خلق، با خداست:

كردن خدا در انسان است. بدین ، لحظه عمللحظه خلق لحظه لقاء خدا     
و فرآورنده رشد است  و  بدیل فرآورده رشد سان، خلق بدیل، خالی از قدرت

( گرداندن و بدان، عقل را از كار . وارونه اين رابطه، خدا را قدرت )= زور
ن است. عقل  طبيعى خويش بازداشتن و از رشد انداختن و به تخريب گمارد
و آزادى و  مستقل و آزاد، در كار طبيعى خود، با خدا، يعنى با استقالل

 است.دانش و... مطلق است. راه طبيعى رشد اين راه
بودن خويش را تهيه و  انسان طرح خدا»قرار، اگر مراد از بدين     

خدا را در خود از ياد كار باشد كه آدم كرد، ، همان«كنداجرا مى
بردن و سقول است. در حقيقت، عقل مستقل و آزاد نياز به طراحى 
اين طرح ندارد. خدا در او و او در خداست. غتلت از خدا، تنها با 

 شود.ميسر مى محور و مدار كردن قدرت
 
است و اين  خداو آزادى، غفلت از  .  تكرار كنم كه  غفلت از استقالل3

درآمدن. عقل قدرت مدار از  دهد مگر با به بندگى قدرتغفلت دست نمى
 كند: واقعيت بس مهمى غفلت مى

و آزادى و دیگر  و در خدا نبود، اگر استقالل اگر انسان با خدا     
حتى مرام  -نبودند، هيچ دين و مرامى  انسان حقوق ذاتى حیات

آمد. هر در وجود نمى - منكر استقالل وآزادى و دیگر حقوق انسان
سازد و تعریف را در بيان مىسازد، نخست آنبديلى كه عقل مى

ناپذير است. بديل انسان مستقل رو، بيان از بديل جدائىکند. ازاينمی
، در بيان استقالل و آزادى و بديل انسان قدرتمدار در و آزاد و در رشد

. اما چرا اگر استقالل و آزادى و دیگر يابد، تعريف مىبيان قدرت
آمد؟ نخست به اين ذاتى حیات انسان نبودند، بيانى در وجود نمى ،حقوق

تنها يك رابطه  ها،دليل كه پيش از ايجاد رابطه، قدرت وجود ندارد. از رابطه
آورند. اما هستى هست و انسان و باشد، قدرت را پديد مى كه رابطه قوا

هايش هستند. پس بيان استقالل و آزادى نيز هست. سپس به این یت فعال
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ناتوانى قدرت تا بدانجاست كه سازد. دلیل كه قدرت ويرانگر است و نمى
بيان  ن قدرت همواره از خود بيگانهِبيانى از خود ندارد. چرا كه بيا

. کندرا از خود بیگانه مینآکه قدرت همچنان  استقالل و آزادى است
بينيم كه ها همه بيان قدرت هستند. اينك مى فوكو گتته است: بيان

است و در در حقيقت، بيان استقالل و آزادى است كه در وجود آمده
 قرار،. بديناستهاى قدرت از خود بيگانه شدهفراوان بيان

شود و قدرت با از خود ساخته مىت و حق با بريدن از واقعي بيان قدرت     
و آزادى در بيان قدرت، حاكم بر فعاليت عقل مى بيگانه كردن بيان استقالل

به بازيافتن بيان  ت و حقكردن رابطه و رابطه مستقیم با واقعيگردد. برقرار
شود و، در اين بيان، بديلى كه عقل مستقل و آزاد استقالل و آزادى ميسر مى

 و مجازى نيست:ت اس یواقعحق و سازد، مى
 
سازد، قدرتمندهاى خيالى هستند. اگر هائى كه مى مدار بديل . عقل قدرت3

 بينيمسازيم، فهرستى ترتيب دهيم، مىهائى كه در دنياى خيال مى از بديل
با آن نيست. اين قدرت،  همه مظاهر قدرتى هستند كه كسى را ياراى برابرى

دارد و كند، مانع را از سر راه برمىرا نابود مىگر است مخالفانوقتى سلطه
كند. دنيا را پر از خواهد بسازد، به يك اشاره، همه جا را سر سبز مىوقتى مى
است كه انسان ناتوان ها، مفرو، اين بديل كند و... در ساختن اينعدل مى

دهند، نياز هائى كه محيط زيست او را تشکيل مى است و تغيير او و واقعيت
 قرار،دارد. بدين« مقاومت شکن»به قدرت فوق بشرى و 

سازد، نه تنها از بديلى را بر پايه ناتوانى انسان مى ،هر بار كه عقل     
كند. این هاى انسان، نيز غفلت مىو توانائی هابرد، كه از استعدادواقعيت مى

اى های انسان بمثابه مجموعهعقل خودانگیخته نيست. استعدادها و فضل
سازد كه بيانگر توانائى انسان ، فعال نيستند. هربار كه عقل بديلى مىدر رشد

د، عقل مستقل و آزاد كناست و اين بديل، در جريان رشد، تحقق پيدا مى
 كه بر انكار استعداد رهبرى يکايك انسان« هائىی رهبر»است. بنگريد به 

 ، تا كجا ضد رشد -والیت مطلقه فقیه یکی از آنها است –اند ها بنا شده
 هستند. و بنگريد
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خواهند اين يا آن هائى كه با ويرانگرى مىی . تا كجا ضد رشدند رهبر45
، ، بعثيسم، فاشيسمرا تحقق ببخشند! استبدادهاى فراگير )نازيسمآرمان

کنند خمينيسم و...(، چگونه پديد آمدند؟ چرا بانيان اين استبدادها تقال می
بدیل شوند و حتی بدیلی از جنس خود را نیز نیابند. چرا در وحشت بی

هر كار را با  عقل قدرتمداراست كه ند؟ پاسخ ايندائمی از بدیل هست
را هدف  كند. زيرا با قدرتتخريب، با تخريب خود، شروع مى

خاطر که قدرت فرآورده شود. بدینگرداندن، ناگزیر از تخریب می
ر باید ذاتی قدرت است، قدرتمدا تخریب است. بنابراین که تضاد

همواره یک را تقیسم بدو کند و یکی از دو را حذف کند. بنابراین، 
یکی از دوئی که باید حذف شود، ولو از جنس حذف کننده باشد، 

شود تا حذفش قابل توجیه باشد. و نیز، وقتی آور تبلیغ میبدیلی ترس
و  شود، او را از بديل سازى در استقاللقدرت محور و مدار عقل  می

کند. اين ناتوانى، ناتوانى از ابتكار و ابداع و خلق را آزادى ناتوان مى
است و مجموعه آورد. از اين پس، ميان قدرتى كه هدف شدهدر پى مى

استعدادهاى قدرتمدار و عقل او كه از كار طبيعى خويش باز 
 آيد. به ترتيبى كه ديديم، اين تضاد بسوداست، تضاد پديد مىمانده

مدار، با هر بار حل تضاد بسود قدرت، شود. قدرتقدرت حل مى
ترسش از بديلِ  دیگر قدرت، بدیل/الگوی زیستن در استقالل و 

سان بر عقل مستبدها چيره شود. وحشت از بديل اين، بيشتر مىآزادی
شوند را اين وحشت شود. غول جنايت و ويرانگرى كه مستبدها مىمى

ها  آورد. تنها در لحظه ناتوانى است كه به اين غولىبوجود م
نبايد پنداشت كه «. روندتا آخر مى»با وجود اين،  دهد.پشيمانى دست مى
شوند و سايه خود را نيز بديل ريز گرفتار اين وحشت مىتنها مستبدهاى خون

كند، دچار اين بينند، هر انسانى كه قدرت را هدف مىمى« برانداز»و 
هاى ی شود. بخش بزرگى از نابسامانى و وحشت از بديل قدرت مىدوگانگ

اجتماعى ناشى از ناتوانى جمعى و فردى يك جامعه در خلق بديل در 
 قرار،استقالل و آزادى است. بدين
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و آزادى  قدرتمدارى، در درون انسان، ميان توان ايجاد بديل در استقالل     
ويرانگر و  آورد كه وقتى با بکاربردن خشونت، تضادى بوجود مىبا قدرت
آورد و مهار را از را ببار مى« وحشت از بديل»شود، بتدريج آور حل مىمرگ

شود و در رأس قدرت دولتى ستاند. كسى كه گرفتار اين وحشت مىآدمى مى
به قول  -بيند و رو مىپیشگيرد، با شنيدن كلمه انديشه، براندازى را  قرار مى
هاى هاى قدرت كه روش آورد. بيانهفت تير خود را در مى -موسيلينى

كنند. ازاينشوند، اين وحشت را بازگو مىچگونه ميراندن و ويران كردن مى
رو است كه فراخواندن انسان به فطرت خويش، فراخواندن به  بازیافت 

 ها و عمل به حقوقی كه ذاتی حیاتو فضل انسان، بمثابه مجموعه استعدادها
او هستند، برترين جهاد است. كوشش براى ايجاد فضاى بازى كه در آن، هر 

 كند، جهاد برتر است. انسانى بتواند در استقالل و آزادى بديل بسازد و رشد
 
ر بر تكاليف است. ، انكار حقوق و اصرا«وحشت از بديل»آمد .  پى44

ها، پذیرفتن عدم مشروعیت خویش و زیرا پذیرفتن حقوقمندی انسان
رو، استبداد، بر دوش انسان بدون حقوق، هر مشروعیت بدیل است. از این
شود، کند. بتدريج كه وحشت از بديل بيشتر مىروز تكليف جديدى بار مى

شوند. از اين ديد كه در تكاليف وارد مى ، حقوق حذف ودر اندیشه راهنما
بينىم همان خط مسير را طى م، مىیبنگر« واليت مطلقه فقيه اسالم»

از خود بيگانه شده در استالينيسم پيموده بود. تا  است كه ماركسيسمكرده
نيست و  وظيفه و تكليف عمل به حقآنجا كه در عقل زورمدار، نه تنها 
، «حقوق بشر»است، بلکه بر زبان آوردن  اطاعت از اوامر و نواهى قدرت

قرار، بديلى كه عقل مستقل است!! بدين مدارى و بسا انكار دين و خداانسان
های و توانائی ه استعدادهاسازد، حاصل کار مجموعمى و آزاد در جريان رشد

است. جريان تحقق بدیل، همان جريان  حیات او و عمل او به حقوق ذاتی
عمل به حق است و اگر عمل به  تکلیفها با حقوق است: انطباق وظيفه

آنكه قدرت در جريان بزرگ شدن  حال شود.می حق نباشد، حکم زور
و دیگر حقوق  و آزادی كند كه ناقض استقاللخود، تكاليفى را مقرر مى

 گيرند.هستند و توانائى بديل سازى و رشد را از او مى انسان
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و  ها استقالل مگر آنكه انسانيابد را باز نمى سان، جامعه راه رشدبدين     
 ها خودانگیختگی كه انسانعالمت اينآزادى خويش را باز يابند. 

