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بنام او که رشد به او راه میبرد
گشایش در بروی حاصل سخن:
این کتاب حاصل تحقیقدر باب دموکراسی است  .دوازده فصل دربردارد و

هر فصل به یک ویژگی رشد اختصاص یافتهاست .در هر فصل:

الف .ویژگیهائی که موضوع فصلهای دیگر هستتند ،لحتاش شتدهانتد .افتزون

براین،

ب .ویژگی که فصلی بدان اختصاص یافتهاستت ،ختود بته  11تتا  17ویژگتی

توضیح جستهاست .بتدینترتیتب ،افتزون بتر  955تتدبیر کته هریتک محتک
صحت دیگری است ،در اختیار همگان قرار میگیرد.

ج .هرگاه مجال آن را بیابم که کار را دنبال کنم ،شمار فصلها دستتکتم 14

خواهد شد و لحاش کردن ویژگتیهتا و آزمتون هتر فصتل بتا فصتلهتای دیگتر

کاملتر خواهد شد.

اینروش را پیش از این ،در نگارش کتاب عقل آزاد بکاربردهام .فایده آن

در ایناست که هم ،درآنچه به رشد انسان و آبادانی طبیعتت مربتو متیشتود،
حاصتتل تحقیتتق بتتینق ت

تتتر و از تنتتاقض مبریتتتر متتیشتتود و هتتم ،تتتدبیرها

مجموعه کاملی را تشکیل میدهنتد و ،در مجموعته ،یکتدیگر را ایجتاب متی

کنند .و هم ،این اطمینان حاصل میشود که این رشد قابل تبدیل به رشدی که
در بزرگ و متمرکز و ویرانگرتر شدن قدرت نتاچیز شتدهاستت ،نمتیشتود .و

هم تدبیرها بدینخاطر که از دو واقعیتی اخذ شدهانتد کته انستان و طبیعتت و

حقوق ذاتی حیات زیندگان هستند ،به روش تجربی ،بکاربردنی هستند.
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بکاربردنی هستند توسط هتر شتهروند و بکتاربردنی هستتند توستط جامعته
مدنی و جامعه سیاسی و دولت .بدینسان مشکلی حل میشود که الینحتل متی

نمود :برنامههای رشد را دولتها تهیه میکنند و به اجرا متیگذارنتد بتیآنکته
مردم در تهیه و اجرای آن نقش بیابند .حاصل این برنامههتا ،چته دستتوری و

چه رهنمودی ،وضعیت کنونی جهان است .اینک میتوان مطمئن بود که رشد

میتواند مجموعهای از تدبیرها باشد که شهروندان ،در استقالل و آزادی ،هم
به صفت فرد و همه به صفت جمع میتواننتد بکاربرنتد .متیتواننتد بکاربرنتد
زیرا رشدکننده خود آنها هستند و آبادان شونده طبیعتی است که محیط زیست

آنها است.

بدینخاطر که کتاب حاصل تحقیقی است که سته دهته زمتان بتردهاستت،

«مأختتذها و توضتتیحهتتا» رانتتدارد .کتتتابهتتایی کتته بتته آنهتتا رجتتوع کتتردهام و
نظرهایی که موضوع نقدکردهام ،در متتن نتامبتردهام .کوشتیدهام نظتر صتاحب
نظری را از قلم نیاندازم .از رهگذر نقد نظرها ،به تصدیق واقعیتی بازرستیدم

که پیش از این ،به یمن نقد این و آن بیتان قتدرت ،بترآن واقتف شتده بتودم:
اندیشههای راهنمای دینی و غیر دینی که به انسانها پیشنهاد شدهاند،

اگر خلقِ اندیشهِ خودانگیخته بودهاند ،نخست بیان استقالل و آزادی

بودهاند و سپس در بیان قدرت از خود بیگانه شدهاند .بسیار شدهاست
که سازنده نظر خود آن را در بیان قدرت از خوود بیگانوه کوردهاسوت.

نظرهایی که در باب رشد اظهار شدهاند نیز چنین بودهاند .از ایونرو،

دشمنی با اندیشه راهنما ،هور اندیشوهراهنموایی ،خوود را بورده قودرت
کردن است .زیرا ویرانگر نه اندیشه راهنما که قودرت اسوت و قودرت

نخست اندیشه راهنما را در بیان قدرت از خود بیگانه میکنود و سوپس
آنرا در توجیه خود بکار میبرد .راهکاری که رشدِ رشدآور اسوت ،ایون

است :عریان کردن قدرت و نقد بیان قدرتی که در توجیه قدرت بکوار

میرود ،بقصود بازیوافتن بیوان اسوتقالل و آزادی توا کوه قودرت توجیوه
ناپذیر بگردد و منحل شود .همزمان ،قدرت زدائی از پنودار و گتتوار و

کردار
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رشد بمثابه ایتدئولویی کته اینتک صتاحب نظرانتی را بته دشتمنی بتا ختود
برانگیختهاستت ،عامتل وضتعیت کنتونی جهتان نیستت .عامتل ایتن وضتعیت
قتدرتی استتت کته ،در فراگتترد بتزرگ و متمرکتتز شتدن ،ایتتن ایتتدئولویی را در
توجیه خود بکار بردهاست و همچنان ،با دادن این و آن صفت بته آن و بتا از

خود بیگانهکردنش ،بکار میبرد .از اینرو ،ضدیت با رشد راه بهجتائی نبترده

است و نمیتوانستهاست هم ببرد .زیرا قدرت ،سترمایه ستاالری و ستاالریهای
همتتزاد و همتتراهش ،برجااستتت و همچنتتان ،از راه ویتترانکتتردن ،بتتزرگ و

متمرکز میشود .این قدرت نیست که نقد میشود ،در عتو ،،رشتد استت کته
نفی میشود .درکتاب اول رشد و در این کتاب ،که کتاب دوم رشد است ،این
قدرت است که عریان میشتود و راه و روش رهتائی انستان و طبیعتت از آن و

ویرانگریهتایش پیشتنهاد متیشتود .و ایتن نظرهتای ارائته شتده دربتاره رشتد
هستند که نقد میشوند تامگر انسانها راه رشد و عمران طبیعت را بازیابند و
در زندگی خود ،قدرت را بیمحل بگردانند.

سپاسگزارم از دو همکار دیرپا و ثابتت قتدم ،دو همستر مهربتان و کوشتا،

خانم نسرین زاهتد نیتا و آقتای جهتانگیر گلیتان  ،کته ،در همته ایتن ستالها،

همکاری گرانقدرشان انتشار این مجموعه را ممکن کرد.
ابوالحسن بنی صدر
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 .4چه وقت رشد واقعیت پیدا میکند؟
در دو بحث ،یکی زیر عنوان «ضد رشد» و دیگری «فسادگستری و
رشد» ،توضیح دادهام که رشد را موجود زنده میکند .انسان و طبیعت هستند
که فعال هستند و بنابراین ،انسان رشد میکند و طبیعت عمران پیدا میکند.
وقتی این انسان است که رشد میکند ،مدار فعالیت او باز است .به سخن

دیگر ،انسان وقتی مستقل و آزاد است رشد میکند .در آن دو بحث ،توضیح

دادهام چه وقت و چرا رشد اسطوره میشود .اسطوره رشد به کار آن میآید که
قدرت جانشین انسان شود .وقتی به جای انسان ،قدرت رشد میکند ،مدار

بسته میشود .برای اینکه بدانیم چه وقت مدار بسته و چه هنگام مدار باز
است ،معیاری وجود دارد که همگان میتوانند بکار ببرند:

در مدار بسته ،هر فعالیتی ،با تخریب شروع میشود و با افزوده

شدن تخریب بر تخریب نیز پایان میپذیرد .در مدار باز ،هر فعالیتی

با ساختن شروع میشود و با افزودن ساخته بر ساختهها ،پایان می
پذیرد.

اما این معیار تنها معیار نیست :وقتی انسان میتواند بگوید رشد کرده

است که

 .4افزوده او واقعیت داشته باشد .برای مثال ،کسی که با تقلب ،مدرک

تحصیلی میگیرد ،رشد او مجازی است .علمی در سر ندارد .اگر درس می
خواند و مدرک میگرفت ،رشد او واقعیت پیدا میکرد .اما بنابر اینکه نیرو

بیکار نمیماند ،صاحبِ مدرکِ بیدانش استعدادهای خویش را بیکار

نگذاشتهاست .اگر در رشد بکار نیانداخته ،در تخریب بکار انداختهاست.
پس،هر بار که رشد واقعیت ندارد ،بکار افتادن استعدادها و نیروهای

محرکه در تخریب واقعیت پیدا میکند.
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این پرسش جا پیدا میکند که رشد تنها در انسان و طبیعت واقعیت پیدا
میکند و یا در بیرون انسان نیز رشد واقعیت پیدا میکند؟ به این پرسش،
این پاسخ را دادهام که در این کره زمین ،بیرون از انسان و دیگر موجودهای
زنده و طبیعت ،هیچ واقعیتی وجود ندارد .بیرون از انسان را انسان خود ،با

ایجاد قدرت ،بوجود میآورد .بنابراین ،اگر رشد در انسان و طبیعت واقعیت
پیدا نکند ،فعالیتها تخریبهای انسان و طبیعت برای ایجاد قدرت و
بزرگ کردن آن میشوند .به وضعیت کنونی جهان که بنگری ،برابر برآوردها،

حدود دو سوم فعالیتها از این نوع هستند و حیات طبیعت و انسان را

تهدید میکنند.

بدینسان ،میرسیم به پرسش اساسی :چگونه بتوان رشد انسان را با

عمران طبیعت همراه کرد؟ در بیراهه ویرانگری ،بشر دو روش را آزموده
است :یکی تسلیم طبیعت شدن و دیگری مسلط بر طبیعت گشتن .روش دوم

را «انسان غربی» تجربه کرده و حاصل آن ،ویران سازی طبیعت شدهاست.

روش اول تخریب انسان و نیز طبیعت را نتیجه دادهاست .روش سومی بر

موازنه عدمی میسر است و قرآن میآموزد اما هنوز جامعهای آن را به
اجرا نگذاشتهاست :طبیعت مسخر انسان و عمران آن ،حقی از حقوق

انسان و طبیعت است .رابطه انسان با طبیعت رابطه مسلط -زیر
سلطه نیست ،رابطه با محیط زیست و بنابراین ،رابطه با زندگی است.
انسان برخوردار از حقوق خویش و فعال در استعدادها و فضلهای

خود ،طبیعت را بیرون از خود ،جدا از خود ،بیگانه با خود ،نمیداند.
انسان در طبیعت زندگی میکند و طبیعت مسخر او و عمران آن
برعهده او است .یعنی طبیعت با رشد انسان دمساز است وقتی انسان

در عمران آن میکوشد .انسانیت دارد به این توحید توجه پیدا میکند

اما آیا آنرا روش میکند؟ این توحید اما معیار شفاف و سرراست دیگری

در اختیار مینهد :هر «رشدی» که با تخریب طبیعت همراه میشود،
رشد نیست ،تخریبی به سود قدرت و به زبان انسان است.
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 .1بدینقرار ،اگر بخواهیم ،در هر فعالیت ،رشد را از غیر آن تمیز دهیم،
فقدان ناسازگاری و به طریق اولی ،تناقض و تضاد در آن را ،عالمت واقعیت

داشتن آن فعالیت میشماریم و میگوییم ،فعالیت ما ،رشد آور است .یادآور
میشوم که دروغ بدون تناقض نمیتوان ساخت .تناقض موجود در دروغ،

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

«شب است» تکذیب میکند .در جهان امروز ،زیر عنوان رشد «تولید
ناخال

ملی» ،دروغهای بزرگ را ،همچون حقیقت ناب ،به خورد مردم

میدهند .چنانکه در ایران و کشورهای دیگر همین دروغ را میسازند و می
گویند .اما اگر از «تولید ناخال

داخلی» فرآوردههای ویرانگر و ویرانگری

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

خوانده میشود ،جدا میگردد .این آن کار است که وجدانهای ملی و جهانی
را از اندازه تخریبی آگاه میکند که به نام رشد ،انجام میگیرد .بدینقرار،

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

 .9وقتی رشد را خودانگیخته ندانیم ،فعالیتی میشود که «قدرت دولت»

آدمیان را به انجام آن مجبور میکند .شاه سابق میگفت :ولو به زور ،ایران را

به دروازه تمدن بزرگ میرسانم .قرن بیستم قرنی بود که ،در آن ،قدرت را
عامل اصلی -و در جامعههایی تنها عامل -رشد میشناختند .از اینرو ،در
طول آن قرن« ،به نام رشد» ،انواع استبدادها توجیه شدهاند .در کشور ما،

استبداد شاه «به نام ترقی» بود و استبداد مالتاریا «به نام اسالم» .به تازگی،
آقای خزعلی گفته است :در دوره امام زمان (ع) ،هر جوان  15سالهای که
نتواند قرآن را بخواند ،گردنش را میزنند! اما همانطور که توضیح دادهام،
قدرت از تخریب پدید میآید و مدار قدرت ،مدار بستهِ تخریب و انباشت

تخریب است .زبان فریب زور را جانشین نیرو میکند .پس اگر انسان

ها از این واقعیت غافل نشوند که نیرو با فعالیت خودانگیخته همراه
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است و هیچ حرکت غیر خودانگیختهای ممکن نیست مگر با از خود
بیگانه کردن نیرو در زور ،از مدار بستهِ قدرت بدر میآیند و در مدار

باز ،استقالل و آزادی خویش را باز مییابند و رشد میکنند .بدینقرار،
هر والیتی به معنای اعمال قدرت ،حاکمیت زور است .به سخن
دیگر ،اگر در فعالیتی تنها زور شرکت داشته باشد ،آن فعالیت به

عنوان رشد ،مَجاز و به عنوان تخریب واقعیت است.