ها و جامعه آنها در راه  كه انساناند و عالمت اينخویش را بازیافته
است كه سازند، اينهاشان بديل مى رشد هستند و در اين راه عقل

ها بگردند. انسان و جامعه مستقل و  به عمل درآوردن حقها وظيته
 . وآزاد اين جامعه است

 
هائى كه تا اينجا بر شمردم، بديل را آن رهبرى .  مجموع خاصه41
و آزادى و بسط استقالل و آزادى به  در استقالل گرداند كه ترجمان رشدمى

كران استقالل و آزادى است. رهبرى، بىیمن رشد است. فضاى عمل اين 
تر است. وارونه آن، فضاى در اين فضاى باز، گذار دائمى از خوب به خوب

، گذار دائمى از مدارى است. به ترتيبى كه ديديم، در مدار بسته بسته قدرت
يراندن و وحشت از بديل و اين واقعيت كه قدرت با مبد به بدتر است. 
را از بد به بدتر شود، جهت تحول آنآيد و بزرگ مىتخريب پديد مى

کند. را همگانی می سان، قدرت مدار بسته بد و بدترکند. بدینمی
زندگی قدرت و قدرتمداران در این مدار تا مرگ در گورستان و ويران

ویران کردن، میكند، در ویران شدن و اى كه قدرت ايجاد مىكده
به کوشش برای  است که جامعه مدنی یمن اراده حیاتگذرد. این به

خیزد. هرگاه برنخیزد، حیات رها شدن از مدار بسته بد و بدتر بر می
 پذیرد.  کده، پایان میجامعه، در ویران

، انتخاب وجود ندارد. چنان نيست كه درتق قرار، در مدار بستهبدين     
گزيد و گرفتار بدتر نشد. در اين گذار جبرى، هنوز گرفتار بد بر بتوان بد را

هم بدترین است. بدیل یکی و آناست. نشده، بدتر بدل به بدترىن گشته
آزادى است. از فضاى  و ، فضاى بديل، فضاى استقاللدر مدار باز

بسته زورمدارى به فضاى باز  استقالل و آزادي است كه بايد بدر آمد. 
باز  بايد به راه زندگی در رشداز بيراهه مرگ و ويرانگرى است كه مى

 قرار،بدين آمد.
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اصل راهنماى سازگار با فضاى باز، موازنه عدمى است. بر این      
سازد، و با فعاليت مجموع می ر مدار بازاصل، بدیلی که عقل د

خود،  های خویش، به یمن عمل به حقوق ذاتیو فضل استعدادها
کند و جریان  تحقق بدیل تا یافتن جامعیتی با ابعاد بىمتحقق می

است. انسانی  نسان جامع، همان جریان تحقق انهايت، تا لقاء خدا
، ابعاد این جامعیت را بییمن رشدکه در آغاز نیز جامع است و به

 تر همین است.گرداند. گذار دائمى از خوب به خوبنهایت می
ام كه با انديشه سر و كار خوانندگان اين نوشته را همه آنها تصور کرده     

دهند و را تعليم مى ام  كه جوانانرا در نظر آوردهنشگاهيان دارند. جامعه دا
بايد از كنند تا بديل بگردند. دانشجويانى را بنظر آوردم كه مىتربيت مى

وحشت بديل بدرآيند. نگذارند آنها كه گرفتار وحشت از بديل هستند، آنان و 
ستقل و تمامى جامعه جوان امروز را گرفتار وحشت از بديل كنند. بديل م

شهروندان  كردن و رشد و آزادی آزاد براى فضاى زندگى را فضای استقالل
است را همیشگی کردن. اميدم اين و هر کشور دیگر و آبادانی طبیعت ایران
ن بدتر است كه مجبور بدتر است. ايهِ دانند که بد ساختمىاز این پس كه 
شوند از اين كنند. ديگر غافل نمى« انتخاب»و بد، ن كند ميان آمى

نشده، بدتر و حاكميت مرگ و ويرانى « انتخاب»واقعيت، كه هنوز بد 
دانند در فضاى بسته، است كه مىاست. اميدم اينشده« انتخاب»آورش، 

به بدتر وجود دارد.  جبرى از بدگذار  ،رگذاتنها یک انتخابى وجود ندارد، 
 اين فضا است كه بايد باز كرد.

 
آید. پدید می. وقتی رهبری خودانگیخته است، بدیل آن نیز خودانگیخته 49

گیرد و راه مستقیم رشد را به ، بدیل/الگو در آینده قرار میدر جریان رشد
آدمی به  گردد،همان اندازه که رشد متحقق میدهد. بهسوی خود نشان می
تر میشود. آدمی نزدیکتر و بدیل/الگو از او دورتر میبدیل/الگو، نزدیک

شود زیرا، رسد. اما بدیل/الگو از آدمی دورتر میشود زیرا رشد به هدف می
بنابراین که رشد خلق بدیل است، بدیل/الگو دائم در حال پردازش از نق 



 407 

را از بیراهه تمیز و رشد را در  گیرد و راههمواره در آینده قرار می  ها است.
 ،دارد. در حقیقتراه مستقیم نگاه می

تواند وجود داشته باشد، اما وقتی بکار رهبری . ولو بدیل/ الگو می4914
آید که راه و روش این رهبری را دستوری نکند. به سخن خودانگیخته می

آور بگردد. ته رشددیگر، به درون درآید و جهت یاب فعالیت خودانگیخ
است یا نه، خود گشته که بدیل/الگو وجدان به خودانگیختگیعالمت این

ای است که و هم رهبری خودانگیخته دلیل خویش بودن هم بدیل و هم رشد
گیرد. برای مثال، دانش آموزی که دانشمندی راه مستقیم رشد را در پیش می

شود که اگر بیاموزد، همانند کند، رشد او دانشی میگو خود میرا بدیل/ال
شود. بدیل/الگو تذکار مداوم به دانش آموز است که هرگاه بدیل/الگو می

( )= زور خودانگیختگی خویش را از دست بدهد، درجا، به استخدام قدرت
آموز، با آموختن اندازه دانشکند. هرآموزی را گم میاست و راه دانشدرآمده

شود. شود، بدیل/الگو از او دورتر میتر میدانش، به بدیل/الگو نزدیک
تری راست بخواهی، دانشمندی که بدیل/الگو بود، جای خود را به دانشمند

آموز درخود او است. زیرا این او است که آموزی دانشدهد. دلیل دانشمی
درخود دانش است و دلیل بدیل/الگو نیز آموزد. دلیل دانش نیز دانش می

 قرار،دانشمندی او است. بدین
آموزد، آموز و نه در بدیل/الگو و نه در آنچه می. هرگاه نه در دانش4911

آموز از دلیل را نتوان یافت، رشدی وجود ندارد. نبود دلیل یعنی این که دانش
کند. بدیل/الگوی او وری زندگی میخویش غافل است و دست خودانگیختگی

دانشمند نیست. زیرا اگر دانشمند بود، دلیل، یعنی دانش در دانشمند بود. 
توان دانش آموخت. لذا، دلیل نوع رهبری آموزد زیرا بدستور نمیدانش نمی
هایش، بنابراین، بدیل/الگوی او، در بیرون  ها و هدف فعالیتاو و فعالیت

خواند و برای آموزی که درس نمیکه، دانشتوضیح این گیرد.این سه قرار می
کند، رهبری او در اختیار قدرتمداری مثال، قدرتمداری را بدیل/الگو می

گزیند، خواهد بگردد. پس خودانگیخته نیست. و روشی که بر میاست که می
از خود  تواند نیرو را در زوراست. اما بطور خودانگیخته نمی بکاربردن زور

کند که، ها برقرار می، او یک رشته رابطهبیگانه کرد و بکار برد. در حقیقت
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ها و تفوق و او باشد. پس دلیل در رابطه ،خواهد متفوق و مسلطدر آنها، می
مداری را گزیند. زیرا قدرتطلبی است. بدیل/الگو را نیز خود بر نمیسلطه

قدرتمداری است که بدیل/الگوی او را تعیین می است و اینارزش برین کرده
 کند. 
گشته را به  آموز از درس گریز و شیتته قدرتهرگاه، جای دانش     

شهروندان یک کشور بدهیم که بدیل/الگوی خود را یک کشور 
 بار غربفاجعه کنند، دلیل تکرار بدیل/الگوئی که رشدمی« قدرتمند»

یابیم. هرگاه شهروندان کشورهای مختلف میاست را در میشده
مایه رشد قدرت بگردد، دلیل از بدیل/الگو خارج میدانستند اگر بن

یافتند کردند و بدیل/الگوی جدیدی را میشود، رشد غرب را نقد می
 .آمدبردند و حاصل تجربه آنها بسا بکار غرب نیز میو بکار می

 
کننده، هرگز به بیرون از او انتقال نمی، رهبری از رشدیان رشد. در جر41

قرار، هرگاه است. بدینیابد. اگر انتقال پیداکرد، او از راه رشد بیرون رفته
گروهی از مردم بخواهند دولت را به آنها بسپارند تا آنها مردم را در راه رشد 

کار هستند و جز گروه فریبه اینبه پیش ببرند، درجا، مردم باید بدانند ک
درآورند. راستگویان آنانند که روشی  کنند که آنها را به بندگی قدرتاین نمی

برای تعمیم رهبری و یا شرکت جمهور مردم در رهبری جامعه خویش 
کنند. در کتاب تعمیم امامت و نیز در کتاب رهبری در پیشنهاد می
و  ام برای تشکیل جمهوری شهروندان، روشی را پیشنهادکردهدموکراسی

های این دموکراسی را نیز  در کتاب ارکان . ویژگیایجاد دموکراسی شورائی
 کنم که:جا، خاطر نشان میام.  در اینشناسانده دموکراسی
، باز باشد، نهایت، به روی خداهرگاه مدار عقل به روی بی. 4114

ممکن نیست رهبری از او به بیرون از او انتقال یابد. زیرا قدرتی پدید 
آید تا استعداد رهبری آدمی را تابع اوامر و نواهی خود کند. پس، نمی

ند، از هرگاه عقول تمامی شهروندان به روی خدا باز باش
برخوردار و اشتراک آنها در رهبری جامعه خویش،  خودانگیختگی

ای رشید و ای توانا به خلق چنین بدیلی، جامعهشود. جامعهمیسر می
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پایدار است. بدیهی است که غتلت از خدا، غتلت از  در رشد
دگان خارج میکننشود و، درجا، رهبری از غتلتخودانگیختگی می

شود و استعدادهای رهبری می قدرت ،شود. به سخن دیگر، بدیل
های گیرند. در جامعهشهروندان تحت اوامر و نواهی قدرت قرار می

امروز، با تتاوت، استعدادهای رهبری تحت اوامر و نواهی قدرت 
و  ها از خلق بدیلی که نماد استقاللرو، این جامعهازاین. هستند
 باشد، ناتوانند. و رشد در استقالل و آزادی آزادی
. عالمت دیگر و بس آشکار خارج شدن رهبری از شهروندان و یا 4111

درآمدن استعدادهای رهبری، یکی ناممکن گشتن رهبری  تحت امر قدرت
ها بر جمهور مردم و ناتوان شدن این حاکمیت نخبه شورائی و ناگزیر شدن

است. درجا، بیان  گرداندنبدیل/الگو  ها از دموکراسی شورائیجامعه
در ها انسانبست فکری، حد که، باوجود بن، بدانگم کرده و آزادی استقالل
 ،نآنان به جستجوی آجز با برانگیختن  شوند،آن نیز نمیباز یافتن پی 

در دسترس  بیان استقالل و آزادی ،شد. راست بخواهیبازیافته نخواهد 
درغرب،  بینند.را نمیهای قدرتمدار آنهمگان است اما چشمان عقل

بیراهه ادامه رفتن  در به  باوجوداین، غرب«. شکسته است رشد هاسطور»
که به خلق بدیل توانا دهد. چرا؟ زیرا از خلق بدیل ناتوان است. برای اینمی

استعداد رهبری، بنابراین، اندیشه  بگردد، نیازمند بازیافتن خودانگیختگی
های خود راهنمائی است که هم راه و روش شرکت شهروندان در اداره جامعه

رشد جدیدی را پیشنهاد کند و یا به آنها ی دهد و هم بدیل/الگو را ارائه
 امکان دهد، در استقالل و آزادی، این بدیل را خلق کنند.

گرفتار آلودگی  شکسته است و محیط زیست رشد . اینک که اسطوره4119
اند. و نیز جامعه جهانی بدیل نجسته است، در طول چند دهه، غربفزاینده

کنند، در کاستن از آلودگی محیط اندیشند و اجرا نیز نمیتدبیرها که می
چرا ناتوانند؟ زیرا باید از شوند.فزاینده خالصه می زیست و کاستن از فقر

رهبریها بازگرداند تاکه خلع ید کرد و رهبری را به انسان قدرت
، توانا های خودانگیخته، به خلق بدیل، رشد انسان و آبادانی طبیعت

 .بگردند
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دهد و ها از دست می، علم کاستیعلم است: در جریان رشد . بدیل علم44
و  گردد. و علم کاربرد دارد در بدیلی که انسان، در استقاللتر میکامل
 کند:، خلق میآزادی
کار، بنابراین، ها را از کار بیو فن نباید انسان . دانستیم که علم4414

خود و آبادان کردن  ها بیایند در رشدتخریب کنند. بلکه باید بکار انسان
است: در پرده غفلت مانده . اینک امر مهمی را خاطر نشان کنیم کهطبیعت

روند که کنند که در ترکیبی بکار میدرحال حاضر، علوم و فنونی رشد می
آورد. علوم و فنونی که بکار رشد انسان و آبادانی طبیعت و را پدید می قدرت

مهری هستند. یکی از عوامل آیند، مورد بیها میآالینده کاستن از مصرف
رشد انسان همین است.  و آزادی ها از خلق بدیل در استقاللاتوانی انسانن

کنند یافتن دو بدیل برای دانش و فن را: و عمران طبیعت  ایجاب می
کاربرد پیدا کنند و بکار زندگی را  یکی دانش و فنی که در ترکیب با حق

ها و فضل بمثابه رشدِ مجموعه استعدادها عمل به حق کردن و رشد
 و د.نرا از کار بیکار نکنبیایند و دیگری دانش و فنی که انسان

و فن در زندگی روزانه تا بخواهی مهم  قرار، گرچه بکاربردن علم. بدین4411
 گیختگیرا از خوداناست، اما بکاربردن دانش و فنی مهم است که انسان

خویش غافل نکند. چراکه این غفلت او را از خلق مداوم بدیل ناتوان و بنده 
گرداند. بنابراین، علم و فن کنونی را بدیل سومی نیز ضرور است: می قدرت

 ها در استقاللقابلیت آموخته شدن و بکاررفتن توسط جمهور انسان
 . وو خلق بدیل در استقالل و آزادی زادیو آ

نیز نیازمند بدیل است هم بخاطر ممکن کردن  . نظام آموزش و پرورش4419
ها در یافتن دانش و فن جدید که جمهور انسانسه بدیل باال و هم برای این

که بکاربردن دانش و فن، جای به ایننه تنها برای شرکت کنند. 
هائی نسپارد که، در آنها، دانش و فن جدید بکار بکاربردن فرآورده

 .ساالران نگردنداند، بلکه گرفتار والیت مطلقه دانش و فنرفته
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خویش غافل نیست، در  . دانستیم که انسان وقتی از خودانگیختگی46
کند و نوع تصمیم خود را انتخاب می گیرد و در آزادیتصمیم می استقالل

کند و بطور مداوم بدیل می است، رشد برد، زبان آزادیزبانی که بکار می
رود. اینک کند و به یمن خلق بدیل/الگو، از راه رشد بیرون نمیخلق می
 گوئیم:
پذیر است. چراکه بطور مداوم پهنای خود نیز رشد خودانگیختگی. 4614
خود  سان، در آنچه که به رشدشود. بدینتر میگسترده و آزادی استقالل

 ،به سخن دیگر، مطلق خدای بدیل/الگو شود،انگیختگی مربو  می
دانگیختگی مطلق، است. رابطه مستقیم با این الگو، هم مانع از غافل خو

شود و هم اصل راهنمای عقل او نشدن انسان از خودانگیختگی خویش می
دارد و هم رشد خودانگیختگی او مداوم کند و نگاه میمی را موازنه عدمی

الگوی مطلق و با بدیل ترشود و بدیل/الگوی او یگانه و هربار کاملمی
 تر است. ونزدیک
است که خود رشد  قرار، بدیل/الگو وقتی بدیل/الگوی رشد. بدین4611

که حاصل رشد مداوم باشد. برای مثال،  ،فرآورده خیاله بجوید و این رشد ن
کند. هرگاه در جریان نمو تن، به تقلید کودک پدر و مادر را بدیل/الگو می

ماند و او، در و مادر بسنده کند، بدیل/الگوی او همان که بود میاز پدر 
دانستهشود. زیرا آنها دالیل کارهای خود را میسالی، چون آنها نیز نمیبزرگ
و او  –که آنها نیز مقلدهای پدر و مادرهای خود نبوده باشند بشر  این –اند 
دیل/الگو خلق میداند. اما هرگاه کودک خودانگیخته رشد کند، خود بنمی

کند. در این جانشین کردن، کند و یا بدیل/الگوها را، پی درپی، جانشین می
شود، هرگاه از رشد باز نایستد، هربار، بدیل/الگو رشیدتری جانشین می

یابد. از آن پس، هدف رشد، جانشین کردن سرانجام، بدیل/الگو مطلق را می
د و در رابطه با بدیل/الگوئی سازشود که او میمداوم بدیل/الگوهائی می

 است. سازد که خدامی
 
قرار، دو نوع بدیل/الگو وجود دارند: یکی فرآورده درون و در بدین. 47

و دیگری فرآورده بیرون و یا موجود در بیرون. بدیل الگوی نوع  جریان رشد
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وجود دارد و شخصی  شود. اما دومی، یا در بیروناول درجریان رشد خلق می
کند خواهد چون او شود و یا بیرون ایجاد میای میو یا گروهی و یا جامعه

سازند و الگوهائی که فکرهای جبری جبار میبرای تحمیل به درون. بدیل/
آیند، گوها بکار رشد نمیلکنند، از این نوع هستند. این بدیل/اتحمیل می

آیند. اما الگوهائی که در بیرون یبکار خود به شکل بدیل/الگو درآوردن م
توانند مانع بزرگ رشد توانند بکار رشد بیایند و نیز میوجود دارند، می

( و مسیحی، اروپای لیبرال، اروپای کمونیست )روسیه بگردند. در قرن بیستم
دیل/الگو برای کشورهای زیرسلطه  شدند. این ( ب)آلمان اروپای نازی

یافتند و آن بدیل/الگوها و مانع رشد این « از رشد مانده»کشورها صفت 
 سان،کشورها شدند. بدین

ای جهانی است ولو در یک کشور روی خاطر که پدیدهبدین . انقالب4714
وری که دست به مردم کششود برای کشورهای دیگر. دهد، بدیل/الگو می

زنند، بدون داشتن بدیل/الگوئی در سر، ممکن نیست انقالب می
بتوانند انقالب کنند. زیرا باید بدیل/الگوئی جسته باشند و یا خلق 

 ، زندگی فردی و اجتماعیباشند و، بطریق عادی و از راه اصالحکرده
شد و جامعه انقالب را بمثابه روش همانند بدیل/الگو یافتن ممکن نبا

 . بدیل، پذیرفته و بکاربرد
انجام گرفته، بمثابه روشی برای رسیدن  های دیگر، انقالببرای جامعه     

حال درونی است. بیرونی ،  بیرونی و در همانآنبه بدیل/الگو و درگذشتن از 
رونی است. زیرا، در هر اند و داست زیرا مردمی دیگر به انجامش رسانده

رو است که تخریب انقالب، . از اینکنندانقالب، مردم جهان شرکت می
ها تخریب گیرد. تمامی انقالبمدارها قرار می در دستورکار قدرت

که بعنوان روش بدیل/الگو نشوند و بعنوان هدف، اند برای اینشده
داین، بدیل/الگوی انقالب، غیر قابل تحقق باور بگردد. باوجو

زدائی مداوم و خلق ، به معنای دقیق کلمه، قدرت«انقالب دائمی»
 . واستپیوسته بدیل/الگو، رسیدن و درگذشتن از آن

اند که تأمل های راهنما شدههایی که در طول زمان، اندیشه. در مرام4711
اند و بکار دهبو اند. آنها که بیان قدرتکنیم، بعنوان روش، بدیل/الگو شده
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های جدید اند و تمایلاند، نقد شدهبست، قراردادهها را در بناند و انسانرفته
است، نقد  مایه که قدرتاند بدیل شوند. زیرا بناند. اما نتوانستهپدیدآورده
بست آنکه بناست بیحاضر هر مرام، فراوان بدیل جستهاست. در حالنگشته

است. پرسشی است که تا بخواهی پاسخ جسته« چیست؟ رشد»گشوده شود. 
بینیم، بگاه در کلمه رشد که تأمل کنیم، میبست برجا است. اما بن

است. پس ای بودهخلق، گویای رشد انسان و هر موجود رشد یابنده
، طرزفکرهای است. بتدریر و آزادی خلق اول، ترجمان استقالل

اند که اینک دارد. ای بدان بخشیدهمدار، معنیمحور و قدرتقدرت
بریم که این بیان پی می و حقیقت یکبار دیگر، به این واقعیت

شود. لذا، است که در بیان قدرت از خود بیگانه می استقالل و آزادی
های قدرت بقصد ترین کار، نقد بیانن کارها و بسا مهمتریاز مهم

یافتن بدیل آن باید باشد که بیان استقالل و آزادی است. این نقد، در 
کند، انسانمحل میرا بی زداید و خشونتهمان حال که قدرت را می

 کند که، بدون آن، رشد انسان وها را از اندیشه راهنمائی برخوردار می
 .   شودناممکن می آبادانی طبیعت

نمی ها خود بدیل/الگو رشدکه انسانها یکی این. و از نابختیاری4719
اند و می/الگو رشد ساز پیدا شدهبدیل« هاینخبه»سازند. اما تا بخواهی، 

که این شوند. چرا؟ زیرا معنای انتقال اختیار بدیل سازی به دیگری، یعنی
خویش غافل و یا  انتقال دهنده و یا دهندگان، از اختیار، از خودانگیختگی

گاهانه، قدرت اند. بنابراین، سازندگان ( را جانشین آن کرده)= زور آ
بدیل/الگوهای رشد هم به مردم غافل از خودانگیختگی خویش، 

ها را به فروشند و هم، بنام رشد، انسانهمچون کاال می بدیل/الگوی رشد را
 آورند. خدمت قدرت در می

را از آن خود  ها انحصار ساختن الگوی رشد، نخبهدر حقیقت     
است، محروم شدن اند. یک دلیل از دالیل فرجامی که رشد یافتهکرده

آیا سلب اختیار از مردم در خلق جمهور مردم از خلق بدیل است. اما 
 بدیل شدنی است؟
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کند، سلب اختیار از جمهور می ها رشد. از آنجاکه تنها خودانگیخته4711
مردم، به بهانه رشد، ناممکن است. لذا، نخست باید جمهور مردم از 

/الگوهای رشد را ها بتوانند بدیلخویش غافل شوند تا نخبه خودانگیختگی
بسازند و به آنها تحمیل کنند. اما غافل شدن از خودانگیختگی، درجا، به 

/الگوی رشد درآمدن است. در واقع، این قدرت است که بدیل بندگی قدرت
خاطر است که رشد بدین کند. بدینسازد و به جمهور مردم تحمیل میرا می