 .1با بکاربردن معیارهای باال میتوان دانست که وقتی فعالیت انسان خود

انگیخته است ،او رشد میکند و طبیعت عمران پیدا میکند .او بر فعالیت

خود ،آگاهی خالی از ابهامی دارد .میان او و فعالیتش هیچ واسطهای
نیست و نیز ،فعالیت او رابطه مستقیمی با محیط کار و زیست برقرار

میکند و آدمی با محیط کار و زیست یگانگی میجوید .اما وقتی

فعالیت خودانگیخته نیست ،رابطه آدمی با قدرت مستقیم و با کار
خویش غیر مستقیم -از طریق قدرت -میشود .میان او و محیط کار و
زیست دوگانگی پدید میآید .برای مثال ،در یک کارفرمایی سرمایه داری،
کارگر با کار خود از طریق کارفرما رابطه پیدا میکند .یعنی کاری را میکند

که او میخواهد .بنابراین ،با محیط کار دوگانگی دارد .در مدرسه ،رابطه
شاگرد با علم ،نخست رابطه او با معلم است .دانشجوئیِ خودانگیختهِ
استعداد آموختن او ،جای خود را به حفظ کردن گفتههای معلم میسپارد .در
خانواده نیز ،همین رابطه ،میان فرزند با پدر و مادر برقرار است .دینداری

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

ارزش کردن قدرت است .به سخن دیگر ،در جامعهها ،قدرت مدار بنیادها

شدهاست و انسانها این دوگانگی را ،عادی و بلکه طبیعی میپندارند و آسان

میپذیرند که تخریب آغاز هر فعالیتی است .بدینقرار ،هر کس کاری را
میکند که بر آن آگاهی شتاف ندارد و با کار و محیط کار و زیست
رابطه مستقیم ندارد ،کار او به مثابه رشد مجاز و به منزله تخریب،

واقعیت مییابد.
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بتازگی ،خبرگزاری دانشجویان (ایسنا) مصاحبهای با آقای فاضل
لنکرانی به عمل آوردهاست .او در باب صیغه «فتاوی» صادر کردهاست که

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

شناخت و خود نیز این زبان را بکار میبرد و قرآن را بر اصل توحید می

خواند ،اندر مییافت که راه رشد از راه غی جدا است .در راه رشد ،رابطهای

که میان زن و مرد مستقل و آزاد برقرار میشود ،خودانگیخته و مستقیم

است .هر رابطهای که از راه پول یا شکل دیگری از اشکال قدرت برقرار

شود ،رشدآور نیست ،غیآور است .در رابطهای که از راه قدرت برقرار می
شود ،عقل در ابهام کامل فرو میرود .جز هدف (یافتن پول و کامیابی
جنسی به مثابه اعمال قدرت) و وسیلهاین هدف که معامله بر سر «سکس»

است ،نمیبیند .کجا دین میتواند این معامله را تجویز کند؟ وقتی قدرت

مدار میشود ،خدا از یاد میرود و انسان تا حد شئی جنسی ناچیز میشود؟ و

 .4وقتی دین بیان استقالل و آزادی نیست و بیان قدرت هست ،محور فعال،
به ظاهر ،مرد میشود .در واقع ،محور قدرت است و مرد ،به مثابه تجسم
قدرت ،صاحب اختیار میشود .راست بخواهی ،مرد قربانی است .زیرا

اینهمانی او با قدرت و ایفای نقش قدرت ،او را در مدار بسته زندانی و از

رشد باز میدارد .در این زندان ،زن نیز ،در موقع و موضع تابع ،راه رشد را
گم میکند .حاصل ،جامعه های اسالمی میشوند که همه گرفتار رییمهای
استبدادی و از رشد ماندهاند .گذرا ،تکرار کنم که مستقل و آزاد شدن را زن

است که می باید آغاز کند و بر او است که ،به بازیافتن استقالل و آزادی
خویش ،مرد را از غفلت از استقالل و آزادیاش ،بدر آورد.

چرا اینهمانی با قدرت ،انسان را از رشد باز میدارد؟ زیرا همواره ،میان

دو کار ،یکی کاری که قدرت مقرر میکند و دیگری فعالیت خودانگیخته
استعدادهای انسان ،این کارِ قدرت خواستهاست که انجام میگیرد .بدین

سان ،مدار بسته قدرت ،مداری است که در آن ،انسان و طبیعت ،ویران می

شوند و ویران میکنند .پس اگر فرشتهای تبعیض برقرار کرد ،ویران شد و
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ویران کرد ،هرکس هم که تبعیض برقرار میکند ،چون او میکند و میشود.
از اینروست که هر تبعیضی ،تبعیض به سود قدرت و به زیان انسان و

طبیعت است و بیشتر از همه ،برقرار کنندگان تبعیض را تباه میکند .از این

جا ،محورسازی هر شکل (خدامحوری ،انسان محوری ،دین محوری،مرام

محوری ،علم محوری ،دولت محوری ،ملت محوری ،قوم محوری و  )...را
پیدا کند ،یک محتوی بیشتر ندارد و آن قدرت محوری است .مشخصه آن،

تبعیضها هستند .وجود تبعیض نافی رشد است .در ذهنیت یک فرد ،در

ذهنیت یک گروه ،در ذهنیت یک ملت ،وجود تبعیض رشد را مجاز و

ویرانگری را واقعیت میگرداند.

 .6وقتی مدار باز و رشد در فعالیتهای استعدادهای انسان و عمران طبیعت
تبلور پیدا میکند ،حرکت رشد همه جایی و دائمی میشود .حال آنکه در

مدار بسته ،رشد قدرت ،بتدریج ،عرصه را بر رشد انسان و عمران طبیعت

تنگ میکند« .پیشرفته» و «عقب مانده» بوجود میآورد و میان این دو،
رابطه مسلط و زیر سلطه برقرار میکند و نیروهای محرکه را به قدرت

ویرانگر بدل میکند و در ویرانگری ،بکار میاندازد .اینک جهان ما در این
مدار بسته است .بحرانها فرآوردهِ فعالیتها در مدار بسته قدرت هستند .نه

تنها به این دلیل که مدار بسته از تحویل همه نیروهای محرکه به زور ناتوان

میشود و زیر فشار نیروهای محرکه که به مهارشان توانا نمیشود ،گرفتار
بحران میگردد ،بلکه به این علت نیز که قدرت مسئله ساز و بحران ساز
است و ادامه حیاتش در گرو بحران سازی است.

بدینقرار ،رشد وقتی واقعیت دارد که همواره و همه جا هست و در

افزایش است .آگاهی انسانها از این معیار ،سبب میشود که

● قدرت نتواند رشد را اسطوره کند و انسانها را به بندگی آن در آورد.

● قدرت نتواند انسانها را به نخبهها و «عوام کل االنعام» و ناتوان از رشد،
تقسیم کند.

● قدرت نتواند انسانها را تابع دینی کند که در بیان قدرت از خود بیگانه
شده و قالبی گشتهاست که عقول پیروان خود را ،میخشکاند .در عو،،
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انسانها بتوانند به این حقیقت پیببرند که آن دین که میتواند همه مکانی و
همه زمانی بگردد ،دین به مثابه بیان استقالل و آزادی است .این دین نه به

والیت مطلقه فقیه و نه به احکام ثانویه نیاز پیدا میکند و نه به مجمع

تشخی

مصلحت.

● قدرت نتواند رشد سرمایهساالری و دیگر ساالریها را جانشین رشد
انسان کند و ویران سازی طبیعت را الزمه رشد بباوراند.

● قدرت نتواند ...
 .7اگر میگوییم رشد خودانگیخته است ،از آن روست که فعالیت ذاتی هر
موجود زنده است .آنها که انسان را بنا بر طبیعت ،شرور و آنها که انسان

را ،بنا بر طبیعت ،تنبل میشمارند نیز میپذیرند که فعالیت ذاتی هر موجود

زندهای است .اِال اینکه ،به نظر آنها ،انسان در فعالیتهای تخریبی و یا
لذت جویی و یا  ...تنبل نیست .در فعالیتهای رشد تنبل است .قدرت مدار

چون کار خود را با تخریب آغاز میکند ،از یاد میبرد که شرارت و دیگر
اشکال ویرانگر حیات ،نمیتوانند ذاتی حیات باشند .چرا که ناقض حیات

هستند .اینگونه فعالیتها ،خود به خود نیز وجود ندارند .با برقرار کردن
نوعی رابطه ،انسان آنها را با عقل قدرت مدار میسازد و با دست و زبان به

عمل در میآورد .برای مثال ،در هستی زور وجود ندارد .این موجودهای
زنده هستند که با ایجاد رابطه دشمنی ،نیرو را در زور ،از خود بیگانه می

کنند .بدینقرار ،تنها فعالیتهای خودانگیخته ذاتی حیات هستند و این
فعالیتها فعالیتهای رشدند .به سخن دیگر ،معیار رشد هم خودجوش
بودن فعالیت و هم ذاتی حیات بودن آن است .بدینسان ،معیار تشخی

فعالیت خودجوش از غیر آن ،ذاتی حیات بودن فعالیت است .و نیز ،این

گونه فعالیتها را استعدادهای و فضلهای انسان انجام میدهند و از
تخریب منزه و به خالف فعالیتهای ضد رشد ،در هستی ،متکی بر تضاد

نیستند.
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 .3پیش از این ،از «قانون تشابه» و قول ییلبر ریست ،صاحب کتاب «رشد
این اسطوره غرب» سخن به میان آوردهام ،با انعقاد نطفه انسان ،جریان رشد
آغاز میشود و ادامه مییابد .با تشبیه رشد اقتصادی و غیر آن به این رشد،
انسانها را فریب میدهند و رشد را که واقعیت است به اسطوره بدل میکنند.

یعنی آن را هدفی میکنند که باید به آن رسید .وقتی رشد هدف میشود و

خود وسیله خویشتن نمیگردد و قدرت فعالیتهای سازگار با بقا و بزرگ
شدن خود را روش رسیدن به هدف میکند ،رشد اسطوره میشود .داستانی

میشود که واقعیتاش میپنداری و در پی به دست آوردنش ،به هر جا که
خاطرخواه قدرت است میروی و هرگز به آن نمیرسی.

بدینسان ،هر بار که انسان در پی به دست آوردن چیزی میشود که در او

و طبیعت واقعیت پیدا میکند -مثل علم و فن ،عمران طبیعت -و آن چیز
خود روش خویش نیست ،واقعیت مجاز گشته و انسان در بیراهه است.
بنابر این ،رشد وقتی واقعیت پیدا میکند که خود روش خویشتن باشد.

همانطور که علم واقعیت پیدا نمیکند اگر خود روش خویشتن نباشد .بدین

خاطر است که عدالت به مثابه میزان ،فعالیتهای رشد را از غیر آن تمیز می

دهد.

در چند اجتماع کوچک و بزرگ که در شهر برلین تشکیل شدند و در آن

ها شرکت کردم ،دیدم تا کجا از ابهام بدر آوردن عدالت ضرور است .در

حقیقت ،اغلب از این امر غافل میشویم که عدالت میزان است .میزان تمیز

حق از ناحق است .عدالت هدف نیست تا اگر این و آن کار را بکنی به آن

برسی .از اینرو ،در بیان استقالل و آزادی ،عدالت بر هیچ اصلی تعریف

نمیشود .این در بیانهای قدرت است که عدالت بر اصل برابری و یا

نابرابری تعریف میشود و یا هدف میگردد .برای مثال ،نزد تمایلی از

لیبرالیسم ،عدالت بر اصل برابری تعریف میشود .از اینرو ،میان عدالت و
آزادی ،تضاد پدید میآید که از دید لیبرالیسم بسود آزادی باید حل بگردد.

در لیبرالیسم وحشی ،عدالت بر اصل برابری ،بیمعنی میشود .فراموش نکرده

ایم که «مدیران» اقتصاد در دوره خامنه ای /هاشمی رفسنجانی ،تصریح می
کردند ،در اقتصاد ،عدالت اجتماعی محلی از اعراب ندارد .در مارکسیسم،
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عدالت در جامعه سرمایهداری ناممکن است و برخورداری از آن ،موکول به
استقرار جامعه بیطبقه است.

بدینقرار ،در این و آن بیان قدرت ،عدالت این و آن تعریف را پیدا می

کند تا که انسان را از میزان سنجش ،بنابراین ،حقوق خویش غافل کند .با
هر تعریفی از عدالت ،نوعی از ترازو و میزان ساخته شدهاست .زبان فریب

انسانها را غافل میکند از این واقعیت که عدالت میزان است .بنابراین ،نه
به دین و مرام است که باید عدالت را سنجید که دین و مرام هستند که باید

به میزان عدل سنجیده شوند .وقتی عدالت به دین و مرام سنجیده میشود،

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

عدالت به عنوان میزان است که کاربرد پیدا میکند .چنانکه ،در تعریف

علم ،در تعریف رشد ،در تعریف استقالل و در تعریف آزادی ،تمیز برابری

ها و نابرابریها و  ،...بکار میآید .پس از آنکه تعریف شفاف گشت ،میزان
سنجش هر فعالیتی میشود .برای مثال ،تعریف دانش چون دقیق و شفاف
گشت ،در ترازوی عدل ،وسیلهِ سنجش چند و چون آموزش دانشآموز می

شود .همینطور ،چون رشد انسان از رهگذر فعالیتهای همآهنگ
استعدادها و فضلها به یمن عمل به حقوق ذاتی و حقوق شهروندی او و
عمران طبیعت از راه بجای آوردن حقوق جانداران و طبیعت تعریف شود،
میزان عدالت ،هر فعالیت را با این تعریف میسنجد و بدین سنجش ،رشد از

ضد رشد قابل تمیز میشود.

اما عدالت میزانی نیست که ذهن بریده از واقعیت بتواند آن را بسازد .قرن

بیستم بیشتر از قرون پیشین ،قرن تعریفها از عدالت است که به جای میزان
شدنش در ساختن مرام ،از مرام تعریف و وجود میستاند و پیدا شدنش در

گرو استقرار قدرتی و اجرا شدن مرامی میگردد .غافل از اینکه به حق گفته

اند« :نه چون خدا میگوید عدل است چون عدل است ،خدا میگوید».
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

سازد ،وجود ندارد .برای مثال ،نایکسانی و یا گوناگونی انسانها در
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استعدادها واقعیتی است که در هستی هست اما نابرابری انسانها در
استعدادها ساخته عقل قدرتمدار است و در هستی نیست .یا نیرو در هستی

هست اما زور در هستی نیست .یا پدیدهها هستند اما ساختههای زور ،در
هستی نیستند .یا حقوقی که هر موجود زنده دارد ،ذاتی حیات آن موجود

زندهاند .در حالت طبیعی ،این حقوق بکار میروند .جلوگیری از بکاررفتن
آنها ،به زور میسر میشود .پس نیست کردن هر هست ستمگری است.

استقالل و آزادی ذاتی هستی است غفلت از استقالل و آزادی به ایجاد زور
و بکار بردن آن میسر میشود و ستم است .بدینقرار ،استقالل و آزادی مطلق
خدا را هستند و در هستی آفریده ،هر آفریدهای خودانگیخته ،یا مستقل و

آزاد است .به میزان عدل است که میتوان اندازه غتلت از

خودانگیختگی و گرفتار جبر شدن را اندازه گرفت.

پس ،بنابر میزان عدل ،استقالل و آزادی و حقوق دیگر و گوناگونیها و

برابریها و نابرابریها (در علم و در دادگری و در تقوی و در کرامت)،

حقوقی می شوند که هر مرامی باید دربردارنده آنها باشد .هر مرام نازسازگار با
این حقوق و نایکسانیها و برابریها و نابرابریها ،بیان قدرت ستم گستر

است.