است. را هم در این وضعیت قرارداده اناست و مردم جهسرنوشت دچار شده
، و آزادی کند که شهروندان، همگی، در استقاللقرار، رشد ایجاب میبدین

 بدیل/الگوی رشد را خلق کنند. و
ها است که به آینده نیز از فریب . انتقال زمان تحقق بدیل/الگوی رشد4714

شعاردولت  ،است خورند. امروز اروپا فردای ایرانمرتب می هازیر سلطه
که رشد را استبدادی بود. شعار رییم آتاتورک در ترکیه نیز بود. حال این

کنند. بنابراین، امروز به شکل اروپا های خودانگیخته، روز به روز میانسان
ذیرفتن سلطه اروپا میآویز پدرآمدن برای همانند اروپا گشتن در فردا، دست

دهد از او گرداند، بلکه به اروپا امکان میشود و البته زیر سلطه را اروپا نمی
آغار می که رشد با بازکردن نظام اجتماعیها یکی اینکشی کند. از دلیلبهره

با بود است.  و آزادی شود. پس نیازمند نبود استبداد و بود استقالل
، ولو اروپا بدیل/الگو بگردد، این بدیل/الگو باید استقالل و آزادی

درونی شود. یعنی از رهگذر ابتکار و ابداع و خلق، با یافتن فرهنگ 
شتن و یافتن حقوقمند گ محور و شهروند تولید رشد و اقتصاد

میسر بگردد.  دموکراسی و دولت حقوقمدار، رشدی از نوع رشد غرب
بینیم، نیک می اینک که بعد از تجربه هستیم و تکرار اروپا را در آسیا

است و یا بدیل/الگوئی است که یابیم، بدیل/الگو وقتی گذشتهدر می
است  ق کردنش نیازمند قدرتجامعه در خلق آن نقشی ندارد و متحق

. بدیل/الگوئی شودبدیل/ الگوی رشد نمی گر است،و قدرت، ویران
شود، جریان رشد انسان و آبادانی که در استقالل و آزادی، خلق می

یابد. از رهگذر نو نهایت ادامه میکند که تا بیرا جریانی می طبیعت
 .تریابد. هر نوتری، نوی است کاملبه نو شدن ادامه می
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های زیر سلطه بند از بند های جامعه . اقتصادهای زیرسلطه و نیز فرهنگ43

 و آزادی ها از خلق بدیل در استقاللاند. دلیل آن، ناتوانی این جامعهگسسته
شود، لگو میو پذیرفتن مسلط بمثابه بدیل/الگو است. مسلطی که بدیل/ا

خواهد همان قدرت را بیابد. شود. زیرسلطه می/الگو میبدیل بمثابه قدرت
اما قدرت مسلط فرآورده یک تحول است. آن تحول را در موقعیت زیر 

( و یا و چین توان کرد. یا باید موقعیت مسلط را یافت )یاپنسلطه نمی
شوند به قدرت تعریف می و آزاد وقتی استقالل و آزادیموقعیت مستقل 

را پیدا « قطب رشد»( را جست و یا در شبکه بندی جهانی موقعیت )هند
هستند. های تکرار اروپا ها نمونهاین نمونه کرد )ایدهاهای اقیانوس کبیر(.

تکرار نمونه اروپا ابعاد فاجعه را بزرگ کرده است و یک رشته از بند از 
 است:پدید آورده ها و هم در طبیعتها هم در جامعهبندگسستگی

آنچه خوب و  ها یکی این فریب بود و هست: از غرب. از فریب4314
با فرهنگ خود را به خود راه نمیکنیم و ناسازگارها پذیرفتنی است، اخذ می

توان توان تجزیه کرد. در ذهن میکه، بدیل/الگو را نمیدهیم. حال این
بدیل/الگو را به پذیرفتنی و ناپذیرفتنی تجزیه کرد. اما در عمل، اخذکننده 

دهد و هم بدیل/الگو، هم خلق بدیل را که خود باید انجام دهد، انجام نمی
کردنش، پذیرد، خالی از محتوی نیست. سرمشقکه میبخشی از بدیل/الگو را 

کند. برای هرگاه یافتن محتوای آن نشود، کاری جز بندازبندگسستگی نمی
ل را المللی پوچند از کشورها، بدیل/الگوی صندوق بینو یک مثال، ایران

را که استقرار دموکراسی بود، از آن پذیرفتند. در مقام اجرا، ایران، بخشی
ایران و بند از بند  محورتر شدن اقتصاد اجرا نکرد. حاصل آن، مصرف

 تر شدن این اقتصاد شد. وگسسته
. فریب دیگری که عامل بند از بندگسستگی اقتصادها شد، این فریب 4311

کند و، در  ه این بخش رشدشود کسبب می« مدرن»است: ایجاد یک بخش 
شود و آن بخش را هم در خود حال، بدیل/الگوی بخش سنتی میهمان

گردد. و پویا می« مدرن»، بمثابه یک مجموعه، کند و اقتصادجذب می
و افریقا، نمایشگاه این فریب  های امریکا و آسیاکشورهای بسیار در قاره
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گر هستند: بخش مدرن بخش سنتی را در خود جذب نکرده و مکندهانویر
کند. مکد و به اقتصاد مسلط روانه میرا می است که نیروهای محرکهای شده

 شود. و فرهنگی نیز می های اقتصادی و اجتماعیعامل بند از بند گسستگی
زدن و نیازمند، بندهای گسسته را بهم گره قرار، رشدبدین     

پذیرکردن و رشد انسان و آید باز و تحولای را که پدید میمجموعه
گرداندن و  را جانشین بزرگ و متمرکز شدن قدرت طبیعت

خلق خویش را بکار رشد خود گرفتن و  شهروندان خودانگیختگی
بدیل را هم دلیل رشد و هم نقد رشد و هم دائمی کردن آن گرداندن، 

 . واست روشی که باید درپیش گرفتاین
ها کاری غیر از فریبی است که بکار رفته و . زورزدائی از فرهنگ4319

در بر دارد ارزشها و ضد  است: فرهنگ غربتجزیه فرهنگی ببارآورده
کاری دهیم، کنیم و ضدارزشها را راه نمیرا. ارزشها را سرمشق می ارزشها

باشد، جریان آزاد  ناشدنی بود و نشد. ناشدنی بود زیرا هرگاه فرهنگ در رشد
گیرد. اما وقتی سخن از اخذ عناصر فرهنگی، خود به خود، انجام می

جریان خودجوش عناصر  آید، گزینش دستوری جایبمیان می« ارزشها»
نخبه»کنند، گیرد و گزینش دستوری را جمهور مردم نمیفرهنگی را می

کنند که بکار ها عناصری را اخذ میکنند و این نخبهحاکم می« های
آیند. حاصل اخذ ارزشها و اخذ نکردن ضد حاکمیت آنها بر جامعه می

« هایبخو»ارزشهای ادعائی، وضعیت کشورهائی است که فریب اخذ 
 اند.را خورده فرهنگ غرب

، ترکردن فراخنای خودانگیختگیکار، هرچه گستردهقرار، راهبدین     
فرهنگ از رهگذر ابتکار و ابداع و اختراع و خلق و زورزدائی  بنابراین رشد

گیرد هنگی انجام میاز فرهنگ است. این کار به یمن نقد مداوم عناصر فر
شوند. که در جریان آزاد عناصر فرهنگی از فرهنگی به فرهنگ دیگر روان می

شود، بدیلی که رشد انسان و یمن خلق بدیلی برای رشد کنونی انجام میو به
 باشد و بتواند بدیل/الگوئی برای جهانیان بگردد. و آبادانی طبیعت

کند بر خلق بدیل در پیدا می عه حق. روشن است که هر جام4311
توانند خلق شوند. ها می. در هرجامعه، فراوان بدیلو آزادی استقالل
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ها، هم در سطح یک کشور و هم در سطح پس جریان آزاد بدیل
های فرهنگی و هم در سطح جهان، هم ممکن است و هم مجموعه

که این جریان آزاد، هم نیازمند نقد و هم نیازمند ینمطلوب. اال ا
های تاریخی و تجربه را روش کردن است. به این دوکار،  وجدان

شوند تا وجدان همگانی علمی و اخالقی دستیار یکدیگر می
انسان و  ، در رشدرا، به روش تجربیبدیل/الگوئی را بپذیرد و آن

فرآورده رشد و  ،بکار گیرد. این بدیل/الگوی جمعی طبیعت آبادانی
شود که ای میبر به رشد و مانع از انحراف از راه رشد به بیراههراه

 آور است.مرگ و ویرانی بزرگ و متمرکز شدن قدرت
 
جا که وجود بدیلو ازآن شوندبایکدیگر جمع نمی و ضد رشد . رشد43

آید سازی ذاتی حرکت رشد است )عمل بدون تعیین هدف به تصور نیز نمی
 چه رسد به انجام(،  پس،

شود. هرگاه بدیل/الگوئی به جمع نمی با بدیل قدرت . بدیل رشد4314
تواند هم میجامعه پیشنهاد شود و یا در جامعه ساخته گردد، این بدیل/الگو ن

بکار بزرگ و متمرکز شدن قدرت بیاید و هم بکار رشد انسان و آبادانی 
است که هر بدیل/الگوی رشدی نیازمند مشروعیت است و این . بدیهیطبیعت

آورد. لذا، مشروعیت را از حقانیت )رشد انسان و آبادانی طبیعت( بدست می
دم پیشنهاد کرد مگر در پوشش توان به مربدیل/الگوی قدرت را نمی

های رشدی که به اجرا بدیل/الگوی رشد انسان و آبادانی طبیعت. طرح
اند: درست اند. همواره نیز توجیه شدهاند، همه، این پوشش را داشتهدرآمده

شود )بدیل/الگوی رشد سرمایهداران جمع میها نزد سرمایهسرمایهاست که 
یابند دانش و فن بجویند و مهارت بیابند. یداری(، اما جوانان نیز فرصت م

که حال ایندر نتیجه، کار و درآمد پیدا کنند )بدیل/الگوی رشد انسان(. 
بینند. میان کنند، بمنزله نیروی کار، آموزش میجوانان، بمثابه انسان رشد نمی

کند. رابطه برقرار می که مالکیت خصوصی آنها و سرمایه نه مالکیت شخصی
شوند. آیند و بعنوان انسان، تجزیه میبنابراین، آنها به تابعیت قدرت در می

 کند را باید انجام دهند. که کارفرمائی مقرر میزیرا تنها یک نوع کار، همان
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 یمن نقد، مالکیت خصوصیهرگاه این بدیل/الگو را نقد کنیم و به     
رها می انسان از تابعیت قدرت بگردانیم، رشد را تابع مالکیت شخصی

های محرکه از وشود. بدیل/الگوئی بروفق تابعیت سرمایه و نیر
، ساختنی و مالکیت شخصی انسان، برای رشد انسان و آبادانی طبیعت

ها به خلق شود. سخن را که دقیق کنیم، انسانی میپیشنهاد کردن
 . وشوند، توانا میو آزادی بدیل در استقالل

جمع رشد انسان و بزرگ و متمرکز شدن  . هرگاه بدیل/الگوی رشد4311
، با تخریب شود وبگردد، بنابراین که قدرت بزرگ و متمرکز می قدرت

شود و حاکم می شود، بر رشد انسان و آبادانی طبیعتبزرگ و متمرکز می
شدن انسان و آلودگی ئ کند. دلیل آن، فراگرد شرا ناچیز میسرانجام آن

امروز و کشورهائی که بدیل/الگوی  است. غرب روزافزون محیط زیست
 اند، حاصل این ترکیب ناممکن هستند. قق کردهغرب را متح