 .3بدینسان ،رشد کردن عدل است و رشد نکردن ستم .چرا که عمل بر
خود افزا است و استعدادها و فضلهای انسان ،در استقالل وآزادی ،حاصل

فعالیتهایشان بر هم افزوده میشوند و در انسان ،اندیشه راهنما ،دانش،
توانایی رهبری ،انس و الفت ،گذار دائمی از مرزهای ممکن (= هنر) و

اقتصاد (= سازماندهی بر میزان عدلِ فعالیتهای استعدادها در زمان و
مکان) در فزونی دائمی میشوند .و در طبیعت ،عمران روز افزون میگردد.
از دیده عبرت در طبیعتی بنگریم که انسان عامل انحطا آن ،به انسان عامل

عمران آن بدل میشود .بدین واقعیت توجه کنیم که در جهان امروز ،در
روابط قوا ،انسانها محدود کننده یکدیگر ،ویرانگر طبیعت و محدود شونده

توسط طبیعت هستند .از خود بپرسیم :فعالیتهایی که محدود و ویران می

کنند ،رشد هستند؟ فعالیت محدود کننده و ویرانگر ،رشد را به مثابه
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واقعیت نقض نمیکند؟ چرا .این پرسش ،عقل مستقل و آزاد را از واقعیتی
آ گاه میکند که همواره از آن غفلت میشود :محدود کنندهای جز زور وجود
ندارد .بنابراین ،هم آن محدوده کنندهای که آدمی ،بکار میبرد زوری است
که ،از بداقبالی خود ،بر آن ،اختیار نام مینهد و هم محدود کنندهای که دین

و قدرت سیاسی و تعلیم و تربیت و روابط اجتماعی میشوند ،ناقض رشد

هستند .بدینقرار،

اندازه محدودیتها میزان فعالیتهای تخریبی را به دست میدهد .هر

اندازه محدودیتها بیشتر ،فعالیت تخریبی انسان بیشتر .رشد واقعیت پیدا

نمیکند مگر در استقالل و آزادی .پس فضای استقالل و آزادی (=
الاکراه) هر موجود زندهای ،تعیین کننده میزان رشد آن موجود است .از این
رو ،بر اصل موازنه عدمی ،زیست در استقالل و آزادی مطلق ،در خدا،

ممکن میشود و رشد تمام واقعیت خود را به دست میآورد.
 .45اما آدمی از کجا بداند کاری که میکند بیانگر اختیار او است و یا
حکم زور است؟ از این جا که عقل قدرتمدار (= زور) با تخریب شروع

میکند .با ایجاد حد و مرز آغاز میکند .بر دوئیت عمل میکند و دوئیت
ایجاد میکند .مالتاریا ورد زبان خود کرده است که آزادی مساوی با

الابالیگری است .زورپرستهای «ضد دین» شهوتگرایی را «آزادی
جنسی» میخوانند .آیا هر دو انسان را در «شیِء جنسی» ناچیز نمیکنند؟ آیا

هر زن و مرد میان عشق که ترجمان یگانگی است و یکدیگر را وسیله

شهوترانیکردن که بیانگر شکلی از اشکال رابطه قوا است ،تمیز نمیدهند؟
دست کم میان عشق که فضای اندیشه و عمل انسان را باز میکند و

شهوترانی که اندیشه را تعطیل و عمل را در سلطه جنسی خالصه میکند،
فرق نمینهد؟ آیا انسان نمیتواند بفهمد عشق با ساختن شروع میشود و
شهوتگرایی با ویران کردن؟ آیا نشا و سبکبالی که عشق میآورد را از تنش

های کسالت آور و کز کردگیهای حاصل شهوتگرایی تمیز نمیدهد؟ چرا.

در ایران امروز ،فساد جنسی از اندازه بیرون شدهاست .عامل اول ایناست که
مالتاریا ،دین بیانگر حقوق را دین ترجمان زورمداری کرده و شهوتگرایی
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شکلی از اشکال زورمداری است .عامل دوم شتاب گرفتن فقر و قهر در
گسترش و شدت گرفتنشان است .و عامل سوم ،زن را در « شیءِ جنسی»

ناچیز کردن است .عامل چهارم رواج دادن مواد مخدر و بیبند و باری -که
استبداد مالتاریا مدعی شد برای جلوگیری از آن برقرار میشود -است.

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

بدینقرار ،عملی که با تخریب شروع میشود و با تخریب پایان

میپذیرد ،نه به رشد که به ضد رشد واقعیت میبخشد .رشد وقتی
واقعیت پیدا میکند که در جریان آن ،ساختن بر ساختن افزوده می

شود.

برای مثال ،دانشآموز آموختن را با ویرانگری شروع نمیکند .با علم

آموختن شروع میکند و رشد او آموخته او است .اما این آموخته وقتی رشد

است که جریان مداومی میشود که در آن ،آموختهها بر یکدیگر افزوده می

شوند و دانشآموز را یابنده علم میکنند .با وجود این،

 .44کار عقل خلق و ایجاد است .آموختهها موادی هستند که عقل در تولید

علم بکار میبرد .رشد واقعیت کامل خود را در مرحله ابتکار و ابداع و خلق
به دست میآورد .ویرانگریهایی که کشورهای «جنوب» ،طی یک قرن ،به

خود دیدهاند از یک فریب و غفلت هستند :حاصلِ فرهنگ غرب را

جهانشمول دانستن و وظیفه استعمارگر را پوشاندن قبای این فرهنگ بر تن

جهانیان شمردن ،وضعیت نکبتبار مردم  4قاره ،خاصه «دوزخیان روی

زمین» و طبیعت است .آموختن فرهنگ و نیز دانش و فنون غرب به رشد
واقعیت نمیبخشد .استبدادها رشد را خودانگیخته و برخوردارشدن از

خودانگیختگی کاملتر نمیدانستند و نمیدانند .سازمانهای بینالمللی نیز

که نسخههای رشد را در کشورهای جنوب به اجرا گذاشتهاند ،بر این «فکر
ثابت» غلط عمل کردهاند و میکنند که رشد خودانگیخته و کاملتر کردن

خودانگیختگی انسان نیست .بنابراین ،قیم مردم میشوند و مصلحت آنها را

میسنجند و موافق آن ،نسخه مینویسند و به زور به عمل در میآورند .غافل
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از اینکه رشد واقعیت پیدا نمیکند مگر به تولید آنچه بکار انسان میآید
وقتی به حقوق ذاتی خود عمل میکند و استعدادها و فضلهایش ،بر میزان

عدل ،همآهنگ فعال میشوند .زنهار از زبان فریب! این زبان ،با بهره گرفتن
از قانون تشابه ،میباوراند که چون رشد به تولید واقعیت پیدا میکند ،هر
تولیدی رشد است نفت و گاز را سیل آسا روانه اقتصادهای مسلط کردن،

رشد میشود .تولید فرآوردههایی که حیات طبیعت را تهدید میکنند ،رشد
میشود .حال آنکه آدمی میباید در تولید فرآوردهها نیز از طبیعت بیاموزد .در
طبیعت زباله وجود ندارد .این انسان است که طبیعت را زباله دانی کرده است

و میکند.

بدینقرار،

 .4414تولید ،نخست ،تولیدِ استعدادها و فضلهای انسان است وقتی
فعالیت او خودانگیخته ،بنابراین ،مستقل و آزاد است .و

 .4411هر تولیدی بر مداری انجام میگیرد .چنانکه در اقتصاد سرمایهداری،
تولید بر مدار سرمایه انجام میگیرد .تولید عقل نیز بر مداری انجام میگیرد،
این مدار اگر استقالل و آزادی نباشد ،به ضرورت ،قدرت (= زور) است.

تولیدی که بدان رشد واقعیت پیدا میکند ،فعالیتهای استعدادهای آدمی بر
مدار استقالل و آزادی ،بنابراین ترجمان موازنه عدمی بمثابه اصل راهنما

است .و

 .4419تولید فرآوردهها و خدمتها ،بر مدار قدرت ،در اشکال گوناگونش،
به رشد واقعیت نمیبخشد به ضد رشد و ویرانگری واقعیت میبخشد.

در حقیقت ،زبان فریب ،از قانون تشابه ،بیشتر از همه ،در جانشین کردن

شبه خِرَدگرایی استفاده میکند .توضیح اینکه عقل بر مدار قدرت نیز تولید
میکند .اما عقل در تولید فرآوردهها و خدماتی که نیازهای قدرت را ارضاء
میکنند ،نیاز به اصل راهنما دارد .بدینسان ،ثنویت واقعیت خارجی ندارد،

ساخته عقل قدرت مدار است .آن بتی که عقل میسازد و از والیت مطلقه آن

اطاعت میکند ،بت ثنویت است .با موازنه عدمی را اصل راهنما کردن ،عقل

از پرستش بت خود ساخته رها میشود .در غرب معاصر ،این نیچه بود که

خِرَدگرایی بر مدار قدرت را زیر سئوال برد.
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 .41از آنجا که حق را انسان دارد و مصلحت را قدرت میسنجد ،حق هستی
دارد و مصلحت هستی ندارد و عمل قدرت فرموده ،وقتی انجام گرفت و

ناقض حق شد ،گوئیم به مصلحت عمل کردیم .غافل از اینکه مصلحت با

رشد بیگانهاست .تکلیف نیز هرگاه عمل به حقی نباشد ،با رشد بیگانهاست.

بدینقرار ،فعالیتهای رشدآور که خودانگیختهاند ،قابل تشخیص
هستند از فعالیتهای ویرانگر که عمل به مصلحت و یا تکلیف

قدرت فرموده هستند :رشد واقعیت پیدا میکند وقتی مصلحت و
تکلیتی بیگانه از حق ،فعالیتهای انسانها را مقرر نکنند .بدینقرار،

« .4114مصالح دولت» و «مصالح کارفرمائیها» و «مصالح خانوادگی»
و...هیچیک رشد نیستند و برآوردن توقعات قدرت هستند و عامل وضیعت

کنونی محیط زیست درجهان و وضعیت انسانها و دیگر جانداران هستند .و

 .4111وظایفی که رابطه مسلط – زیر سلطه ایجابشان میکند ،نیز  ،وقتی به
عمل درمیآیند ،ویرانگرند و رشد نیستند .در حقیقت،

 .4119رشدپذیری از ویژگیهای حق است ،لذا رشد انسان فرآورده عمل به

حق است .و ویژگی دیگر حق ایناست که خود روش خویش است .از این

رو ،مصلحتی که غفلت از حق و عمل به دستور قدرت را ایجاب کندو نیز

وظیفهای که اجرای دستور قدرت باشد ،به ضرورت ضد رشد میشوند.
 .49رشد حاصل میشود وقتی آدمی علم و فن میآموزد و آنها را در فعالیت
های خودانگیخته خویش بکار میبرد:

 .4914هر کس که دانش و فن میآموزد و آن را بکار نمیبرد ،تنها درخت
بیبر نیست ،بلکه عمل او ویرانگر و ضد رشد است .زیرا گرچه
آموختن علم و فن رشد است اما اگر در زندگی بکار نروند ،پس بن

مایه فعالیتهای انسان علم و فن نیستند و الجرم ویرانگرند .و

 .4911علم و فنی که به دست میآیند ،بنفسه ،رشد هستند .اما هرگاه در
ترکیبی بکارروند که در روابط قدرت بکار میرود ،عامل تخریب و

بازدارنده رشد میگردد .بنگریم به روزگار زیر سلطهها و طبیعت .پس علم و
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فن وقتی انسان در مقام عمل به حقوق خویش و رعایت حقوق همه
حقوقمندان بکارشان میبرد ،رشد هستند و رشد میکنند و عامل رشد

انسان میشوند .در فصل علم و رشد و فصلهای دیگر این کتاب ،به نقش
علم و فن در رشد باز میگردیم.
 .41وقتی انسان خود خویشتن را ،خودانگیخته ،رهبری میکند و وقتی او
بعنوان شهروند در اداره جامعه خود شرکت میکند ،رشید است .در حقیقت،

استقالل و آزادی در رهبری ،رشد همین است .رهبری خودانگیخته وقتی
واقعیت پیدا میکند که

 .4114بنمایه پندار و گفتار و کردار انسان زور نباشد .به سخن دیگر ،پندار
و گفتار و کردار او رشید و گویای رشد کردن باشند .و

 .4111دلیل درستی پندار و گفتار و کردار او در خود پندار و گفتار و کردار
باشد .زیرا اگر در بیرون آنها باشد ،یعنی این که آدمی «مطیع اوامر قدرت»
است .وجود این دو شر

استعداد رهبری انسان را ترجمان رشد میکند.

زیرا هدفِ پندار و گفتار و کردار – پندار و گفتار و کردار بیانگر هدف

هستند – رشد میشود.

بدینقرار ،هرگاه در جامعهای ،شهروندان خود خویشتن را ،برپایه

استقالل و آزادی رهبری نمیکنند و در اداره جامعه خویش ،براین دو

پایه شرکت نمیکنند ،رهبریهای فردی و گروهی و ملی ،بنتسه ،ضد

رشد میشوند و ویرانی بر ویرانی میافزایند .و

 .44به یمن ویژگیهای رشد ،دانستیم که رشد کاملتر کردن خودانگیختگی
است .اینک گوئیم که شهروندان وقتی از خودانگیختگی خویش غافل نمی

شوند و آن را کاملتر میکنند که

 .4414نیروهای محرکه در حد مطلوب تولید شوند و بیآنکه تخریب
بگردند ،در باز و تحولپذیر کردن نظام اجتماعی بکارافتند .بدینقرار،

26

 .4411باز و تحولپذیر شدن نظام اجتماعی که درگرو تولید نیروهای محرکه
در حد مطلوب و بکارافتادن آنها در رشد است ،الزمه تولید نیروهای محرکه

نیز هست .به سخن دیگر ،یکدیگر را ایجادب میکنند .و نیز،

 .4419خودانگیختگی فردی و جمعی داللت میکند بر میزان باز و تحول

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

از اینرو است که میزان خودانگیختگی هر جامعه ،میزان رشد آن جامعه

و برخورداری شهروندان آن از توان خالقه خویش است .توانی که بدون
برخورداری از خودانگیختگی ،نه در خالقیتهائی بکار میافتند که رشد

است بلکه در ویرانگریها بکار میافتند که ضد رشد هستند.
 .46دو دروغ بزرگ را یک قرن تجربه آشکار کرد .این دو دروغ را یک
قرن ویرانگریهای بزرگ ،کشتارهای بزرگ ،آلودگیها بسا پاالیش
نیافتنی ،آشکار کرد:

 .4614رشد از جامعهای به جامعه دیگر قابل صدور نیست .از انسانی به
انسان دیگر نیز قابل انتقال نیست .هرکس خود باید رشد کند .آغاز و ادامه

رشد درگرو غافل نشدن از استقالل و آزادی و دیگر حقوق خویش و عمل
به این حقوق است .سلطهگران به خود «استعمارگر» لقب دادند و مدعی
شدند که جهانیان را به فرهنگ غرب که فرآوردهِ رشد و فرآورنده رشد است،

در میآورند .اما سلطه بنام رشد ،دو کار انجام داد ،محروم کردن جامعههای
زیر سلطه از نیروهای محرکه خویش و تقلید میمونوار از غرب .و اینک
مسلم است که هرگاه جهانیان بخواهند چون غربیها زندگی کنند ،عمر منابع

موجود در کره زمین زود به پایان میرسد و بسا زندگی بر روی زمین ناممکن

میشود .بدینقرار،

 .4611دروغ دوم که فریب بزرگ از کاردرآمد ،این بود :راه رشد یکی است
و رشد نیافته با تقلید از رشد یافته رشد میکند .حال اینکه ،تقلید عمل به

دستور و غفلت از خودانگیختگی ،بنابراین ،بنفسه ،ضد رشد است .جامعه

هائی که تقلیدکردند ،اگرهم چون غرب شدند ،ابعاد فاجعه را بزرگتر
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کردند و زندگی بر روی زمین را مشکلتر ساختند .وگرنه اکثریت بزرگ
گرفتار خشونت و فقر شدند و هستند .این دو دروغ با دروغ سومی همراه

شد:

 .47رشد نه تجزیه میکند و نه قابل تجزیه است .توضیح اینکه

 .4714بنابود رابطه مسلط – زیر سلطه ،نظامهای اجتماعی جامعههای زیر
سلطه را فعال کند تا این جامعهها راه رشد غرب را در پیشگیرند .در عمل،

موجب از همگسستگیهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی گشت.
هم اکنون ،تمامی جامعههائی که زیر سلطه بودهاند از این ازهمگسستگیها

رنج میبرند .عامل این ازهمگسستگیها ایجاد مدارهای بسته میان سلطهگر
با زیر سلطههائی است که باز و تحولپذیر شدن نظام جامعه خویش را به

زیان موقعیت خود میدانند .بدینسان ،بخشی از جامعه از آن بیگانه و

دستیار سلطهگر و عامل تالشی میگردد .و

 .4711بنابر این که خودانگیختگی ویژگی رشد است ،رشد درونی و نه
بیرونی است .ولو ،بیرون نقش الگو را بازیکند ،این درون است که میتواند

رشد کند .ازاینرو ،هم نمیتوان داشتههای خود را تجزیه کرد و بخشی را

نگاه داشت و بخشی را بدورافکند و هم نمیتوان «اخذشوندهها» را تجزیه

کرد و بخشی را پذیرفت و بکار برد و بخشی را بدور انداخت .متالشی شدن

ذهنیتها از جمله فرآورده این دروغ است که گویا میتوان از فرهنگ سلطه
گر ،عناصری را جدا و خنثی کرد و عناصر دیگری را جزئی از فرهنگ خود

کرد .در حقیقت،

 .4719ارتبا

فرهنگها ،وقتی خودانگیخته انجام میگیرند ،به رشد متقابل

یکدیگر کمک میکنند بیآنکه عامل تجزیه و تالشی و عقیم گشتن فرهنگ
های در رابطه بگردند .چراکه ،هم حقوق از ویژگی هستی شمولی برخوردار

هستند و هم دانش و فن .در عو ،،این ضدفرهنگها یا عناصر ساخته و
سازنده قدرت هستند ،در روابط قوا کاربرد پیدا میکنند و نمیتوانند بطور
خودانگیخته بایکدیگر رابطه برقرار کنند .تنها از راه رابطه سلطهگر -زیر
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سلطه است که نقل و انتقال پیدا میکنند و در جامعههای زیر سلطه مانع رشد
و عامل ویرانگریهای روزافزون میشوند.
 .43اینک میتوانیم دریابیم که چرا رشد خود روش خویش است .در

حقیقت ،بنابر اینکه رشد را انسان میکند و عمران را طبیعت میجوید ،پس
هر برنامه رشدی ،بنابر تعریفی که از رشد میکند ،روش یا مجموعه تدابیری

را دربر دارد که باید بکارروند تا رشد حاصل بگردد .برای مثال ،هرگاه
برنامه رشد افزایش تولید ناخال

ملی باشد ،تدبیرها ،همه ،چنان سنجیده

میشوند که متناسبترین ترکیبنیروهای محرکه بکار افتد تا مگر میزان
رشد تولید همان بشود که بعنوان هدف برگزیده شدهاست .و اگر برنامه رشد

بیسوادی زدائی باشد ،آموختن سود به بیسودان روش میشود .بدینقرار ،هر
رشدی خود روش خویش است .آگاهی شهروندان از این معیار ،به آنها

امکان میدهد که از راست و یا دروغ بودن برنامههای رشد که دولت تهیه

میکند ،آگاه گردند .برای مثال،

● هرگاه برنامه رشد ،رشد علمی و فنی بقصد بکاربردن آنها بمثابه نیروی
محرکه در رشد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی باشد ،نظام آموزش

و پرورش نمیتواند نظامی باشد که کارش تعلیم و تربیت کارمند برای دیوان
ساالری دولت حاکم بر جامعه باشد .و

● نظام آموزش و پرورش نمیتواند بدانحد نخبهگرا باشد که جمهور مردم از
دانش و فنی که باید بیاموزند و بکاربرند تا رشد کنند ،محروم بمانند و یا
دانش و فنی که به آنها آموخته میشود ،بکار آن بیایند که آنها به استخدام

کارفرمائیهائی درآیند که منابع طبیعی آنها را صادر میکنند و یا به خدمت
اقتصادی درآیند که بلعنده منابع و ویرانگر محیط زیست آنها است .و

● نظام آموزش و پروش نمیتواند آموزش و پرورشی باشد که دانش و فن را
جانشین انسان میکند و بر شمار بیکاران میافزاید و یا دانش و فن را عامل

گسستهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و یا سلطه دولت قدرتمدار
برجامعه میکند.

● و ...و
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 .43رشد وقتی واقعیت میجوید که جاذب رشد و دافع ضد رشد میشود.
این ویژگی بس بکار تشخی

رشد از ضد رشد میآید .توضیح اینکه رشد،

بدینخاطر که حاصل بکارافتادن نیروهای محرکه در ساختن و باالندن
است ،چهار اثر بسیار مهم و تعیین کننده دربردارد:

 .4394رشد بر هم افزا است .چنانکه دانشِ دانشمند درب بروی
دانشهای جدید میگشاید و دانش بر دانش افزودهشود .و یا سرمایه

چون بکار افتد ،برخود میافزاید .در حقیقت ،هر عملی ،از ویژگی
برخود افزائی برخوردار است .و

 .4399دانشها یکدیگر را ایجاب میکنند و رشتههای تولیدی یکدیگر

را ایجاب میکنند و هنرها یکدیگر را ایجاب میکنند .و

 .4391در همانحال ،دافع جهل است و آنرا میزداید .و

 .4391فرهنگ استقالل و آزادی را بارور و به یمن باروری ،نو به نو

میگرداند.

دربرابر ،جامعهای که رشد نمیکند ،فعالیتهای تخریبی نیز چهار اثر ببار

میآورند :برهم افزوده شدن ویرانگریها و بیشتر شدن از رشد ماندگی و
کاربرد نیافتن دانش و فن و دیگر نیروهای محرکه و گسترش یافتنن دامنه

جهل و عقیم و گرفتار تالشی شدن فرهنگ.
 .15غیر از اینکه میزان عدل تمیز دهنده رشد از ضد رشد است ،رشد میزان
مند است .توضیحاینکه نیازهای واقعی انسان و نیاز واقعی طبیعت به
عمران ،واحدهای اندازهگیری فعالیتهای انسان هستند .هرگاه فعالیتهای
انسان در حد برآوردن این نیازها شدند ،او فرمانبر قدرت زیادت طلب

نیست بلکه در خدمت رشد خویش است:

 .1514در طبیعت از هرچیز به اندازه وجود دارد ،هرگاه راهبرِ تولید و
مصرف برآوردن نیازهای واقعی باشند،

 .1511برای اینکه تولید و مصرف از نیازهای واقعی فرمان ببرند ،باید که
مدار اندیشه و عمل انسان ،مدار باز مادی ↔ معنوی باشد .یعنی نیازهای
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معنوی انسان ،با از خود بیگانه کردن مدار باز در مدار بسته مادی ↔ مادی،
به نیازهای مادیِ سیریناپذیر بدل نگردند و انسان به خدمت قدرت سرمایه

که میل به تمرکز و بزرگ شدن و ویرانکردن نیروهای محرکه دارد ،در

نیاید .و

 .1519رشد انسان ،ویژگی معنوی دارد ،یعنی نیازمند مصرف انبوه نیست.

نیازمند ابزار علمی و فنی و متناسبترین ترکیب نیروهای محرکه در هرچه باز

و تحولپذیرکردن نظام اجتماعی و در هرچه بازترکردن مدار عقل مستقل و

آزاد انسان است .بیراههای که بشر ،بنام رشد ،درپیش گرفتهاست ،بیشتر از
بیش ،نیروهای محرکه تخریب میشوند و یا در تولید و مصرف انبوه یک

اقلیت کوچک بکار میافتند .و

 .1511تافلر ،در کتاب شوک آینده ،بر این گمان است که چون صنعت
میتواند تا بخواهی بر گوناگونی فرآوردهها بیافزاید ،پس انسان عصر «فرا

صنعتی» انتخابهای فراوان ،بنابراین ،آزادی میجوید .غافل از اینکه ،در
مدار بسته مادی ↔ مادی ،فراوانی انتخابها ،بر فر ،واقعیت یافتن ،جبر

مصرف را بیشتر میکند .در این مدار ،انسانها کودکان باقی میمانند .در
واقع ،اگر محیط زندگی یک کودک را فضائی بسته بگردانند و اسباب

بازیهائی با انواع فراوان در اختیارش بگذارند و او با فضای زندگی بسته و

بازی با اسباب بازیها خو کند ،به تن نمو میکند و به عقل کودک برجا

میماند .فراوانی انتخاب در مدار باز مادی ↔ معنوی ،در بیکران معنویت
میسر است .در این بیکران است که عقل استقالل و آزادی خویش را باز

مییابد و در جریان رشد ،نیازهای معنوی نو به نو و برآورده میشوند.
 .14امید و شادی و شوق در دل و نشا

در سر از ویژگیهای رشد انسان و

زندگی او در طبیعتی سالم و شاداب است .حال آنکه ناامیدی و غم و

کزکردگی ناشی از آن ،ویژگی انسان است وقتی رشد نمیکند و در طبیعتی

زندگی میکند که سالمت از دست میدهد .در جامعهها ،ضریب نارضایتی
محاسبه میشود .به تازگی ،امید و شادی و نیز ناامیدی و غم موضوع سنجش

های افکار شدهاند .باوجود این،
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 .1414در محاسبه میزان نارضائی ،تنها تعیین میزان سرکوب درجامعه که آن
هم از راه محاسبه بودجهِ سازمانها سرکوب نظامی و انتظامی و بنیادهای

مهارکننده مردم ،محاسبه میشود ،کافی نیست .زیرا در جامعههائی که

سرکوب عریان انجام نمیگیرد ،وجود حدود  75درصد فرآوردهها و خدمت

های ویرانگر و آالیش روزافزون محیط زیست و میزان تخریب نیروهای

محرکه ،بنابراین دینامیکهای رابطه مسلط – زیر سلطه که دینامیک
نابرابری و دینامیک خشونت دو دینامیک از دست کم  15دینامیک هستند
و میزان خشونت در جامعه ،هم میباید به حساب گذاشته شوند تا ضریب

نارضائی به اندازه واقعی آن نزدیک شود .اهمیت این محاسبه در ایناست
که تعریف رشد را دقیق میکند و به انسانها میآموزد رشد مجموعهای از
کارها است که باید همزمان و همآهنگ به انجام رسند:

 .1411کاستن از تضادهای اجتماعی وقتی همزمان میشود با افزایش توحید
اجتماعی و انسانها به خود میآیند که مجموعهای از استعدادها و فضلها،
از جمله استعداد انس و دوستی و فضل امداد و ایثار و انتقال دانش و فن به
یکدیگر و پدری و مادری و ...دارند و رشد وقتی رشد است که همگانی می
شود و محیط اجتماعی و طبیعی زیست را زیبا میکند .به یمن باز و تحول
پذیر شدن نظام اجتماعی ،سرمایه اجتماعی و دیگر سرمایهها و نیروهای

محرکه افزایش پیدا میکنند و ،با بکارافتادن ،بر میزان رشد انسان و عمران
طبیعت میافزایند .بدینقرار ،فرهنگ استقالل و آزادی ،بنابراین ،محبت و
دوستی و اخالق استقالل و آزادی ،بنابراین اخالق دوستی ،نه تنها فرآورده
استعداد دوست داشتن و دوست داشته شدن ،در جریان رشد ،هستند بلکه

برانگیزنده انسانها به رشد در مدار باز مادی ↔ معنوی هستند .از اینرو،

 .1419در جامعهها ،حالت مطلوب را حالتی میدانند که ،درآن ،نسبت امید
و شادی به ناامیدی و غم ،چهار به یک و در خانواده ،این نسبت  6به 4
باشد .اما امید و شادی در مدار بسته روابط قوا ،بدینخاطر که با تخریب
همراهند ،آلوده به احساس غلبه و بس زودگذر هستند .حال اینکه امید و

شادی ذاتی حیات هستند .هرگاه اندیشه راهنما بیان استقالل و آزادی باشد،
راه و روش زیستن در استقالل و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی می
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شود .این بیان ترجمان امید و شادی است که ذاتی حیات است و امید بر
امید و شادی بر شادی میافزاید ،وقتی به آن عمل میشود .این بیان مدار

زندگی را مدار باز مادی ↔ معنوی نگاه میدارد و امید وشادی که بر هم

افزوده میشوند ،هم از عوامل بازتر شدن مدار زندگی و هم از رهگذر بازتر
شدن مدار زندگی ،روز افزون میگردند .آن امید و شادی که طبیعی و

خودانگیخته است این امید و شادی است.

 .1411معیاری که امید و شادی و دوستی است با چند و چون رابطه انسان با

قدرت کاهش و افزایش پیدا میکند .هراندازه قدرت بیشتر بعدهای سیاسی
و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را فراگرفته باشد ،امید و شادی طبیعی کم

تر میشود .بدینخاطر که قدرت فرآورده تضاد است ،افزایش میزان تضادها
دلیل کاهش رابطههای دوستی و کاهش میزان همبستگی میگردد .بدینقرار،
این ترکیب دانش و فن و دیگر نیروهای محرکه با قدرت و یا با حقوق

انسان (از حقوق ذاتی انسان تا حقوق شهروندی و حقوق ملی او و حقوق

طبیعت و جانداران) است که میزان امید و شادی و توحید اجتماعی را معلوم
میکند :هراندازه نیروهای محرکه بیشتر با حقوق ترکیب شوند ،از جمله حق
دوست داشتن و دوست داشته شدن ،میزان رشد بیشتر است .در حقیقت،

 .11انسان با واقعیتی که خود او است و واقعیتی که جانداران و طبیعت
هستند ،دو نوع رابطه برقرار میکند – برای تفصیل رجوع کنید به فصل علم

و رشد – یکی مستقیم و دیگری از راه قدرت .مستقیمترین رابطه با
واقعیت ،رابطه خدا با آفریده است .وقتی این آفریده انسان است ،در این
رابطه ،بیان قدرت در سر او نیست و ثنویت نیز اصل راهنمای عقل او نیست

و سود و زیان هم غایب است .لذا ،مشاهده علمی واقعیت آنسان که هست

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

رشد است .توضیح اینکه

 .1114رابطه مستقیم با خود و با واقعیتهای دیگر ممکن نیست مگر

توسط عقل مستقل و آزاد .بدینقرار ،خودانگیختگی عقل رشد است وقتی

این عقل روشهای عقل قدرتمدار را بکار نمیبرد و روشهای عقل مستقل و
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آزاد را بکار میبرد – رجوع کنید به کتاب عقل آزاد  . -هرگاه عقل از
خودانگیختگی خویش غافل نشود با رابطه مستقیم برقرارکردن با خود و با

واقعیتهای دیگر  -که در شمار کارآترین روشها است ، -به دو کار توانا
میشود که ،با انجامشان ،رشد متحقق میگردد:

 .1111رابطه حق با حق برقرار کردن با خود و با واقعیتهای حقوقمند

دیگر .این همان رابطه است که هرگاه برقرار شد ،رابطه قوا بیمحل میشود

و مجازی که قدرت است از میان بر میخیزد .چراکه قدرت رابطه قوا است
و هر جا و هر وقت این رابطه برقرار شود ،انسان توانا به رابطه مستقیم

برقرارکردن با واقعیت نمیشود .نه او که قدرت بزرگ و متمرکز میشود.
راست بخواهی ترکیبی بزرگ و متمرکز میشود که در روابط قوا کاربرد دارد.
 .19دیدیم که هر موجود زندهای فعال است و عمل او بر هم افزا است :رشد
بر خود میافزاید و از رشدماندگی نیز برخود میافزاید .بدینقرار ،انسان ،در
حالت طبیعی ،به یمن مدار باز مادی ↔ معنوی رشد میکند .اگر رشد

اسطوره گشته و انسان پرستنده این اسطوره شد ،ویرانی بر ویرانی میافزاید.
گناه از کلمه رشد نیست .در اینزمان ،در غرب ،آنها که رشد را مقصر

وضعیتی میدانند که انسانها و محیط زیست بدان گرفتار است ،مخالف
بکاربردن کلمه رشد هستند .چنانکه پنداری تقصیر با این کلمهاست .درست
مانند ایرانیانی که به کلمه زیبای والیت حساسیت پیداکردهاند چراکه

مالتاریا ،به استبداد مرگبار و ویرانگر خود ،والیت فقیه نام بخشیدهاست.
کلمه زیبا است چراکه بنمایهای از زور ندارد و فاقد دیگر ویژگیهای کلمه