را به زدائی از بدیل/الگوی خود و آنچاره این کشورها قدرت     
، شهروندان سپردن است تا که، در جریان رشد خودانگیختگی

 .بدیل/الگوئی بگردد در خلق دائمی به شرح باال
همان « ) جدید» یه کننده اخذ آموزش و پرورش. بدیل/الگوئی که توج4319

 - است، درعمل، بند از بندگسستگی اجتماعیاست( شدهرویه کرده که غرب
های خود به است. آموزش و پرورش یافتگان، یا درجامعهفرهنگی پدیدآورده
سان، این شوند. بدینآیند و یا راهی غرب میرمیمسلط د خدمت اقتصاد

شود که به خرج کشورهای مقلد بارآمدهئی میهادستگاه عامل صدور استعداد
اند. این بند از بند گسستگی، بنوبه خود، اند و عامل بند از بندگسستگی گشته

ها گونه جامعهاین ، بنابراین، ناممکن شدن رشدعامل صدور نیروهای محرکه
 است. شده
در بطن فرهنگ  است که آموزش و پرورشکار اینقرار، راهبدین     

جامعه خویش  که تربیت شدگان در رشدجامعه محل بجوید چنان
 نقش بجویند. نه نیروی محرکه تجزیه که نیروی محرکه توحید

درجریان رشد بگردند. چنین آموزش و پرورشی به  اجتماعی
بدیل/الگوی دیگری نیاز دارد و خود نیز باید بدیل/الگوی دیگری از 
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با  و آزادی که در بطن فرهنگ استقاللآنِ جامعه بگردد. یعنی این
و فن بخشی از  که آموزش علمینها که دارد قرارگیرد. یعنی اویژگی

که آموزش و بگردد. یعنی این آموزش فرهنگ استقالل و آزادی
که دانش آموزان، انسان بگردد چنان پرورشی بر پایه خودانگیختگی

های خود، از راه خلق و فضل با بکار انداختن مجموع استعدادها
بدیل، بیاموزند و، باز بروی معنویت، بارآیند و شرکت در رشد 

 .                             خویش را ارزش برین بشناسند هموطنان و طبیعت
 
توانیم خاطرنشان . باالتر از کثرت بدیل/الگوها سخن رفت. اینک می15

، بدیلی که انسان انسان و آبادانی طبیعت کنیم که بدیل/الگوی رشد
اش کند و با رسیدن به او و درگذشتن از او،  نو به نوخودانگیخته خلق می

کند و این طبیعت کند، یک تعریف دارد: این انسان است که رشد میمی
و طبیعی زیست  های اجتماعیکه محیطگردد. اال ایناست که آبادان می
سان، بدیل/الگوی رشدی که یک تعریف دارد، درهمانیکسان نیستند. بدین

 پذیرد:حال که یگانه است، کثرت می
های ها، بنابراین که، آنها را، انسانالگوکثرت بدیل/. 1514

آورند، هرگاه یگانگی در تعریف پدید می خودانگیخته درجریان رشد
ند، یعنی همه آنها بدیل/الگوی رشد انسان و عمران را از دست نده

ها در تمامی شوند و رشد همه انسانباشند، هم هویت می طبیعت
سازند. کثرت بدیلرا میسر می روی زمین و آبادانی طبیعتِ کره زمین

ویژگی رشد جهانیان و  –دورتر بسط خواهیم داد  –را  الگوها، زیبائی
  گرداند.طبیعت می

باشد و یا  مایه بدیل/الگوها هرگاه حقیابیم که بن. اینک روشن درمی1511
که پوشانند. توضیح اینها یکی بودن آنها را نمی، گوناگونی صورتقدرت

در  ،کهخاطر که قدرت رابطه قوائی است بدینمایه قدرت باشد، هرگاه بن
 رشد ،گر استویران ،رودترکیبی از نیروهای محرکه و زور بکار می ،آن

ختالف در شکل مانع از . ابردسرانجام، به انحطا  راه می ،قدرت محور
مایه بدیل/الگوی رشد شود. و هرگاه، بنبیراهه انحطا  را تا آخر رفتن نمی
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ها، بخاطر انطباق (، گوناگونی روشحق باشد )رشد انسان و آبادانی طبیعت
و محیط زیست طبیعی  اجتماعی جستن با دو واقعیتی که محیط زیست

زمان طبیعت در ها و عمران همآهنگ جامعهکننده رشد همهستند، تضمین
 گردند.می همه جای کره زمین

مایه است: هرگاه در همه کشورها، بنکند، اینه محل پیدا میپرسشی ک     
تواند بدیل/الگوئی را خلق باشد، آیا یک کشور می قدرت بدیل/الگوی رشد

دانیم که این پرسش، درباره امکان ایجاد باشد؟ می مایه آن حقکند که بن
ها یافت. یک پاسخ اینآمد و پاسخملجامعه سوسیالیست در یک کشور بع

داد. تجربه معلوم کرد  بود: آری این امکان وجود دارد. این پاسخ را استالین
است. شماری براین نظر شدند که استقرار این امکان وجود نداشته

 سوسیالیسم در یک کشور، دورباطل است. زیرا هم باید در جهان انقالب
سوسیالیستی روی دهد تا که در یکایک کشورها این انقالب روی دهد و 
نظام سوسیالیستی استقرار بجوید. و هم، باید درکشوری این انقالب 

دهد و بدیل/الگو پدید آید تا کشورهای دیگر جهان به انقالب روی
 آشکاری را خاطرنشان سوسیالیستی دست زنند. و شماری هم تناقض

کردند:هرگاه تحول جبری است، هرکشوری که به مرحله تحول برسد، 
پنداشت که مارکس خود میدهد. چنانانقالب سوسیالیستی درآن روی می

 دهد.انگلستان روی میدر این انقالب نخست 
باشد و  مایه سوسیالیسم قدرتغلط نادیده این بود: اگر بن     

داری را همانند خود کند، باید توانائی های سرمایهبخواهد نظام
شود و ها را داشته باشد. وگرنه، در یک کشور مستقر نمیتتوق برآن

گردد. زیرا قدرت در بزرگ و داری باز میدوباره به قلمرو سرمایه
کند. بسا های نایکسان پیروی نمیمتمرکز و منحل شدن از قانون

دستوری را به اجرا گذاشتند تا  ، برنامه رشدو جانشینان او استالین
داری را بیابند. اما، های سرمایهمگر توانائی تحمیل تغییر به نظام

در    گوید: بدیل/الگوی رشد انسان و آبادانی طبیعتحاصل تجربه می
مایه آن قدرت نیست. جامعه یک کشور بعمل درآوردنی است. زیرا بن
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تواند بدیل/الگو برای آید، مییدی که از رهگذر رشد پدید میرش
 های دیگر نیز بگردد.جامعه

 
برانگیزنده جامعه انسان و آبادانی طبیعت قرار، بدیل/الگوی رشد. بدین14

و  ستقاللوخلق بدیل/الگوی رشد در ا های دیگر به بازیافتن خودانگیختگی
محور را آشکار میحال، عیب ذاتی رشد قدرتگردد. در همانمی آزادی
شوند، گوی رشد میلرو، در سطح یک کشور، کسانی که بدیل/ااینکند. از

 گردند:می برانگیزنده دیگران به خلق بدیل در استقالل و آزادی
که دافع انسانِ خودانگیخته، بخاطر این بدیل/الگوهای رشد. 1414

محور هستند، در معرض تخریب سازمان یافته قرار می رشد قدرت
کامل و تخریب  گیرد: سانسورگیرند. این تخریب، از دو راه انجام می

در سانسور و گرفتار گونه الگوها ها، اینبدیل/الگو. درهمه جامعه
روند تخریب هستند. هرگاه پای استقامتشان سست بگردد، از میان می

کنند. لذا، ها را از بدیل/الگوی رشد محروم میو جامعه و بسا جامعه
از راه ایستادن برحق و کوشش برای شکستن حصار سانسور و در 

، و آزادی معرض دید همگان قراردادن بدیل/الگوی رشد در استقالل
توانند اکثریت بزرگ را به جنبش برای تغییر، برای نوع دیگری از می

 . وزندگی، زندگی همانند بدیل/الگوئی که هستند، برانگیزند
های است. جامعه، سخنان بسیار رفتهدر ایران« یکشنخبه». در باب 1411

هستند. نه تنها استعدادهائی که  ، استعدادها«صادراتشان»یکی از زیرسلطه، 
گویند، بلکه یابند و کشور خود را ترک میمحل عمل در جامعه خود نمی
خواهند، در هستند و می و آزادی در استقالل آنها هم که بدیل/الگوی رشد

شوند و یا مهاجرت میهای خود، عامل تحول بگردند، یا کشته میجامعه
 کنند. ترسنمی کشند و مجبور به جالی وطنرا مردم نمیگزینند. اما اینان

/الگوها به استبدادیان از بدیل است که آنها را، به کشتن و ناگزیرکردن بدیل
کنند با بدیل/الگو کشی را همراه می این نند. استبدادیانکترک وطن، می

. این دو را ناامید کردن جمهور مردم از یافتن زندگی در استقالل و آزادی
.  و این سه را کنند با اعتیاد مردم به اطاعت از اوامر و نواهی قدرتهمراه می
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ردنی از نوع بدیل/الگو که کنند با ناباوری همگان به زندگی کهمراه می
کنند با شرکت شود و این چهار را همراه میاء غیر قابل پیروی باور مینثتاس

که به راه بدیل/الگو نروند و ها در ایجاد ترس در فرزاندان برای اینخانواده
کنند با غفلت همگان از حقوق خود بمثابه انسان و این پنج را همراه می

کنند با روابط شخصی و این شش را همراه می دحقوق خود بمثابه شهرون
که رها شدن از تارعنکبوت  قدرت از صدر تا ذیل سلسله مراتب اجتماعی
کند و این هفت را همراه و روابط شخصی قدرت را تا بخواهی مشکل می

جامعه در سر های قدرت که اعضای کنند با نقد ناپذیر کردن بیانتوجیه می
شوند و این می تفاوتی و پذیرفتن حکم زورگر انفعال و بیدارند و توجیه

ند با نظام اجتماعی بیشتر بسته و کمتر باز که، درآن، نکهشت را همراه می
ناتوانی از تغییر یافتن »کنند به هم تحول بسیار کند است و هم مردم خو می

 .«و تغییردادن 
های برشمرده و بر نشمرده و رویه تغییر عامل ،قرار، رشدبدین     

شدن تغییرکن تا تغییر دهی، بنابراین، پیدا شدن نیاز به 
و خلق بدیل در استقالل و  و آزادی بدیل/الگوهای رشد در استقالل

اسی را داوطلبان این نوع از زندگی باید است. کارنخست و اس آزادی
از عهده برآیند. اینان باید جامعه را از این وهم که چون آنان و بسا 

است که به سیاست کنند و فرقشان با آنها اینبدتر از آنان زندگی می
پردازند، خارج کنند. بدیل/الگوی نوع دیگری از زندگی بگردند. می

برهند و بدیل/الگوی خلق  عدادهاگرهای استخود را ازچنگ ویران
 .های در رشد پیوستهبدیل در استقالل و آزادی بگردند: انسان

« مدرن»گر، دولت . سردسته بدیل/الگوهای بیگانه و بس ویران1419
های مسلط است. دولتی نسبت به جامعه خود بیگانه و نسبت به جامعه

بریده و وابسته به  خود از جامعه ملی جهها اغلب در بودیگانه. این دولت
کردن عامل بند از بند گسستن « مدرن»مسلط هستند. در اقتصاد را  اقتصاد