هائی است که در زبان قدرت کاربرد دارند .باوجود این،

 .1914برای اینکه زبان فریب – ویژگیهای این زبان در کتاب عدالت

اجتماعی شناسائی شدهاند – کلمه رشد را در فریب بکار نبرد ،رشد در زبان

آزادی است که باید تعریف شود و تدبیرها در این زبان هستند که باید
تعریف و تشریح بگردند و شهروندان نیز رشد را آموختن و بکاربردن زبان

آزادی بدانند و آن تدبیری را رشدآور بشمارند که خود میتوانند ،به روش

تجربی و به یمن نقد مداوم ،بکاربرند .و
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 .1911اندیشه راهنما اگر بیان قدرت است و حتی اگر بیان استقالل و
آزادی است ،نقد پذیر باشد .در حقیقت ،رشد یافتن بکاربردن اندیشه
راهنمائی است که بیان استقالل و آزادی باشد .بجا است خاطر نشان شود
که هرگاه اندیشه راهنما انتقاد را بپذیرد ،ولو بیان قدرتی از نوع استبداد

فراگیر باشد ،به نقد ،میتواند بیان استقالل و آزادی بگردد .بنابراین،

 . 1919ضدیت با هر اندیشه راهنمائی از دینی و غیر دینی ،گویای از رشد
ماندگی است .چرا که اندیشه راهنما را قدرت بکار میبرد و قدرت تا آنرا از

خود بیگانه نکند ،بکار نمیبرد ،پس از بندگی قدرت است که باید آسود .و

موضوع مخالفت قدرت باید باشد و نه دین یا مرام .ضدیت تعطیل کننده

نقد و گویای وجود بیان قدرت در سر است .بدینخاطر است که در جامعه

ها ،اندازه ضدیت با اندیشهها و هنرها و بسا دانشها و فنها ،میزان از رشد
ماندگی آنها را گزارش میکند .و
 .11بنابر اینکه ثنویت اصل راهنمای بیانهای قدرت و برقرارکردن رابطه
قوا است ،نمیتواند اصل راهنمای رشد انسان و عمران طبیعت باشد .رشد
وقتی ترجمان این اصل باشد ،جز بیانگر بزرگ و متمرکز شدن قدرت (=

ترکیبی که در روابط قوا کاربرد پیدا میکند) نیست .بدینقرار ،اصل راهنما
محک تشخی

رشد انسان و عمران طبیعت از بزرگ و متمرکز شدن قدرت

است :هرگاه اصل راهنمای عقل موازنه عدمی بگردد ،خودانگیختگی او

کامل میشود .چنین عقلی رشید است:

 .1194رشید صتت انسانی است که رشد او مداوم است .اما رشد
مداوم ،خالی از تخریب و مشکلهایی که برهم افزوده میشوند و

بحران در پی بحران ببار میآورند ،وقتی میسر است که اصل راهنما،
در سطح یک انسان و در سطح یک خانواده و در سطح یک گروه و در

سطح جامعه و در سطح رابطه جامعهها با یکدیگر و در سطح رابطه
انسان با جانداران و طبیعت ،موازنه عدمی باشد :مدار باز بروی
هستی هوشمند و رابطههای حق با حق و خالی از زور  .بدینسان،
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 .1111تغییر رابطه قوا به رابطه حق باحق ،نیاز به ازخود بیگانه نکردن نیرو
در زور و بکار نبردن آن دارد .بنابراین ،نخست در رابطه انسان با خویش
است که با گزیدن این یا آن اصل راهنما ،زور بی یا با محل میشود .بدین

قرار ،رشد آغاز میگیرد با برگزیدن موازنه عدمی بمثابه اصل راهنما .هرگاه،

هم از آغاز ،ثنویت اصل راهنما بگردد ،دیگر این نه انسان که قدرت است

که رشد میکند .چراکه وقتی هم انسان تحصیل علم میکند ،چون اصل
راهنما ثنویت است ،آلت فعل قدرت باقی میماند .بنگریم به جامعه جهانی

خود و طبیعتی که آلوده میشود و از خود بپرسیم :آیا حاصل ترکیب علم و
فن با زور و ثروت ،از رهگذر بکاربردن این و یا آن بیان قدرت نیست و

تحصیلکردهها در خدمت قدرت سرمایهداری نیستند؟

راستی ایناست که رشد خودانگیختگی عقل است و

خودانگیختگی عقل نیازمند موازنه عدمی بمثابه اصل راهنما و بیان

استقالل و آزادی بمثابه اندیشه راهنما است.

 .14رشد واقعیت کامل خود را به دست میآورد وقتی همه این معیارها جمع

میشوند .اما این معیارها در فعالیتی جمع نمیشوند ،مگر انسان ،به مثابه

مجموع استعدادها و فضلها ،فعالیتهای خودانگیخته پیدا کند .توضیح

اینکه استعدادی که اندیشه راهنما را میسازد یا میپذیرد و استعدادی که
دانش میآموزد و میجوید و استعدادی که رهبری میکند و استعدادی که

انس میگیرد و رابطه برقرار میکند و استعدادی که هنر میسازد و استعدادی
که کارش پرداختن به اقتصاد فعالیتها است -یعنی زمان بندی فعالیتها،

چند و چون و همآهنگی فعالیتها را سازمان میدهد -و استعدادهای دیگر
و فضلهائی که هریک کار خویش را انجام میدهند ،وقتی همه باهم ،به یمن
عمل به حقوق ذاتی و حقوق شهروندی ،فعالیت خودانگیخته پیدا میکنند،

رشد واقعیت پیدا میکند .هرگاه آنرا با محک معیارهایی که برشمردم،
بسنجی ،میزان عدل معلوم میکند ،چه اندازه رشد انجام گرفتهاست .پس ،بر

انسان مستقل و آزاد نیست که منتظر تغییر قدرت دولتی بنشیند تا مگر

دولت مطلوب او برنامه رشد تهیه کند و به اجرا در آورد .در خود است که
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میباید موانع رشد را از میان بردارد .بر او است که بداند ،اگر رشد نکند،
تخریب میکند و وقتی تخریب میکند ،قدرت بر او حکومت میکند.

در کتاب «رهبری درمردم ساالری» و پیش از آن ،مکرر توضیح دادهام

که قدرت را اگر به رهبر عابد زاهد بدهی ،باید مطمئن باشی که او آلت

قدرت میشود و اوامر و نواهی قدرت را به اجرا میگذارد .بنابراین ،هر کس
تضمین بدهد ،اگر به قدرت برسد ،کشور را چنین و چنان رشد میدهد،

دروغ میگوید .زیرا با استقرار قدرت جدید ،قول دهنده یا آلت قدرت می

شود و عهد خویش را نقض میکند و یا آلت قدرت نمیشود و قدرت زدائی

را رویه میکند .پس هیچ تضمینی جز استقالل و آزادی خود انسان شهروند
وجود ندارد .آدمی که زورمدار است ،قدرت بر او حکومت میکند .یا طبق

احکام مسکوی استالین و یا برابر «آیههای تهرانی» مالتاریا .آن کس که
زنهار میداد ،دروغی را دست مایه کرده بود که از ساختههای مالتاریا است:
در آیههایی که در مکه نازل شدهاند ،سخن از ارزشها و حقوق است .اما

وقتی پیامبر (ص) در مدینه مستقر میشود ،در آیهها ،سخن از خشونتها
است .جاعل اصلی این دروغ مالتاریا است .زیرا میباید نقض «بیان

استقالل و آزادی» را که در پاریس از زبان آقای خمینی اظهار شد و

جایگزین کردن آنرا با بیان استبداد که ،در تهران ،باز از زبان خمینی ابراز

شد ،توجیه میکرد .مالتاریا بوجود آمد زیرا مسلمانها از یاد بردند اسالم
روش زیستن در استقالل و آزادی است .از یاد بردند تضمینکنندهِ مستقل و

آزاد و حقوقمند شدن خود آنها هستند .از یاد بردند که وقتی مستقل و آزاد
نمیشوند ،مستقل و آزاد نمیکنند .دینی که انسان را مستقل و آزاد میکرد،
کجا ممکن بود در مدینه ،او را محکوم حکم قدرت (= زور) کند؟ بعد از

 41قرن ،در کجای جهان مردم ساالری شورائی مدینه ،واقعیت پیدا کرده

است؟

به هر رو ،رشد را انسان خود میکند .بر میزان عدل ،رشد با مجموع

معیارها قابل سنجیده شدن و تمیز جستن از ضد رشد است .فصلهای آینده

تفصیل این فصل هستند.
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 .1رشد حل تضادهاست
در قسمت اول اين مطالعه ،دانستيم كه «رشد وقتى واقعيت دارد كه خالى

از ناسازگارى و تضاد باشد» .حال تضادها را دستهبندى مىكنيم:

 .4تضادها ميان استعدادها در درون هر يك از انسانهاى عضو يك جامعه ؛
 .1تضادهاى انسانها بابنيادهاى جامعه؛

 .9تضادهای بنيادها بايکديگر و تضادهائی که ،در جامعه ،از رهگذر روابط
قوا ،ميان گروه بنديها و افراد پدید میآیند؛

 .1تضادها با دنیای خارج ،از رهگذر روابط قوا با جامعههاى ديگر ،يا
روابط سلطهگر  -زيرسلطه؛

 .4تضادها با زمان و مکان؛
 .6تضادها با طبيعت؛
 .7تضاد با خدا و

 .3تضادها میان واقعیت و حقیقت و پوششها از دروغ و خرافه و دیگر غیر
عقالنیها.

هر فعاليتى وقتى حركت رشد است كه هيچيك از اين تضادها بر آن محا

نباشد و در خود آن نیز نباشد .در جهان امروز ،در همه جامعهها ،اين تضادها
وجود دارند .بنابراين ،معيار عمومى ما براى سنجش هر فعاليت ،اندازه

تضادهاى هشتگانه در آن فعاليت است .هر اندازه تضادها بيشتر ،سهم
رشد كمتر و سهم تخريب بيشتر.

اين معيار هم بکار سنجش فعاليتهاى يك فرد و هم بکار سنجش

فعاليت يك جمع مىآيد .شناسائى اين تضادها كار اساسى در تشخي
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راه

رشد از كج راهه ويرانگرى و از رشدماندگى است .تضادهاى  1و  4و  6را
در مطالعههاى ديگر ،بخصوص در مطالعه سلطه و پويائيهاى آن ،موضوع

بحث قرار دادهام .در اين مطالعه ،كم و بيش به آنها پرداخته مىشوند .در این
جا ،عمده بنابر مطالعه تضادهائى است كه يا مطالعه نشدهاند و يا بدين گونه

مطالعه نشدهاند:

 .4يادآور مىشوم كه هر انسانى شش دسته استعدادها( .4استعداد انديشه

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

فن .4 ،استعداد هنر و  .6استعداد اقتصاد) دارد و هر انسانی فضلها دارد.
عملى كه فعاليت خودجوش و همآهنگ اين استعدادها و فضلها را با

فعاليتهاى دستورى و ناهمآهنگ جانشین مىكند ،ضد رشد است .ماركس از

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

مىكند :هرزمان فعاليت انسان با امر و نهى قدرت انجام مىگيرد ،عقل او
مستقل و آزاد نيست .بنا بر اين ،استعدادها و فضلهايش ديگر نمىتوانند

خودجوش و همآهنگ فعاليت كنند .ازاينرو ،انسان در درون خويش ،گرفتار
تضادها مىشود و هر تضادى را بايد در سود قدرت آمر حل كند .اگر بنا بر
رشد باشد ،انسانها بايد از اين نوع تضاد بياسايند .آسودن از اين نوع تضاد،
موكول است به تغيير رابطه با بنيادهاى جامعه:

 .1تضاد انسان با بنيادهاى ششگانه و تضاد میان آنها -كه يك به يك
مىآورم  -در جامعهها :بنیادها حاصل فعاليتهاى شش دسته استعدادهاى
انسانها هستند .اگر اين بنيادها در خدمت استعدادهاى انسانها باشند،

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

انسانهايند:
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 .114بنياد دينى وقتى بر مدار قدرت از خود بيگانه مىشود و بيان استقالل و
آزادى را به بيان قدرت بر مىگرداند ،رابطه انسان با خدا را نيز وارونه

مىكند :خدا قدرت مطلقى مىشود كه انسان در برابر او «پوچ» است .بديهى
است اين انسان در برابر زور مطلق ،تسليم تقديرى مىشود كه آن زور برايش

رقم مىزند .در بيان استقالل و آزادى ،انسان موجود فعالى مىشود در بى
كران استقالل و آزادى و توانائى و دانش و ...در حال حاضر ،هر دو نوع

انسان وجود دارند .در پندار و گفتار و کردار آنها ،رشد را از ويرانگرى،

آسان مىتوان تميز داد .

كتابى را خواندهام كه از «الئيسيته» بحث مىكند .بمناسبت ،صاحب

كتاب آزادى را آزادى از جبر خداها دانسته است .با وجود اين ،اين انصاف

را داشتهاست كه هشدار بدهد خدا مساوى با زور مطلق ،تنها خداى دينها
نيست .ايدئولویيهاى قرن بيستم آن خدا را منكر شدند اما قدرت (= زور)
را خدا كردند و انسان را برده جبرش گرداندند .بدينقرار،

براى اينكه دين ،دين استقالل و آزادى بگردد و ،به دین ،انسان استقالل

و آزادى پيداكند ،بنياد دين كه اينك بر اصل ثنويت تك محورى ساخت

پذيرفتهاست ،بايستى ،بر اصل موازنه عدمى ،از خدمت قدرت رها شود و
ساختاری را بپذیرد که به آن امکان میدهد دين را از بيان قدرت شدن،

حفظ كند .بدينسان ،قطع رابطه بنياد دين با قدرت و بيان استقالل و

آزادى گشتن دين ،كارى است كه در همه جامعههاى انسانى مىبايد به

انجام رسد تا انسانها به راه رشد باز آيند .

به ترتيبى كه دورتر خواهيم ديد ،اين انسان است كه با تغيير خود ،رابطه

خويشتن را با بنياد دين ،تغییر میدهد .او ساختار این بنياد را نيز تغيير
مىدهد.

 .111بنياد تعليم و تربيت :از مهد کودک تا دبستان و از دبستان تا
دانشگاه ،كارش آموزش و پروش انسانها ،بمثابه مجموعهاى از استعدادها

نيست.كارش تعليم و تربیت «نيروى كارماهر» براى ساالريها (سرمايه

ساالرى ،ديوان ساالرى ،فنساالری ،دينساالرى ،علمساالرى ،حزب

ساالرى ،هنرساالری و )...است .ازاينرو است كه نايکسانى استعدادها
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را نابرابرى استعدادها مىگرداند و آنها كه مهر بىاستعداد
مىخورند ،با همان شتاب كه علم و فن رشد مىکنند ،اكثريت
بزرگترى مىشوند .تضادها كه از این رهگذر پديد آمدهاند و پديد مىآيند،
از موانع بزرگ رشد انسانها شدهاند و میشوند .بدينقرار،

بنياد تعليم و تربيت بايد رابطه خود را با قدرت قطع كند تا بتواند بخدمت

انسانهایِ با استعدادهاى نايکسان درآيد .آنهم به ترتیبی که هر انسان ،براى
آموزش و پرورشى كه خود بر مىگزيند ،آموزشگاه در خور را پيدا كند .

مقايسه دو نظام آموزشى ،هزينه غير قابل تحمل نظام كنونى و ويرانگرى

استعدادها و محروميت اكثريت بزرگ انسانيت را از آموزش و پرورش،
آشکار مىكند .بدينقرار« ،پست ليبراليسم» نیز كه در انتقاد ليبراليسم،
انسان را آموزنده تلقى مىكند و آزاد و مسئول مىشناسد ،ناگزیر ،اعترا ،به

اين نظام پرهزينه و ويرانگر استعدادها شدهاست .

با وجود اين ،مشکل حل نمىشود مگر آنكه تضادهاى ديگر نيز حل

شوند و انسان از بردگى قدرت رها شود:

 .119در باب قدرتى كه دولت و ديگر بنيادهاى سياسى هستند و قرار گرفتن

فرد ،بدون حفاش ،در برابر اين قدرت ،از زمانى كه دولت و جامعه مدنى

موضوع بحث شدهاند ،تا بخواهى كتابها نوشته شدهاند و بر سر لزوم آزادى
انسان از وابستگى به قدرت دولت ،اجماع بوجود آمدهاست .براى مثال ،در

ایران ،بودجهاى كه حکومت تقديم مجلس میکند گزارشگر ناتوانى جامعه
مدنى و وابستگى كامل انسان ايرانى به قدرت دولت است .زيرا ،غير از

ديگر وابستگيها ،دولت ،در درآمدها و هزينههایىش ،تابع فعاليتهاى

اقتصادى ملت نيست اما ملت در فعالیتهای خویش تابع فعالیت اقتصادی
دولت هست .بودجه نشان مىدهد همين تابعيت را دولت ایران به اقتصاد

مسلط انیرانی دارد .زيرا تكيه بودجه بر فعاليت اقتصاد مسلط در ايران

است .اين بودجه از عوامل تعيين كننده قشر بنديهاى اجتماعى است و
تضادهاى سخت خصومت برانگيز پديد مىآورد :اين بودجه بطور قطع ضد

جامعه مدنى است .بدينسان ،رشد انسانها نياز دارد به دولتى كه به جاى

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

اين تجديد سازمان تضادهائى را كه دولت قدرت مدار تجسم آناست،

يکسره حل نمىكند اما محيط اجتماعى را فراخناى استقالل و آزادى و
مساعد رشد انسان مىگرداند.

 .111بنيادهای اقتصادى :در مردم ساالريهاى غرب ،كارفرمائيها سازمانهاى

مردم ساالر ندارند .نه تنها انسان خود را بمثابه نيروى كار به اين كارفرمائيها

مىفروشد ،بلکه در درون آنها ،در خدمت كارفرمائى ،نقش نيرو را بازى

مىكند .تضاد اقتصادى كه از رهگذر استثمار پديد مىآيد ،يکى از تضادها
است .تضادى كه در درون انسان ،فعاليت همآهنگ و خودجوش

استعدادهاى او را بر هم مىزند و تضادها كه در خانواده و در جامعه ،از راه

ايجاد قشربنديها پديد مىآورد و نابرابريهاى فرهنگى و سياسى و اجتماعى كه
بر نابرابرى اقتصادى مىافزايد و آلودگى محيط زيست ،حاصل سازماندهى

كارفرمائى بر مدار قدرت سرمايه و زيادت طلبى اين قدرت است .مردمساالر
كردن سازمان كارفرمائى و شركت كاركنان در اداره آن ،موضوع بحث
صاحب نظران در غرب نیز هست .اما ميزان در تجديد سازمان واحدهاى

توليدى ،حالت عدم تضاد و جانشين شدن رشد انسان بجاى بزرگ شدن
قدرت سرمايهدارى است.

بديهى است كه عقل قدرتمدار ،چماق «واقع بينى» را مىكشد و پيشنهاد

اين ميزان را «آرمان گرائى» مىنماياند .اما ويرانگرى عظيم و ندرت
روزافزونى كه كارفرمائى سرمايهدارى ببار آوردهاست و ببار مىآورد ،براى

كسى جاى ترديد نگذاشتهاست كه ساخت كنونى آن ،بيش از آنچه تصور
شود ،غير واقع بينانه است .افزون بر اين ،ميزان بکار آن مىآيد كه جهت
تغيير و هدف آن را ،از آغاز تا پايان ،اندازه بگيرد .ميزان ورد نيست كه

بخوانى و در جا ،تغيير دلخواه انجام بگيرد.

 .114بنيادهاى اجتماعى :تضادهائی كه از رهگذر رابطه انسان با بنيادهاى

قدرتمدار پديد مىآيند ،بنوبه خود ،تضادهاى اجتماعى بسيار ببار مىآورند.
از تضادهاى قشرهاى اجتماعى با منافع متضاد تا تضادهاى جنسى ،نژادى،
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قومى ،ملى و سنی و ،...اينك همه جامعهها را فرا گرفتهاند .وجود اين
تضادها ،از جمله گزارشگر از خود بيگانه شدن دين در بيان قدرت است.

چرا كه اگر دين بيان استقالل و آزادى مىماند ،دعوت دائمى مىشد از انسان
كه آلت فعل قدرت نشود و جامعههاى خود را به جنهمهاى تضادها بدل

نكند .هشدار دائمى مىشد به انسان كه از حقوق و آزاديهاى خويش غافل

نشود .مانع از آن مىشد كه عالمتهاى قدرت كه ضد ارزشها هستند ،ارزشها
بشوند و جانشين ارزشها بگردند .بدينقرار ،در بيان دين ،در بيانهاى سياسى،

در پندارها و گفتارها و كردارها كه تأمل كنى ،مدار آنها را اندر مىيابى :وقتى
مدار یک دین و یا مرام قدرت است ،حتى وقتى خود را جانبدار برابريها و

حل تضادها در جهت برابريها نشان مىدهد ،با اصالتى كه به قدرت (= زور)

مىدهد و با روشكردن زور ،خود را لو مىدهد.

محيط اجتماعى ،مزرعهاي است كه ،درآن ،دانه رشد انسان بارور مىشود.

خالى كردن اين محيط از تضادها به انسانها امکان رشد مىدهد .خالى
كردن محيط اجتماعى از تضادها ،بخصوص به مستقل و آزاد شدن عقل

انسان نياز دارد و اين كارى است كه هر انسانى خود مىتواند بکند .از
اينجاست كه حل تضادها بدست انسان و در خود انسان آغاز مىشود.

تجربهها ليبراليسم و ماركسيسم و پست ليبراليسم و پست ماركسيسم را به

اين نتيجه رساندهاند كه اين انسان است كه تغيير مىكند و تغيير مىدهد .بر

دليلها كه آوردهاند ،اين دليل را نيز مىبايد افزود :دست آوردهاى انسانى كه

در بيرون از او واقعيت پيدا مىكنند ،تا وقتى به عقل انسان در نیایند و در

فعالیتش کاربرد پیدا نکنند ،بکاری نمیآیند .براى مثال ،علم و فنی كه

میآموزیم و بدان «معلومات» مىگوئيم ،جاهل از آنها هیچ نمیداند و
بکارشان نیز نمیبرد .براى اينكه علم و فن نقش پيدا كند ،انسان بايد آنرا
بياموزد و بکار ببرد .سرمايه و ديگر نيروهاى محركه نيز چنين هستند .بدين

خاطر است که مىگويند پول سرمايه نيست مگر وقتى كارفرما آن را در

تركيب عوامل توليد شركت مىدهد و فعال مىكند .در ایران ،بودجهاى كه

حکومت به مجلس میبرد ،نوعى كاربرد پول است .اين پول با ديگر
عوامل توليد تأليف نمىشود تا سرمايه بگردد .با عناصر قدرت تأليف
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مىشود و رانت خوارى و فسادها و قوه خريد براى قشرهائى از جامعه
شهرى و تهيه بازار براى واردات ،پدید مىآورد .بنابراين ،جبر پرستى

را كه ترجمان خداكردن قدرت است و به حاصل فعاليت انسان بيش
از خود او نقش مىدهد ،نوعى مخدراست كه انسانها را به خواب

مىبرد تا وقتى قدرتى كه خود مىسازند ،زمين را دوزخ كند و انسانها
را دوزخى بگرداند و ،به آتش زور ،حيات را از زمينيان بستاند.

 .116بنيادهاى فرهنگى :غلبه فرهنگ قدرت (= ساختههای عقل قدرتمدار

كه ترجمان قدرت ،بمثابه ارزش برین ،هستند) بر فرهنگ استقالل و آزادی

(= فرآوردههای انديشه و عمل انسانهاى مستقل و آزاد در جريان رشد) و
فزونی گرفتن توليد فرآوردهها و خدمات ويرانگر انسان و طبيعت ،تجسم
تضادهائى هستند كه توضيح داده شدند و توضيح داده خواهند شد .نشستن

ضد ارزشها برجاى ارزشها ،همان فساد بزرگ است كه بانيان مردمساالرى
نسبت به آن هشدار مىدادند و عامل فساد مردمساالرى مىشمردند .اين ضد

ارزشها اينك در همه جامعهها ،بطور روز افزودن ،جانشين ارزشها مىشوند.
از ديد آن بانيان ،دين و اخالق مىبايد مانع اين فساد عمومى مىگشتند .در

سالهاى پيش و در جريان انقالب ايران ،دين اين نقش را بر عهده گرفت و
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

قدرت ،ضد دينى را جانشين كرد كه بيان استبداد فراگير است .در نتيجه،
عامل بزرگترين فسادها گشت.

وقتى انسان رشد مىكند ،فراخناى استقالل و آزادى او است كه گستردهتر

مىشود .فرآوردهها و خدمتها در همان حال كه بکار رشد انسان مىآيند،

فرهنگ استقالل و آزادى را بسط مىدهند .ولى زمانى كه قدرت در اشکال

گوناگون خود بزرگ مىشود ،ضد فرهنگ ،به سخن دیگر ،فرهنگ قدرت
بسط پيدا مىكند .در حالت اول ،فرهنگ گذار دائمى به توحيد مىشود و در
حالت دوم ،ضد فرهنگ گذار دائمى به تضاد مىگردد .بدینسان ،انسان با
فرهنگ يا ضد فرهنگى كه مىسازد ،به خود هويت مىدهد ،شاخ
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رشد،

فرهنگ استقالل و آزادى و شاخ

ضد رشد فرهنگ قدرت است .فرهنگ

رشدپذير ترجمان رشد همگانى انسانهاى عضو جامعه است .فرهنگ

توحيد ،فرهنگى است كه ،در آن ،كثرت آراء و عقايد و فعاليتها و رد و بدل
شدن آنها و نقد شدنشان به یمن جریان آزاد اندیشهها ،موجب وسعت و

شتاب گرفتن رشد مىگردند .این فرهنگ از فرهنگ قدرت تضادساز باز

شناخته مىشود ،با محک اندازه برخوردارى انسانها از حقوق خويش.
بخصوص حقوقى كه مىتوان آنها را حقوق معنوى انسان شمرد (انس،

دوستى ،محبت ،عشق  ،ابتكار ،ابداع ،خلق ...،و نه تنها يك نوع استقالل و
آزادى كه تمامى انواع استقالل و آزادى).

 .9تضادها میان بنیادهای جامعه با یکدیگر و تضادها در جامعه از
رهگذر روابط قوا ،ميان گروه بنديها و افراد:

 .914ستیز و سازش میان بنیادهای جامعهها یک امر واقع دیرپا است .در

حقیقت ،زمان قدرتمندی و نیز رشد و توانمندی هر جامعه ،زمان همسوئی
بنیادهای آن جامعه بودهاند:

● نزاع میان بنیاد دین و بنیادهای سیاسی ،یعنی دولت و سازمانهای

سیاسی ،و نزاع میان بنیاد دین و بنیاد تعلیم و تربیت و بنیادهای فرهنگی و
میان این دو با بنیاد اقتصادی و ...و تقال برای سلطه بر یکدیگر ،امر واقعی

دیرپا در همه جامعهها است .بخصوص نزاع میان بنیاد دین و بنیادهای

سیاسی ،در ایران و جامعههای دیگر ،در طول تاریخ جریان داشتهاست .زمان
های انحطا  ،زمانهائی بودهاند که میان بنیادهای جامعه همسوئی ،یکسره
از میان برخاسته است .برای مثال ،ایران بهنگام حمله اسکندر و ایران

بهنگام حمله عرب و ایران بگاه حمله مغول و ایران در دوره قاجار ،گرفتار
نزاع بنیادهای جامعه با یکدیگر بودهاست.

در ایران  ،سه جنبش همگانی در یک قرن ،ناکام شدند زیرا نزاع

بنیادهای جامعه از میان برنخاست و تضادها ،سبب بازسازی دولت

استبدادی شدند .نیک که در این جنبشها تأمل کنیم میبینیم :جنبشها

وقتی موفقیت آمیز شدند که بنیادهای دینی و سیاسی و تعلیم و تربیتی و
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اقتصادی در درون جامعه مدنی قرارگرفتند و رویارو شدند با دولت
استبدادی .از آن پس ،بنیادهای دینی و سیاسی جامعه مدنی را رها کردند و
در سرای دولت سکنی گزیدند .حاصل این تغییر منزل ،بازسازی استبداد شد.

● بدینخاطر است که جامعه شناسان میگویند :هرگاه سازمانهای سیاسی در

جامعه مدنی منزل داشته باشند ،دموکراسی برقرار میشود و دولت حقوقمدار

میگردد و هر زمان ،این سازمانها جامعه مدنی را ترک گویند و به سرای
دولت درآیند ،دولت استبدادی و قدرتمدار میگردد.

بدینسان ،حل تضاد میان بنیادهای جامعه و همسو شدن آنها نه

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

های پیشین این مجموعه به این تجدید ساخت بر پایه استقالل و

آزادی پرداختهام .بنیادهای قدرتمدار و قدرت محور مدارهای بسته

اند .در همانحال که مجری اوامر و نواهی قدرت هستند ،بر اعضای

جامعه مسلط هستند .آنها هستند که هدف را تعیین میکنند که جز

قدرت نمیتواند باشد و باز آنها هستند که اعضای جامعه را وسیله
رسیدن به هدف خود میکنند .هرگاه بنیادهای جامعه بر پایه
استقالل و آزادی تجدید ساخت یابند ،جای رهبری کننده را از دست

میدهند و شهروندان این جا را از آن خود میکنند و
شهروندان و بنیادها و هدف چنین میشود:

رابطه

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

رشد است و بدینخاطر که الف .بایکدیگر همسو میشوند و ب.
بنیادها در جامعه مدنی میمانند ،گستره امکانهای شهروندان را تا

بخواهی فراخ میکنند .زیرا نظام اجتماعی باز و تحولپذیر میشود و
بکارافتادن نیروهای محرکه در رشد ،بیکم و کاست ،ممکن میشود.

 .911تضادها میان گروهبندیهای اجتماعی ،از راه بنیادها پدید میآیند و
برهم افزوده میشوند و دیرپا میشوند .در حقیقت ،رابطه قوا میان قشرهای

سرمایهساالران و کارگران و دهقانان و دیگر قشرها از طریق بنیادها ،دولت،
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بنیاد کارفرمائی و بنیاد تعلیم و تربیت و بنیادهای اجتماعی و بنیادهای
سیاسی و بنیادهای دینی و بنیادهای فرهنگی ،برقرار میشوند .پرسش اساسی

که در طول دو قرن اخیر ،بدان پرسشهای گوناگون داده شدهاند ،ایناست:
این تضادها حل شدنی هستند یا خیر؟ اگر حل شدنی هستند راهحل کدام

است؟:

● یک راهحل متناقض بود و این شد :تضاد درونی است و توسط مامای

تاریخ که قهر است ،حل میشود .این راهحل اجرا شد و نتیجه نداد .نمی
توانست نتیجه بدهد زیرا وجود دوتناقض درآن ،گویای غلط بودنش بودند:

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

میشود و نه حل کننده آن.