اقتصاد ملی و وابسته کردن شهروندان، در تأمین معیشت خود به دولت، نقش 
جامعه ملی که درخدمت  رشداصلی را دارند. دستگاه اداری نه درخدمت 
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دولت بیگانه از جامعه ملی و مأمور بسط قلمرو اقتصاد مسلط در اقتصاد 
 به اقتصاد مسلط، است. کشی و انتقال نیروهای محرکهملی بقصد بهره

دولت، یعنی بریدن پیوندهایش با مسلط و « کردنملی»رو، از این     
و تضمین کننده  حاکمیت کردنش، رشد روندان صاحب حقتابع شه

است. بدیل/الگوئی که بکار جامعه در ایجاد این تغییر رشد جامعه ملی
آید، دولتی است که پایه داخلی دارد و برگزیده شهروندان می

کند ی میاست. از شهروندانی نمایندگ برخوردار از حقوق شهروندی
گزاران لحاظ را در گزینش خدمت که حقوق شهروندی و  حقوق ملی

و  هم بمثابه بنیادهای اجتماعی قرار، این جامعه مدنیکنند. بدینمی
هم بمنزله جمهور مردم است که در جریان خلق بدیل خود در 

ای . چنین جامعهکند، دولت ملی را نیز خلق میو آزادی استقالل
 ادامه دهد.  تواند رشد مدیریت را تا رسیدن به دموکراسی شورائیمی
 
، از پایدار واقعی، یعنی رشد انسان و آبادانی مداوم طبیعت . شاخ  رشد11

بطور پایدار  دهند، امیدونی که، محض فریب، به آن صفت پایدار میرشد کن
شود مگر به خلق مداوم بدیل روزافزون است. این امید روزافزون ممکن نمی

گیر کننده مردم این های زمینرو، فریبی از فریب. از اینو آزادی در استقالل
: بدیل/الگوئی از زندگی که در آینده و بسا در محلی دیگر استفریب شده

از بهتر شدن  شود برای قابل تحمل کردن یأس)بهشت( ساخته و پیشنهاد می
زندگی. بدین فریب، راهی که راه رشد و ساختن بدیل در جریان رشد است و 

رود. ا میروشی که متحقق کردن روز به روز بدیل/الگو است، یکسره از یاده
 حاضر،در حال
. بدیل/الگو دیگر آن نیست که نسل امروز، با تعیین آرمان خویش، در 1114

سان، الگو، نسل پیشین است. بدینسازد. این بدیل/را می، آنخودانگیختگی
پذیر و بیرا فعل سپارد و نسل جواناز فردا می به فردا، جای به یأس امید

کند که به داشتن زندگی نسل پیشین قانع است و کند. نسلی میتفاوت می
را نخواهد یافت. این آن یأس است که سخت کند که آنخود را متقاعد می

کند که عصیانی تهدیدش نمیآید. زیرا مطمئنش میساالری میبکار سرمایه
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تفاوتی است، بیان پذیری و بیگر این فعلراهنمائی که توجیهکند. اندیشه
است چرا تاریخ به پایان رسیده»کند: را القاء می قدرتی است که این دروغ
داری لیبرال است که بدیل ندارد و این نظام سرمایهکه انسانیت نظامی را یافته

 «. است
زدائی و دائی به یمن تناقضز نیازمند الف. دروغ قرار، رشدبدین     

باید باشد  و آزادی ب. پیشنهاد اندیشه راهنمای بدیل که بیان استقالل
پذیری است که باز و تحول و ج. پیشنهاد بدیل/الگو که نظام اجتماعی

ها، گروه. هرگاه، در سطح جامعهرا بپذیرد بتواند دموکراسی شورائی
بمثابه  های پیشرو، بدیل/الگوی برخوردار از بیان استقالل و آزادی

بطور  و دموکراسی شورائی بگردند و بدین رشد، امید اندیشه راهنما
از آینده با امید به حال و  یأس مداوم برخود افزا را بجویند، تضاد

آینده، برانگیزنده جمهور مردم، خاصه جوانان به جنبش رشد می
 . وگردد
کنند با باور به ناتوانی از یافتن از آینده را همراه می . ایجاد یأس1111
یابی تحول جامعه و ای دیگر. این دو یأس، یکی یأس از جهتزندگی
آورند که با سرگرم کنندهی را بوجود میای یأس از توانائی خویش، خأدیگر

 برند این واقعیتترتیب، شهروندان از یاد میشوند. بدینها پر میها و مخدر
توانند در باره آن ناممکن و این ناتوانی، فکر کنند و کم، میرا که، دست

ین ناتوانی، تصورکنند. راستی اینبدیلی برای آن ناممکن و بدیلی برای ا
است که نظام حاکم خطر اندیشیدن به بدیل را، خطری واقعی دانسته و برآن 

است که با دو بدیل مجازی، زندگی مجازی را مسکن و بازدارنده شده
و  است که امیدجمهور مردم از جنبش برای تغییر بگرداند. ضعف کارش این

سپارد، بدیل مجازی واقعی را که جای به یأس و افسردگی همگانی می شادی
 ،که به ضرورت زمانش کوتاه استامید و شادی مصنوعی،  تواند با ایجادنمی

هم این نیست که بازگرداند. زیرا، درجا،  شقصدبه شهروندان بازگرداند. 
وار و های مأیوس و افسرده را، جامعه امیدتفاوتجامعه کارپذیران و بی

نظام حاکم  کند که برای پاسدارانبانشا ، بنابراین، فعال و بدیل ساز می
 خطرناک است.
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، خلق میو آزادی قرار، بدیل/الگوی رشدی که، در استقاللبدین     
خاطر گیزد. بدینناو شور و نشال و اعتماد به نتس بر می شود، امید

مهلک،  یسم همچون ،هناخواست است که مبارزان افسرده و مأیوس،
هستند. اینان بیشتر از  و ناامیدی دستیار نظام حاکم در تشدید یأس

 . وتتاوت گردان، هستندپذیر و بینظام حاکم فعل
آید. بدیلی که ت بکار نظام حاکم میسخ ،، نوعی از بدیل. در حقیقت1119

 و مبلغ ترس« تغییرکن تا تغییردهی»و بیگانگی با اصل  ،از خود نماد یأس
مدار این نوع بدیل را محور و قدرتهای قدرتاز تغییر است. تمامی نظام

یش بدیلی سرشار از جلوگیری از پیدا« بدیل»کنند. کار اصلی این می تولید
و خلق مداوم  و الگوی نوعی دیگر از زندگی، زندگی در رشد و امید شادی

 پایان رشد است. بدیل درجریان بی
، شدنی نیست، مگر با بدیل/الگوی اثر کردن بدیل ساختگیبی     

ساز و امید  امید ن، از نوع زندگی در رشدای از نوع دیگر گشتزندگی
 رشد ساز.       

 
های حاکم مینظام کند: آیا پاسداران. پرسش مهمی محل پیدا می1111

آید، با بدیلی که به زمان حال می امید برانگیختنگوئی که بکار لتوانند بدیل/ا
را از برخاستن به عمل مأیوس میکند و شهروندان از آینده را القاء می ترس

پذیری را رویه کنند؟ پاسخ این پرسش کنند تا که شهروندان فعلکند، همراه
دهد: می شود، را واقعیتهای استبدادی مربو  میمهم، در آنچه به نظام

سازد که ترس ازگرفتار وضعیتی بدتر شدن یی را مبدیل ،بطور مداوم ،استبداد
بکار ترساندن و مأیوس کردن و وادارکردن شهروندان به ماندن را القاء کند و 

آور و افسردگی که وضعیت موجود نیز یأسآید. اال این در وضعیت موجود،
 داری لیبرال، بدیلی که ترس و یأس از آینده راهای سرمایهاست. در نظام

کند، با یأس/امید به زندگی کردن همچون الگوئی که نسل پدران و القاء می
شود. همراه کردن دو بدیل یکی نوید دهنده امید و مادران هستند، همراه می

آور، همراه دیگر ترساننده از قیام برای تغییر، اغلب با بدیل/الگوهای وحشت



 436 

این و آن کشور پیداکرده خواهید سرنوشتی را پیدا کنید کهشوند: اگر نمیمی
 اند، قدر آنچه را دارید بدانید!

است: هرگاه امروز ادامه دیروز باشد و چون دیروز کار اینراه     
مطلوب، چرا باید از بدیل نامطلوبی ترسید که زندگی توأم با 

؟ از آینده شد ، گرفتار یأساست و، بدین ترسها درآیندهمحرومیت
شدن  ترساندن از این بدیل، بنتسه، بیانگر جانشین انسان و طبیعت

است. چون قدرت فرآورده تخریب است و ویران « رشد»در  قدرت
کنند و شود. مردمی که خود رشد نمیکند، فردا بدتر از امروز میمی

قرار، خورند. بدینشوند، همواره حسرت گذشته را میتخریب می
فرصت را برای پیشنهاد رشد انسان و آبادانی طبیعت و بدیل/الگوی 

ساز و برانگیزنده  این رشد شدن، باید مغتنم شمرد. آن بدیل امید
 .جمهور مردم به جنبش، این بدیل است

 
و  ، در استقاللانسان و عمران طبیعت بدیل/الگوئی که در جریان رشد. 19

شناسی و میزانی برای تعیین شود، به ضرورت، ترجمان اندازه، خلق میآزادی
، در برداشت از منابع طبیعت و درهمکاری و مصرف ها در تولیداندازه

ید بر مصرف است. به انسان و طبیعت، بنابراین، در اندازه فزونی تول
 باز است. بنابراین، ضرورت، زیرا این بدیل/الگو بروی خدا

، رشد است، رشد در مدار بسته بدون بدیل/الگوئی که خدا . رشد1914
است. شده و مصرف از راه تولید و تخریب انسان و طبیعت قدرت

بدیل/الگوی این رشد، انسانی است که تولید و مصرفش صفت انبوه دارد. 
دانیم که هرگاه مردم جهان بخواهند، نه همانند این بدیل/الگو اما اینک می

شود. می کره زمین پنجکه همانند امریکائی متوسط امروز زندگی کنند، نیاز به 
کند و این پیشخورکردن آینده را، و تازه، امریکائی متوسط پیشخور می

کند. کره زمین نیز کفایت نمی پنجکند، یعنی درآینده پیشاپیش، متعین می
انسانی که بدیل/الگوی این رشد است، موجودی ناچیز شده در مصرف کننده 

 مدار بسته است.درهای مادی و زندانی فرآورده
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معنوی است. به  ↔مادی  رو، نیاز به بدیل/الگوئی با مدار بازاین از     
معنوی پاسخ گوید و نیازهای مادی  ترتیبی که نیازهای معنوی را رشد

را سالمت تن تعیین کند. جهان امروز نیازمند بدیل/الگوئی از انسان
یعنی  عدالت آنها را میزان مصرفو  های در رشد است که تولید

و رشد انسان بمثابه مجموع  حیات زندگی وقتی بکاربردن حقوق ذاتی
 برداری به اندازهو بهره ها است و آبادانی طبیعتو فضل استعدادها

 و کنند.از منابع طبیعت تعیین می
انبوه، به  و مصرف سان، در برابر بدیل/الگوی تولید. بدین1911

نخستین بار، این بدیل/الگوی تولید و مصرف به اندازه نیاز است. 
توحیدی و کیش شخصیت و ... تبیین  بدیل/الگو را در کتاب اقتصاد

ام. کتاب را بطور مداوم کامل کردهام و از آن پس تا امروز، آنهکرد
حاضر، حاصل این کار مداوم است. اقتصاد تولید محور که، درآن، 

تولید محور و  و آزادی تولید بر مصرف فزونی دارد و فرهنگ استقالل
مند برخوردار با حق و جامعه شهروندان حقوق حق روابط اجتماعی

کم، دموکراسی که در آن تصمیم را یا دست از دموکراسی شورائی
گیرد و توانائی تحول به ، بمثابه جمهور شهروندان، میجامعه مدنی

کند و می رشددموکراسی شورائی را دارد، بنابراین، انسان است که 
طبیعی زیست  -شود، محیط اجتماعیاست که آبادان می طبیعت

های آورند. این بدیل/الگو ویژگیچنین بدیل/الگوئی را پدید می
نقش  که در زندگی خود، به قدرت هستند انیخلیتةالله را دارد و کس

 قرار،. بدیندندهنمی
برد، بکار می و مصرف را در تولید عدالت ی که میزانئ. بدیل/الگو1919
ها را دارد که در کتاب رهبری در آن ویژگیهای امام را دارد. ویژگی

کار، آینده را ور و با ایناند. او پیشخ، به تتصیل، شرح شدهدموکراسی
ها کند. بلکه زندگی او بدیل/الگوی زندگی در آیندهاز پیش متعین نمی

 است. به سخن دیگر، بدیل/الگوی دائمی است. چراکه نماد رشد
است  است. آن انسان جامعدر حال و آینده انسان و آبادانی طبیعت

دانند. و پذیرش میهای دور، تحققهای راهنما، در آیندهدیشهکه ان
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ها است: بدیل/الگوی رشد کسیبه همه انسان نیز، آموزگار این قاعده
که، در وجود اینکند. توضیحاست که بطور مداوم آینده را حال می

ها توان آینده خود را از رهگذر رشد دید. او به انساناو، همواره می
، بطور مستمر، میو آزادی چسان بدیل/ الگو را در استقالل آموزدمی

 :است بمثابه ویژگی حق توان خلق کرد. او نماد زیبائی
 
در روابط شخصی  انبوه و نیز و مصرف و زشتی را در تولید . نقش زیبائی11

ها، سخت بکار دانیم که یک رشته نابرابریشناسیم. اینک میمی قدرت
های ها فاقد جاذبهها با زیباها که اولیزشت آیند: نابرابریساالری میسرمایه

ها دارنده آنند و نابرابری جوانان و پیران و نابرابری این نژاد جنسی و دومی
با آن قوم و نابرابری ثروتمندان با  با آن ملت و این قوم با آن نژاد و این ملت

شوند، صرف که ساخته میمفقیران و نابرابری... بدیل/الگوهای تولید و 
 انسان و عمران طبیعت ها هستند. هرگاه بنابر رشدگر این نابرابریگزارش

های قدرت فرموده باشد، بدیل/الگو باید ترجمان آن زیبائی باشد که نابرابری
 کند:محل میرا بی
، در ها، در جریان رشدبمثابه شاخ  بدیل/الگوئی که انسان . زیبائی1114
و  ای از قدرتمایهواند بنتکنند، نه خود می، خلق میو آزادی استقالل

گردد. برای مثال، ترجمان قدرت باشد و نه خمیر مایه بدیل/الگو قدرت می
کند، در روابط قدرت نقش تعیین کننده پیدا می الگوی زیبائی وقتی سکس
است: آیا، در روابط روابط نقش دارد. پرسش اینالگوئی است که در این

روابط نقش نداشته باشد، ساختنییل/الگوی زیبائی که در اینقدرت، بد
خاطر که عقلبدین –است: اگر هم ساختنش ممکن باشد است؟  پاسخ این

قرار، این بدینکند. اما کاربرد پیدا نمی –های خودانگیخته وجود دارند 
زوج رابطه قدرت و بدیل/الگوی زیبائی است که باید با زوج رابطه 

 . والگوی زیبائی، جانشین کرد/و بدیل حق
و جوانی و پیری، بدیل/الگوهائی را  ، زشتی و زیبائی. در روابط قدرت1111
سازند و هر ساخته را، ، بطور مداوم، میکنند که فکرهای جمعی جبارپیدا می

کنند: زمان مد کوتاه است. زیبا ته جدید جانشین میبنابر نیاز بازار، با ساخ
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را کند و فکر جبری جبار همگان گرش میهمان است که بدیل/الگو جلوه
ها که کند خویشتن را همانند بدیل/الگو بگردانند. تغییر شکلناگزیر می

ن پرسش آورند. زیرا  ایهویت را پدید می شوند، بحرانتر میزمانشان کوتاه
 که شکل روز باید بدهد. که من کیستم، را نه رشد

گردد و هویت نیز فرآورده می وقتی ویژگی رشد سان، زیبائیبدین     
توان جانشین آید که میشود، همان بدیل/الگوئی پدید میرشد می

. باورندزیبایشان می هائی گرداند که قدرتزوج هویت مشوش و شکل
 و

دست  و بازیافتن حقوق، زشتی و زیبائی ها از بند قدرت. رهائی انسان1119
، زشتی نبود زیبائی است. در حقیقتکند. محل میساخت قدرت را بی

است  وگرنه، وجودی از خود ندارد. خالق آن قدرت است. این قدرت
، زیبائی و زشتی یک نواخت و مصرف که با یک نواخت کردن تولید

کند. هرگاه قدرت یک نواخت گردان از میان برخیزد، نیز تولید می
توانند ببینند. چون کار یک هایش را میها زیبائی در گوناگونیچشم

جوان و پیر نیز  دهد، نابرابرینواخت جای به کارهای گوناگون می
گردد. آن بدیل/الگوی زیبائی که ترجمان گوناگونی محل میبی

ها خودانگیختهزیبائی و برابری پیر و جوان باشد، تنها وقتی انسان
 و گردد.اند، آفریدنی می

هائی با معه، آنها را جادست ساخت قدرت هایی که زیبائی. جامعه1111
همانی پدید اقلیت زیبا و اکثریت زشت گردانده و میان زیبائی و قدرت این

گردند. های زیبایان میاز بند قدرت، جامعه است، با رهاکردن رشدآورده
قرار، بدیل/الگوئی بدینهمچون گلزاری با گلهای رنگارنگ و همه زیبا. 

است  و آزادی ترجمان استقاللشود، وقتی که درجریان رشد خلق می
همانی زیبائی و شود و به اینکه بیانگر فراوانی و گوناگونی زیبائی می

 .بخشدپایان می –که زشتی است  –قدرت 
 
انبوه، انسان یک بعدی  و مصرف . انسان عضو جامعهِ گرفتار تولید14

اند، به او وعده دادههای راهنمائی که به این انسان پیشنهاد شدهندیشهاست. ا
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سان، در یابد. بدیناند که درپایان یک فراگرد، جامعیت خود را باز می
داری ، دو بدیل/الگو از انسان وجود دارد، یکی بدیل/الگوئی که سرمایهغرب
ور،  امکان برآوردن همه است: انسان، در جامعه برخوردار از وفساخته

یابد و دیگری بدیل/الگوئی که انسان جامعی است که در نیازهای خود را می
گردد. در حال، متحقق میهای اجتماعیپایان فراگرد تحول جبری نظام

گوید باوجود فزونی اند و تجربه مییک از دو نظر متحقق نگشتهحاضر، هیچ
ساالری است، این نه وفور که ندرت، همراه اتی سرمایهمصرف بر تولید که ذ

آید. بنابراین، است و میاست که ببار آمده با آلودگی روزافزون محیط زیست
 بدیل این دو نظر  است که پیشنهاد کردنی است:

را ببارآورد، پیدا شدنی  ، فراگردی که انسان جامع. در روابط قدرت1414
است، دائم بر  مایه آنها زورها که بننیست. زیرا عمل برخودافزا است. عمل

کنند. حاصل تر مید ویرانی است که بزرگ و بزرگاافزایند و این ابعهم می
شود در طبیعتی می ئشود. انسان شهای روزافزون، انسان جامع نمیویرانی
شود: انسان جامع ، بدیل/الگوی پیشنهادکردنی این میروازاینویران. 

ها دارد و حقوقمند است. بنابراین، آن و فضل هست. زیرا استعدادها
شود که زندگی عمل به حقوق می انسان و آبادانی طبیعت رشدی  رشد
آهنگ، تا های همالیتیمن فعها، بهاستعدادها و فضلبگردد و این

 . وبسط بجویند – تا خدا –نهایت بی
. نظر سومی نیز وجود دارد. این نظر، هم صبغه دینی و هم صبغه 1411

است. بنابراین نظر، این نه انسان و عمل او « لطف»فلسفی دارد و آن نظریه 
ی شود که لطف خداوند است که سبب رستگاراست که سبب رستگاریش می

شود. بسا انسانی همه عمر کار نیک کند و لطف خداوند شامل حال او او می
کاری کند و لطف خداوند او را شود که انسانی بسیار زشتنشود و می

خوانائی ندارد، و هم با  بمثابه میزان رستگار کند. این نظر، هم با عدالت
کند، حق است، کند و نه چون خدا میمی است خدا این میزان که چون حق

 که عمل برخود افزا است، در تناقض سازگار نیست و هم با این واقعیت
افزاید و افزاید و عمل بد نیز برهم می، عمل نیک برهم میاست. در حقیقت

 تی وارونه سرشت خود بیابند.توانند سرنوشاین دو نمی
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دهد: لطف و هدایت را بدست میو روش آن نقد این نظر، رشد     
اند. آنها که زندگی را عمل به ها داده شدهخداوندی به همه آفریده

های خود را بکار و فضل کنند و مجموعه استعدادهاحقوق خویش می
کنند که بیانگر فعلیت یان رشد، بدیلی را خلق میاندازند و در جرمی

لطف و هدایت خداوند را  بخشیدن به جامعیت خویش است، حق
 آورند.بجا می

کند و آنرا انسان آگاه بر جامعیت خویش آغازمی سان، رشدبدین     
 .دهدنهایت، تا جامعیت نزدیک به مطلق، ادامه میرا تا بی

 
 44و  4196رمضان  11، برابر 4931تیرماه  15کار در تاریخ شنبه    

  به انجام رسید. 1544یوئیه 
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 ,040 ,034 ,026 ,023 ,009 ,006 ,88 ,83 ,68 ,37 ,26 ,01  شهروند

046, 047, 299, 308, 328, 334, 347, 378, 424, 432 

 96  جهان شهروندان

 ,057 ,042 ,034 ,030 ,009 ,96 ,74 ,68 ,47 ,36 ,33 ,21  یشهروند

060, 247, 293, 294, 307, 308, 347, 350, 395, 396, 433 
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 22  ییراشهوتگ

 039  شوروى

 384 ,380 ,361 ,233  یدرمان شوک

 380 ,233  یلیش

 082 ,078  یمیش

 034 ,018 ,017  زندگى شيوه

 22 ,06  یجنس یشئ

 

 ص

 

 329 ,327 ,319 ,285 ,60 ,50 ,49  صلح

 041  پول المللىبين صندوق

 425  پول یالمللنیب صندوق

 413 ,367 ,363 ,332 ,317 ,271 ,264 ,031 ,66 ,61 ,30  صنعت

 06  غهیص

 

 ض

 

 426 ,346 ,44 ,43  ارزشها ضد

 22  نید ضد

 28  ضدفرهنگها

 

 ط

 

 046  یانقالب طبقه

 

 ظ

 

 361 ,233  محور فاجعه یدارهیسرما ظهور

 

 



 458 

 ع 

 