در عمل ،دیکتاتوری پرولتاریا ،تضاد اجتماعی را از میان نبرد .تخریبی

عظیم ببارآورد و از میان رفت.

● یک راهحل سازگار با دموکراسیِ بر اصل انتخاب پیشنهاد شد (آلن تورن
در دموکراسی چیست؟) :ستیز و سازش .اما حاصل این ستیز و سازش در

جامعههای دارای این دموکراسی این شدهاست که از پایان جنگ جهانی

بدینسو ،سهم سرمایه از درآمد بطور مداوم بیشتر و سهم کار همواره کاهش

پذیرفتهاست .جذب شدن قشرهای زیر سلطه در نظام اجتماعی و از خود

بیگانه شدنشان از رهگذر خوکردن به فرهنگ قدرت و این واقعیت که

سرمایهداری جهانی است و محدودهِ عمل قشرهای زحمتکش مرزهای ملی

و نظام اجتماعی نیمه بستهاست ،از توان ستیز قشرهای زحمتکش کاسته

است و میکاهد.

● راهکار دیگری که ،بر اصل تغییر کن تا تغییر دهی ،میتوان پیشنهاد کرد

ایناست :جانشین کردن ِرابطه قوا با رابطه حق با حق ،به یمن،

الف .تغییر ساخت بنیادهای جامعه و رابطه شهروندان با بنیادها به شرح

باال .از جمله ،تغییر ساخت دولت بر وفق حقوق انسان و حقوق شهروندی

او و حقوق ملی و تجدید ساختارهای ارکان دموکراسی به ترتیبی که در

کتاب ارکان دموکراسی تبیین شدهاست .و
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ب .تغییر رابطه میان مالکیت شخصی با مالکیت خصوصی .در حال حاضر،
مالکیت شخصی (مالکیت انسان بر کار خویش) تابع مالکیت خصوصی
است .هرگاه رابطه وارونه شود ،تضاد میان کار و سرمایه از میان بر میخیزد.

زیرا سرمایه در اختیار کار قرار میگیرد .هم در کتاب عدالت اجتماعی و در

جلد اول کتاب رشد و هم اینک (تغییر رابطه میان شهروندان و بنیادهای
جامعه به شرح باال) راهکار را تبیین کردهام.

ج .خشونتزدائیها و دیگر راهکارها که این کتاب مجموعه آنها را در بر می

گیرد.

د .پایان بخشیدن به تولید فرآوردههای ویرانگر که افزون بر دو سوم تولید
در جهان هستند .و پایان بخشیدن به تخریب نیروهای محرکه .و

ه .پایان بخشیدن به پیشخورکردن و از پیش متعینکردن و به نابرابریها که
همچنان بر هم افزوده میشوند .و

و .حل تضادهای دیگر ،از جمله تضاد انسان با طبیعت که ساخته قدرت
است .و

ز .و این راهکارها نمیتوانند همراه نباشند با یافتن اندیشهراهنمائی که بیان
استقالل و آزادی باشد.

 .1تضاد جامعهها با یکدیگر :تجربهها ،از پی یکدیگر ،حق را به فردوسی

میدهند :تضاد در درون و با بیرون ،یکدیگر را ایجاب میکنند .این
مجموعههای سرزمینمند هستند که با برقرارکردن رابطه قوا بایکدیگر ،در
درون نیز گرفتار رابطه قوا میشوند و ،بنوبه خود ،قشرهای مسلط برای حفظ

موقعیت خویش با جامعههای دیگر ،روابط قوا برقرار میکنند .تجربه جامعه
ایران و جامعههای دیگری که در موقعیت جامعه ایران هستند ،جا برای

تردید ،باقی نگذاشتهاست که گروهبندیهای حاکم بر جامعه در موقعیت زیر

سلطه هستند که سلطهگر را به مسلط شدن بر کشور خود برمیانگیزند .زیرا
حفظ موقعیت خود را «اوجب واجبات» میدانند و حفظ این موقعیت

ایجاب میکند که نظام اجتماعی تحول نکند .برای اینکه نظام اجتماعی
تحول نکند ،باید بخشی از نیروهای محرکه به جامعه مسلط صادر و بخشی
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دیگر تخریب شوند .از اینرو است که بدون خارج شدن از روابط مسلط –
زیر سلطه ،رشد زیر سلطه ممکن نیست و در سطح جامعههای مسلط و زیر
سلطه ،ممکن نیست بتوان رشد قدرت را با رشد انسان جانشین کرد .بدین

قرار ،حل تضاد نیازمند آناست که

 .194رابطه جامعهها که اینک بر اصل ثنویت (روابط قوا میان قوی با
ضعیف) است ،بر اصل موازنه عدمی (رابطه حقوقمند با حقوقمند)

جانشین شود .و

 .191نیروهای محرکه از مهار ماوراء ملی ها خارج بگردند و این

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

قدرت ،اتخاذ میکنند و به اجرا میگذارند برای برقرار کردن صلح
پایدار و بکار انداختن نیروهای محرکه در رشد همآهنگ جامعهها و

عمران طبیعت .و

 .199بدیهی است دموکراسی شورائی با شرکت دولتها نیازمند
برقراری دموکراسی و رشد آن در جامعهها ،به یمن باز و تحولپذیر

شدن نظامهای اجتماعی است .و از آنجا که دموکراسی در سطح هر
جامعه برقرار میشود ،این شهروندان هستند که با باز و تحولپذیر

کردن نظامهای اجتماعی خود ،به هر دو تضاد دورنی و بیرونی پایان

میبخشند که یکدیگر را ایجاب میکنند.

 .4تضاد انسان با طبیعت :بنابراین که رابطه انسان با طبیعت رابطه تضاد و
یا رابطه توحید باشد ،سه نوع رابطه میان انسان و طبیعت در دو نوع اندیشه

راهنما بیان شده و بکار رفتهاند:

 .414بنابر تضاد انسان با طبیعت ،در این و آن بیان قدرت ،دو نوع رابطه

تعریف و انسانها آنها را برقرارکردهاند:

● طبیعت بر انسان مسلط است و زندگی انسان در دست طبیعت تقدیر ساز

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

فن جسته و آن را در «مطیع» کردن طبیعت بکاربردهاست .راست بخواهی،
دانش را ایدئولویی گردانده یعنی در ترکیب قدرت سهم دانش و فن را بیشتر
کرده و حاصل کارش وضعیت کنونی محیط زیست و منابع در حال پایان کره

زمین گشتهاست .و

 .411بنابر توحید انسان با طبیعت ،طبیعت حقوقمند است و حقوق انسان

از حقوق طبیعت جدائی ناپذیر است .از اینرو ،انسان میباید ،با عمران
طبیعت و رعایت این اصل که «در طبیعت از هر چیز به اندازه وجود دارد»،

حقوق طبیعت و خود را بجا آورد.

اینک که بعد از تجربه هستیم میدانیم که انسان با طبیعت تضاد

ندارد تا از راه تسلیم به آن و یا تسلط برآن ،تضاد را حل کند .بلکه با

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

زمین ،ممکن میکنند.
 .6تضاد با زمان و مکان :گذشته گرائی و حال گرائی و آیندهگرائی سه
تمایل گویای تضاد انسان با زمان و مکانند .هر سه تمایل سه امر واقع مستمر

هستند و در سه بیان قدرت تبیین شدهاند .در حال حاضر ،جامعههای مسلط

و مجهز به دانش و فن از آیندهگرائی به حالگرائی بازآمدهاند .پیشخورکردن

و از پیش متعینکردنِ آینده بیانگر حالگرائی رفاهطلب و گرفتار جبر مصرف
انبوه این جامعهها است .اینان «علم» را ایدئولویی گرداندهاند و آن را در

تخریب طبیعت بکاربردهاند و اینک مدعی هستند که چون علم میگوید در
طبیعت اصل بر انتخاب اصلح است ،مسئله افزایش جمعیت را باید ،از

طریق بکاربردن سالح اتمی ،برای از میان بردن «دون انسانها» حلکرد

تاکه تضاد «انسانهای اصلح» با مکان – «فضای حیاتی»  -از میان
برخیزد و کره زمین از آن «اصلح»ها گرداند .عنوان کتاب تافلر« ،شوک

آینده» ،در همانحال که کتاب گویای غفلت نویسنده از پیشخور کردن و از
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پیش متعین کردن آینده است ،تشریح «جبر تغییر» و دستهبندی انسانها از
رهگذر انطباقپذیری و یا ناتوانی از انطباق با آناست.

کوششهای انجامگرفته برای حل تضاد با زمان (گذشته و حال و آینده)

و مکان ( رابطه محیط زیست با جمعیت) ،بجائی نرسیدهاند .جمعیت در
حال افزایش است .بخش بزرگی از جمعیت جهان در گذشته زندگی میکند.

بخش بزرگ دیگری گذشته و حال را قربانی آینده میکنند و بخش کوچکی

آینده را قربانی حال میکنند .برای حل تضاد با زمان و مکان ،بر اصل موازنه

عدمی ،راهکار یافتنی و پیشنهادکردنی است:

 .614زمان بستر بهم پیوستهای را تشکیل میدهد :نمیتوان و نباید درگذشته

ماند .میتوان و باید گذشته را نقدکرد و آن را سرمایهگرداند و در حال برای
ساختن آینده بکاربرد .نمیتوان و نباید آینده را قربانی حال کرد و نمیتوان و

نمیباید حال را قربانی آیندهکرد .در عوض ،هر نسل میتواند بر میزان
عدالت ،در حال زندگی درخور (= عمل به حقوق ذاتی) کند و دست
آوردهایش ،نیروهای محرکه مازاد را در اختیار نسل آینده قراردهد.

بدین سان ،ساختن حال ،درجا بکاربردن گذشته بمثابه سرمایه (=
مجموع نیروهای محرکه) و ساختن آینده میشود .انسان ،با بازجستن

استقالل و آزادی خویش ،از سه جبر گذشته و حال و آینده میرهد.

 .611تضاد با مکان ،یعنی تضاد افزایش جمعیت با «فضای حیاتی» را با

این راهکارها میتوان حل کرد:
الف .عمران طبیعت .و

ب .صلح در سطح هر کشور و در سطح جهان تا که در انحصار داشتن

«فرآورده های استراتژیک» تعیینکننده سطح و کم و کیف تولید فرآورده
های کشاورزی و غیر آن نگردد .و

ج .کاستن از تولید فرآوردههای تخریبی و افزودن بر تولید فرآوردههائی که

نیازهای اساسی انسانها را بر میآورند .و

د .متوقفکردن فراگرد شیء گرداندن انسان ،بنابراین ،رها کردن نگرش در

میزان جمعیت ،بمثابه مؤلفهای از مؤلفههای قدرت و یا مانع قدرت ملی
(مورد چین و هند) .بنابراین ،در حالت طبیعی نگاه داشتن رشد جمعیت .و
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ه .در سطح هر کشور ،عمران مناطق آن به ترتیبی که پخش جمعیت متعادل
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

و .رشد انسان را باید و میتوان جانشین رشد قدرت (سرمایهداری ) کرد.
 .7تضاد با خدا :در باال قولى را آوردم كه بنا بر آن ،آزادى رهائى از خدا

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

مىكنم :انواع آزاديها كدامهايند؟ در دو مطالعه ،دو دسته آزدايها را هر يك
در چهار نوع ،شناساندهام .وقتى آدمى در راه رشد است كه از تمامى اين

آزاديها برخوردار است:

 .714آزادى انتخاب اصل راهنما :بدين انتخاب است كه آدمى از آزاديهاى

خود غافل مىشود و يا از آنها برخوردار مىشود وقتی موازنه عدمى را اصل
راهنما میكند،

 .711عقل او مستقل و آزاد مىگردد و فراخناى بىكران الاكراه ،عرصه

فعاليت او مىشود .قلمرو عقل را ،از بيرون ،هيچ قدرتى نمىتواند محدود
كند .اين از دورن و به اصل راهنماست كه آدمى استقالل و آزادى فعاليت
عقل را از ميان مىبرد و يا بىكران مىكند.

 .719آزادى انتخاب اطالعات و دانشها و نظرها .از بيرون ،هيچكس را

نمىتوان به پذيرفتن و يا نپذيرفتن نظرى ،به راه دادن يا راه ندادن اطالعى و
دانشى ،وادار كرد .اگر اصل راهنما موازنه عدمى باشد ،عقل مستقل و آزاد،
در فعاليت خويش ،به سراغ اطالعات و دانشها و نظرها مىرود .حتى اگر

سانسور كامل ،ضد اطالع را جانشين اطالع كرده باشد ،عقل مستقل و آزاد،

با بکار بردن روش تناقضزدائی ،مىتواند اطالع صحیح را از آن بدست

آورد .بدينقرار ،اگر عقلها استقالل و آزادى خويش را باز يابند ،آسان

مىتوانند حصار سانسورها را از ميان بردارند.
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 .711استقالل و آزادىِ انديشيدن :انديشيدن در درون آدمى انجام
مىگيرد و از بيرون ،هيچ راهى به حريم عقل نيست .اگر انسانها
خود را از اين استقالل که در آمدن به بیکران هستی است و آزادى

که اینهمانی جستن با آن در مقام خلق است ،به اين بهانه كه اظهار
انديشه سر سبز مىدهد برباد ،محروم نكنند ،در بيرون از مدار بسته

قدرت ،جريان آزاد انديشهها بر قرار مىشود .قدرت مدارها در مدار
بسته خود مىمانند و مىخشکند.

 .714اما آن استقالل كه انسان راست و آدمى بگاه انديشيدن درك مىكند،

فرا رفتن از هستى متعين است .انديشه بگاه خلق ،بطور خودانگیخته ،یعنی
مستقل و آزاد ،از هستى متعين فرا مىرود .سارتر آزادى را اين فرا رفتن

مىداند و تنها انسان را بدان توانا مىانگارد .اما اگر هستى متعين ،فرا
نداشته باشد ،یعنی نامتعینی نداشته باشد ،عقل چگونه مىتواند از

متعین به نا متعین ،فرا رود؟ پس هستی نامتعین هست و استقالل

رابطه مستقیم برقرارکردن با آن و آزادی اینهمانی جستن با آن در
مقام خلق است .بدينقرار ،تضاد با خدا ،زندانى شدن در تعين است .براى
مثال ،هر انسانى كه ميان خود و پديدههاى هستى حد قرار مىدهد و بر آن

مىشود كه جز حدها ميان پديدهها هيچ چيز واقعيت ندارد ،ناگزير به قدرت
(= زور) اصالت مىدهد .زيرا كه حدها گزارشگر چندی وچونی روابط
قوایند و پدید آورنده و پدید آمدهِ قدرت هستند .كسى که گمان میبرد
تضاد با خدا را از راه انکار او ،حل مىكند ،غافل است گوهر استقالل

و آزادی است که گم میکند و گرفتار تضادها میشود .به این دلیل
ساده که تضاد قدرت ساز و قدرت تضاد ساز است.

اما فرارفتن از تعينها ،استقالل است كه در غرب بدان آزادى منفى

مىگويند (همان فراخناى الاكراه) .انديشهاى كه خلق مىكند ،در مقام

خليفةاللهى ،بطور خودانگیخته ،با هستى است كه اينهمانى مىجويد .آن
آزادى كه در خدا زيستن است و ،بر اصل ثنویت ،به تعريف نمىآيد ،اين

آزادى است.
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 .716شرکت در واليت جمهور مردم بر ميزان برادرى و برابرى و تعاون ،حق
و مسئوليتى است كه هر عضو جامعه دارد .برخورداری از این والیت ،آن
آزادى است كه يکى از اصول راهنماى مردمساالرى است .بنابراين اصل،

هيچ مقامى محدود كننده اين واليت نيست چه رسد به جانشين آن شدن.