 ,027 ,025 ,93 ,90 ,75 ,73 ,72 ,62 ,50 ,48 ,34 ,32 ,21 ,09  عدالت

032, 044, 051, 056, 216, 218, 207, 209, 223, 224, 249, 

253, 283, 293, 318, 303, 321, 328, 329, 345, 346, 351, 

350, 355, 366, 370, 374, 437, 441 

 297 ,047 ,55  عرفان

 417 ,342 ,310 ,229 ,45 ,22  عشق

 001  اسالمى عصر

 271  وفور عصر

 414 ,325 ,288 ,047 ,43  انسان عقل

 403 ,341 ,272 ,210 ,44 ,42 ,33 ,22 ,20  قدرتمدار عقل

 203  نیقیال علم

 07  یمحور علم

 418 ,362  (ع) على

 342  نفت منابع عمر

 324 ,074 ,065  تینیع

 

 غ

 

 392 ,390 ,331 ,296 ,061 ,059 ,027 ,95 ,71 ,32 ,30  غم

 

 ف

 

 236  افسد و فاسد

 403  فاشيسم

 293 ,276 ,246 ,238  سمیفاش

 06  یلنکران فاضل

 385 ,335 ,001  فراماسونها

 038  مخدر هاىفرآورده
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 48  یفردوس

 418 ,261  فرعونيت

 011  بومى فرهنگ

 45  توحيد فرهنگ

 426 ,336 ,031 ,000 ,27 ,23  غرب فرهنگ

 22  یجنس فساد

 02  یفسادگستر

 50 ,51  یاتیح یفضا

 248 ,32  فضل

 228  آدمى فطرت

 59 ,56 ,39  خودجوش فعاليت

 08  خودجوش تیفعال

 253 ,248 ,231 ,225 ,74 ,36 ,25 ,08  ختهیخودانگ یتهایلفعا

 ,316 ,313 ,282 ,237 ,052 ,029 ,016 ,013 ,96 ,70 ,28 ,23 ,4  فقر

303, 307, 323, 329, 332, 334, 336, 349, 365, 366, 371, 

419, 409 

 323 ,70  یزدائ فقر

 013  غذائى فقر

 438  جبار یجمع یفکرها

 068  یاتم کیزیف

 ,087 ,085 ,083 ,079 ,077 ,073 ,071 ,068 ,067  کیکوانت کیزیف

089, 093 

 093  ینجوم کیزیف

 

 ق

 

 ,343 ,335 ,326 ,307 ,274 ,057 ,056 ,000 ,011 ,24 ,09 ,5  قانون

385, 386, 396, 417 

 000 ,24 ,09  تشابه قانون



 461 

 56 ,40 ,04  دولت قدرت

 419 ,362 ,317 ,315 ,42  سرمايه قدرت

 038  كنسرسيوم ردادقرا

 013  نفتى قراردادهاى

 376 ,333 ,259 ,06 ,04 ,03  قرآن

 ,238 ,222 ,203 ,083 ,080 ,068 ,046 ,84 ,66 ,21 ,04  ستمیب قرن

276, 293, 296, 320, 385, 422 

 48  مسلط یقشرها

 087 ,086 ,081 ,079 ,074  گودل هیقض

 52  عقل قلمرو

 419 ,361 ,329 ,323 ,294 ,029 ,004 ,98 ,47 ,23 ,4  قهر

 094  ایاسپان برنارد قول

 438 ,046 ,042 ,07  قوم

 203  یگرائ قوم

 07  یمحور قوم

 348 ,242 ,217 ,216 ,047 ,045 ,020 ,86 ,63  یرهبر قوه

 059  یصور اسیق

 23  مردم میق

 

 ک

 

 369 ,340 ,42  كارفرمائيها

 011  مسلمان كشورهاى

 343 ,259 ,231  كمبود

 418  شخصيت شكي

 46  کارگران

 281 ,230 ,209 ,218 ,086 ,91  هیکارما

 068  لهمیکانگ

 082  کپلر
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 408 ,057 ,77 ,76 ,47  یدموکراس ارکان کتاب

 360  سمیتاریتوتال کتاب

 050  هیسرما کتاب

 215 ,34 ,9  آزاد عقل کتاب

 ,293 ,274 ,244 ,209 ,052 ,026 ,89 ,82 ,64 ,51 ,27 ,03  نیزم کره

307, 329, 358, 378, 385, 429, 431, 436 

 94 ,91 ,72 ,66 ,50  یکشاورز

 23  جنوب یکشورها

 387 ,044  سایکل

 078  سیمور - یکنو

 217 ,215 ,079 ,068 ,067 ,6  کیکوانت

 074  گودل کورت

 081  یمواز یها هانیک

 

 گ

 

 383 ,352 ,342 ,338 ,305 ,270 ,205 ,030 ,59 ,58 ,57 ,24  گاز

 068  باشالر گاستن

 044  لهیگال

 399  گاندى

 51  یگرائ گذشته

 70  جهان در یگرسنگ

 395 ,253 ,252 ,250  یریگگروگان

 

 ل

 

 304 ,302 ,265 ,262 ,261 ,222 ,53 ,52  الاكراه

 080  الکان

 224 ,223 ,222 ,41  الئيسيته
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 098  شیکش لومتر

 365 ,360 ,361 ,271 ,269 ,032 ,43 ,40  ليبراليسم

 392 ,360 ,294 ,284 ,276 ,238 ,060 ,99 ,91 ,09  سمیبرالیل

 09  یوحش سمیبرالیل

 282  یبیل

 

 م

 

 090  حیتوض یعلم سمیالیماتر

 081 ,076  اهیس ماده

 087  باز یگراها ماده

 087  دیجد یگراها ماده

 067  نیمتع ماده

 078  برتلو مارسلن

 373 ,370 ,365 ,260 ,39  ماركس

 404 ,364 ,43  مماركسيس

 079  ستیمارکس

 023  ستهایمارکس

 09  سمیمارکس

 378 ,317 ,287 ,285 ,280 ,260 ,231 ,50  مازاد

 232  مزد بر کار مالک

 285 ,232 ,91 ,48  انسان تیمالک

 ,285 ,282 ,243 ,233 ,232 ,052 ,050 ,90 ,91 ,48  یخصوص تیمالک

287, 315, 328, 361, 427, 428 

 ,285 ,282 ,243 ,233 ,232 ,052 ,050 ,90 ,91 ,48  یشخص تیمالک

287, 315, 328, 361, 427, 428 

 57  ماليات

 47  خیتار یماما

 Manuel Castells  410  كاستل مانوئل
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 368  مليها ماوراء

 012  یمليها ماوراى

 052  هایمل یماورا

 327 ,325 ,322 ,247 ,023 ,022 ,015 ,63 ,09 ,07 ,05 ,04  مجاز

 Nature  098 مجله

 372 ,274  مصلحت تشخي  مجمع

 250  یاقتصاد محاصره

 223 ,218 ,217 ,216 ,071  محقق

 397  مدرنيته

 23  یِنیچ مدل

 378 ,307 ,052  یجهان یتیریمد

 07  یمحور مرام

 417 ,224 ,223 ,041  ساالرى مردم

 37  یشورائ یساالر مردم

 47  یمل یمرزها

 090 ,091  حیمس

 362  معاويه

 217 ,215 ,093 ,070 ,068 ,6  یشناس معرفت

 085  بزرگ معمار

 373  ايران مغزهاى

 202 ,213 ,021 ,53  خلق مقام

 292  خدا فهیخل مقام

 360 ,315 ,233  کاگویش مکتب

 253 ,246 ,37 ,34 ,22 ,04  ایمالتار

 438 ,365 ,267 ,223 ,062 ,046 ,92 ,59 ,40 ,07  ملت

 07  یمحور ملت

 29  یعیطب ابعمن

 333  كوشان منصور



 464 

 55  صورى منطق

 215 ,080  یصور منطق

 230  خام مواد

 319 ,013  غذائى مواد

 284 ,234 ,94 ,89 ,66  یغذائ مواد

 327 ,297 ,23  مخدر مواد

 ,028 ,99 ,98 ,80 ,75 ,50 ,49 ,36 ,35 ,24 ,22 ,03  یعدم موازنه

040, 044, 045, 046, 052, 062, 098, 099, 213, 214, 215, 

216, 200, 207, 209, 221, 242, 277, 278, 292, 359, 378, 

395, 420 

 219 ,215 ,073 ,072 ,070 ,068 ,6  یشناسائ موضوع

 376  سر شلیم

 Michael Heller  094 هلر شلیم

 

 ن

 

 435 ,392 ,390 ,296 ,086 ,061 ,95 ,32 ,30  یدیناام

 ,282 ,277 ,232 ,203 ,045 ,036 ,025 ,96 ,67 ,32 ,20 ,09  ینابرابر

283, 438, 439 

 387 ,350 ,212 ,020 ,021 ,87 ,56 ,09  ناحق

 403  نازيسم

 392 ,293 ,276 ,246 ,238 ,213 ,048 ,62  سمیناز

 ,286 ,285 ,280 ,281 ,278 ,277 ,276 ,275 ,088 ,067 ,53  نینامتع

288, 291, 290, 298, 299 

 076  آبرامس ینانس

 383 ,361 ,233  نیکال ینائوم

 430  یکشنخبه

 093  نیانشت تینسب

 332  كشور جوان نسل

 373 ,28  جامعه نظام
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 340 ,267  اسالمى جمهورى نظام

 086  ریناپذ آزمون نظر

 078  یافالطون نظرگاه

 090  افالطون هینظر

 094  نیانشت هینظر

 098  بزرگ انفجار هینظر

 078  نیدارو هینظر

 68  بغر سازان هینظر

 ,039 ,038 ,036 ,030 ,031 ,017 ,015 ,61 ,59 ,58 ,57 ,24  نفت

205, 270, 317, 300, 305, 332, 338, 340, 342, 350, 352, 

361, 360, 364, 383, 389 

 361  سلطه و نفت

 ,303 ,298 ,275 ,259 ,234 ,225 ,029 ,94 ,82 ,31  یواقع یازهاین

328 

 24  چهین

 30  بیتخر محرکه یروهاین

 344 ,305 ,263 ,231 ,030 ,031  انسانى نيروى

 369 ,365 ,364 ,362 ,337 ,266 ,230 ,031 ,42 ,39  كار نيروى

 083  ریبو لسین

 082  وتونین

 065  سمینئوکانت

 

 ه

 

 340 ,039 ,58  رفسنجانى هاشمى

 09  یرفسنجان یهاشم

 089  جوناس هانس

 376 ,074  نگیهاوک

 367  فرهنگى هجوم
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 099  دهدرپر یهست

 200 ,212 ,088  شمول یهست

 ,211 ,099 ,088 ,087 ,084 ,079 ,075 ,062 ,051 ,6  محض یهست

213, 214, 203, 242, 269, 286 

 370 ,364 ,89  هگل

 425 ,395 ,293 ,282 ,50  هند

 98  تلریه

 086 ,085 ,6  مایروشیه

 078  لبریه

 و

 

 42  توليدى واحدهاى

 389 ,369 ,367 ,344 ,036 ,031 ,017 ,015 ,44  واردات

 085  یماد ریغ ینیب واقع

 055  انیجهان وجدان

 080  مغفوله وجدان

 367 ,005  جمعى ارتبا  وسائل

 430 ,346 ,321  وطن

 345 ,228 ,54 ,42  مردم جمهور واليت

 380 ,273 ,86 ,34  هیفق تیوال

 404 ,417 ,372 ,063 ,60  فقيه مطلقه واليت

 062 ,044 ,73 ,08  و هیفق مطلقه تیوال

 080  نیتگنشتایو

 03  عتیطب یساز رانیو

 ی

 

 ,433 ,392 ,390 ,331 ,295 ,253 ,059 ,056 ,055 ,027 ,71 ,5  أسی

434, 435, 436 

 088  خدا یکتائی
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