 .717آزادى انتخاب نوع تصمیم که از استقالل در گرفتن تصمیم

جدائی ناپذیر است .آزادى بيان و قلم و دين و باور و اجتماع و ازدواج و...
این آزادی است .حل تضادها والغاى سانسورها موجب گسترده شدن
فراخناى استقالل و بنابراین ،آزادی گزینش میگردد.

 .713آزادى كه انسان با برخوردارى از تمامى حقوق خويش پيدا مىكند:
حل تضاد با خدا از راه انکار خدا ،یا غافل شدن از استقالل و آزادی،

بندرت كامل انجام مىگيرد .چرا كه انسانى را نمىتوان يافت كه از تمامى

استقاللها و آزاديها ،بطور كامل غافل شدهباشد و به زور اصالت مطلق

بخشيده و بدان مقام خداى ويرانگرى داده باشد .دو دسته كوچك وجود

دارند :آنها كه خدا را قدرت (= زور) مطلق مىانگارند و آدمى را در آلت بى
اراده جبر او ناچيز مىگردانند و آنها كه ضد خدا مىشوند و ،خود به خود،

قدرت (= زور) را جانشين آن مىكنند .اين دو دسته در واقع يك دسته و زور

پرست هستند .غير از اينها ،جماعت بزرگى ،در ابهام زندگى مىكنند .اگر
اراده را به استخدام ايجاد و بکار بردن زور در نياورند ،بطور خودانگیخته،

بخش مهمى از فعاليتهاشان مستقل و آزاد است .بسيارى از اينها بسا

مىگويند به خدا باور ندارند .درجه رشد آنها گوياى اندازه استقالل و آزادى
عقل آنهاست .اگر بدانند كه انتخاب اصل راهنماى درخور عقل

مستقل و آزاد و غافل نشدن از استقالل و آزادى عقل ،بطور فطرى با

خدا شدن است و استقاللها و آزاديهاى ديگر پىآمد اين استقالل و
آزادى هستند ،تضاد قدرت ساز را با باز جستن هدايت خدا ،حل

مىكنند و قدرت تضاد ساز را از میان برمیدارند .توجه اساسى كه انسان
اگر از آن غافل شود از خدا و آزادى غافل مىشود و از بد اقبالى ،همواره

غافل مىشود ،ايناست:

54

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

ساز و قدرت تضاد ساز بود و اگر تضاد بود هستى متعین نبود .زیرا
چنین تضادی بود ویرانگری و مرگ و نبود هستی متعین و زندگی
است .هر ادعائى جز اين دروغ است .زیرا بضرورت تناقض دربردارد.

قدرت با غفلت از خدا ،بنا بر اين ،با غفلت از استقالل و آزادى و گم كردن

راه رشد ،بدست انسان و با رفتن به بيراهه ويرانگرى پديد مىآيد .ايجاد

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
مىكنند .بنگريد اثر اين عرفان را بر رشد انسان و معنائى كه به زندگى او
مىبخشد .آيا انسان به خود مىآيد؟

بجاست يادآور شوم كه زمان استقالل و آزادى بىنهايت و زمان زور مطلق

صفر است .در دنياى كنونى ،تضاد با زمان ،يکى از مهمترين تضادهاست:

جامعههاى زيرسلطه ،با تاريخ گذشته خود مىبرند و حال سلطهگرها را آينده
آرمانى خود مىكنند .در جامعههاى مسلط ،زمان حال را مطلق مىكنند و
آينده را پيش خور و از پيش متعين مىكنند :تضاد با تاريخ .و یا خود را به

«شوک آینده» میسپارند.

اين تضاد نه با بهادادن به گذشته ،نه با بىارزش كردن گذشته تاريخى ،نه

با چشم پوشیدن از زندگى در خور براى آيندهاى بهتر و ...حل مىشود .حل

آن در گرو حل تضاد با خدا ،به سخن دیگر ،استقالل و آزادى خويش را باز
يافتن است .تا مگر تاريخ زمان پيوسته رشد انسان بگردد.

ضدِ رشد از رشد قابل شناسائى است:
 .8تضاد واقعیت و حق با پوشش دروغ و خرافه و غیر عقالنی:

در منطق صورى ،فرق تناقض با تضاد ،از جمله ،در ايناست كه در

تناقض يك چيز و نقيض آن ،همزمان ،نمىتوانند وجود داشتهباشند .چنانكه،
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ديوار نمىتواند ،در آن واحد ،هم سفيد و هم سياه باشد (برفر ،که سفید و
سیاه ضد یکدیگر انگاشته شوند)  .اگر سفيد باشد ،سياه نيست و بعكس.

حال آنكه دو ضد ،در بيرون يکديگر مىتوانند وجود داشته باشند .چنانكه
يك ديوار ممکن است سياه و ديوار ديگرى سفيد باشد .اما اين تعريف از
تضاد ،وقتى شفاف نشد و نشود ،دست آويز فريبهاى بزرگ شد و مىشود.

چرا كه دو حق هيچگاه با يکديگر ضد نمىشوند و دو ناحق نيز هرگز با
يکديگر ضد نمىشوند .چنانكه دو زور پرست ولو در حال جنگ با
يکديگر باشند ،ضد يکديگر نيستند .هر دو آلت زور هستند .اما حق با ناحق

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

يکديگر ،موجود در بيرون يکديگر ،نيستند .چراكه اگر حق باشد ،باطل
نيست.باطل پوششی ساخته زور است و عقل و دست زورمدار حق را با آن

میپوشاند .در حقیقت ،باطلى كه ساخته زور است ،حق را از ميان نمىبرد
بلکه آن را مىپوشاند .بنا بر اين ،تشخي

رشد از ضد رشد و ويرانگرى

ممکن است:
 .314ديديم كه رشد ره آورد فعاليت خودجوش موجود زندهاست .خاصه
هائى كه بدانها رشد واقعيت پيدا مىكند را نيز شناختيم .وقتى فعاليتى خود

انگیخته نيست ،ضد رشد است .مىتوانيم بگوئيم اگر در يك فعاليت و

حاصلش ،آن خاصهها نبودند ،آن فعاليت ضد رشد است .اما مىتوانيم رشد
را واقعيت بخوانيم و فعاليت زور فرموده را بدینخاطر که ویرانگری است،
ضد رشد بدانیم و اين دو را از يکديگر تميز بدهيم .بدين روش:

رشد هستى دارد و مىتوان آن را از هرآنچه از خود هستى ندارد ،تشخي

داد .پس هرآنچه وجودش متكى به قدرت است و با نبود قدرت از ميان

مىرود ،ضد رشد است .

براى مثال ،بودجه دولت حاصل رشد اقتصادى است و بايد برداشتى

از توليد باشد ،پس كسرها و هرآنچه از فروش ثروتهاى طبيعى است

و قرضهها ساخته قدرت دولت هستند .ميزان اين ساختهها در يك
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بودجه ،گزارشگر ضدیت بودجه با رشد و گویای ويرانگرى بودجه در
اقتصاد كشور است.
 .311بنا بر توضيح ،ضد رشد پوشش دروغى است بر رشد .اين پوشش

ساخته زور است .پس هر بار كه با حذف عامل زور ،پوشش از ميان مىرود

و واقعيت نمايان مىشود ،واقعیتی نمایان میشود آشکار میکند که پوشش از

میان برخاسته ،ضد رشد است .اغلب الیهای كه واقعيت را مىپوشاند،
چندين و چند برابر واقعيت است.

براى مثال ،بودجه ساالنه كه حکومت ایران به مجلس تقديم میکند،

پوششهای فراوان از دروغ دارد :فروش ثروت نفت و گاز و ...یک پوشش

است و قرضه و كسرى پوششی دیگر است .هنوز واقعيت در قشرى قطور از

رقمهاى ساختگى ،نهان است :غير از رقمهاى تقلبى كه بنام ماليات در

بودجه ذكر مىشوند ،بخشى از بودجه با فروش دالر به قيمت «بازار آزاد»

تدارك مىشود .کفایت نمیکند ،باید بر قیمت آن همچنان افزود .هزینهها نیز
پوشیده الیههای دروغ هستند.
 .319از شاخ

هائى كه حق را از باطل و رشد را از ضد رشد جدا مىكنند،

يکى ايناست كه ضد رشد ممکن نيست از زور يك لحظه جدا افتد .بدين
قرار،

هر پندار و گفتار و كردارى كه بازور همراه است ،فعاليت ضد رشد است.

اگر اين نوع فعاليت را از فعاليتی كه به ضرورت تهى از زور است ،جدا

كنيم ،ضد رشد را از رشد جدا كردهايم .اما زور نياز به تضاد دارد و در
رابطه تضاد است كه نيرو به زور بدل مىشود .بنابراين ،تضاد ،بنفسه،

گزارشگر ضد رشد ،در حقیقت ،رشد از رشدماندگی است.

براى مثال ،استعداد رهبرى در هر انسانى وجود دارد .هر كس اين

استعداد را ،بطور خودانگیخته ،بکار مىبرد .در فعاليت رشد ،استعداد

رهبرى نه تنها نياز به زور ندارد ،بلکه مىبايد تضاد و زور نباشد تا به یمن

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

اگر «قدرت مطلق» را از آن حذف كنيم ،هيچ از آن نمىماند.
دروغهایی كه مالتاريا مىسازد ،از همين نوع هستند .تضاد و زور را كه

از آن حذف كنى ،دروغ از ميان مىرود و حقيقتى نمايان مىشود كه
مالتاريا با دروغ آن را از چشم مردم مىپوشاند :رهبری خودانگیخته

و شورائی شهروندان.
 .311رشد و ضد رشدى كه پوشش مىشود ،به شاخ

ديگرى نيز از

یکدیگر شناخته مىشوند:

رشد همواره شفاف و ضد رشد هميشه مبهم است .هر اندازه ابهام

بزرگتر ،ضد رشدى كه پوشش مىشود ،بزرگتر .بدينسان ،قراردادهاى

«بيع متقابل» كه منعقد شدهاند و از مردم كشور مخفى هستند ،ويرانکردن
منابع كشورند .نفت و گاز (واقعيت) هستند كه استخراج و به قول آقاى

هاشمى رفسنجانى« ،نقد» مىشوند و ناچيزى از درآمد از آن حاصل میشود
كه در تخريب بکار مىافتد .بديهى است اگر ،اين كار ،رشد اقتصاد میبود،

آن را مخفى نمىكردند.

 .314هر كس در عمل خويش تأمل كند ،در مىيابد كه وقتى اين عمل

ويرانگر است ،با تبعيض همراه است .حال آنكه فعاليت رشد بىنياز از

تبعيض است .بدينقرار ،هزينههاى بودجه ،وقتى ضد رشد مىشوند ،از

تبعيضها نيز جدائىناپذير مىگردند.

 .316اما رشد و ضد رشد ،حتى وقتى ضد رشد را رشد جلوه مىدهند ،از
يکديگر قابل تشخي

مىشوند .توضیح این که رشد زمان بيشتر و مکان

فراختر در اختيار انسانها مىگذارد .حال آنكه ضد رشد مکان و زمان را از

آدميان مىستاند .در حقيقت ،زمان و مکان ضد رشد زمان و مکان رشد را از

ميان مىبرد.
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هر كس مىداند اگر درآمد ماه را در يك روز قمار كند 13 ،روز بىخرجى
مىماند .بدينسان ،روزى كه در هزينه كردن درآمد صرف شدهاست ،بعالوه
 13روزى كه بايد صرف بدست آوردن درآمد از دست رفته شود ،زمان
رشدى است كه از دست رفتهاست .نيرويى كه در اين مدت تخريب مىشود و
اثرات ويرانگری كه در پى مىآورد را نيز بايد برآن افزود .همينطور،

بودجهاى كه از فروش ثروت و قرضه و كسرى تركيب مىشود ،زمان و
دستمايه رشد (سرمایه طبيعى) را از كف ملت ما بدر مىبرد .با توجه به نوع

هزينه شدن آن ،هم بخشى از كشور كه بودجه درآنها خرج مىشود و هم

بخشى كه اين بودجه در آن خرج نمىشود را از رشد باز مىدارد .بنابراين ،هر
عملى كه زمان و مکان را از آدمى مىستاند ،ضد رشد است.
 .317دانستيم كه رشد فعاليت خودجوش و ذاتى موجود زندهاست و ضد

رشد نه خودجوش و نه ذاتى است .اما چگونه اين دو را از يکديگر تميز
بدهيم؟ بدينسان :ضد رشد فعاليتى است كه فعاليت خود جوش انسان

بمثابه مجموعهای از استعدادها و فضلها را با فعاليتى جانشين مىكند كه
تابع عاملى در بيرون او و آمر است .براى مثال ،بودجه دولت ایران ،بنفسه،

ضد رشد است .چرا كه فعاليت اقتصادى افراد جامعه را در کشور
خود ،تابع فعاليت اقتصاد مسلط در این كشور مىكند .بدينقرار ،هر
قول و فعلى كه به آدمي نقش آلت دهد ،ضد رشد است.

 .313فعاليت رشد فعاليت خودجوش و ذاتى موجود زنده است .محيط

زيست او نيز مجموعهاى از واقعيتها است .حال آنكه آمر و مأمور فعاليت
ضد رشد قدرت است .حال آنکه ضد رشد فعاليتى است كه رابطه انسان را
با واقعيتها يا قطع مىكند و يا انسان را به تخريب آنها وا مىدارد.

براى مثال ،استخراج نفت بقصد صدور ،انديشه و دست انسان ايرانى را از

مادهاى حياتى و تجديد ناشدنى ،محروم مىكند .از لحاش ايران ،صدور نفت
و گاز ،فعاليتى تخريبى است .فقرى كه ببار مىآورد ،روز افزودن است و
فقرى كه دامنگير نسلهاى آينده مىسازد ،بسيار بزرگتر است.
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 .313دانستيم كه حركت رشد با ويرانگرى آغاز نمىشود .با ساختن شروع

مىشود .با وجود اين ،تخريب را الزمه رشد مىباورانند .چنانكه مىگويند در
ازاى فروش نفت و حتى پيش فروش آن ،سرمايه بدست مىآوريم و سرمايه

گذارى مىكنيم .بدينسان است كه فعاليتهاى تخريبى را توجيه مىكنند.
حال آنکه فعاليت تخريبى ضد رشد فعاليتى است فرموده قدرت و
ويرانگر امکان فعاليت سازندهای که ویژگیهای رشد را داشته باشد.

براى مثال ،كسى كه ناسزا مىگويد ،از قدرت فرمان مىبرد .بديهى است كه

خود و بسا مخاطب خود را  -در صورتى که به مدار بسته زور شنيدن و زور
گفتن درآيد  -از امکان انديشيدن و رشدكردن ،محروم مىكند .براى مثال،
آهنگدازى ،آهن را از غير آن جدا و انواع آن را براى اين و آن صنعت تولید

میکند .كارى به كار قدرت ندارد و نه يك ،كه بسيارى امکانهاى فعاليت

ايجاد مىكند .بديهى است كه آهن در تولید فرآوردههاى مختلف بکار

میرود .اما تخريب نمىشود .اگر مدار فعاليت اقتصادى نظام كاملى را
تشکيل دهد ،آهن مىتواند دائم تجديد شود .اما صدور نفت خام ،از لحاش
كشور صادر كننده تخريب یک نیروی محرکه و خالی کردن منبع آناست .از
لحاش كشورى كه آن را بعنوان سوخت بکار مىبرد نيز تخريب است .هرچند

در كوتاه مدت ،بعنوان سوخت ،فعاليتهاى بسيارى را ممکن مىكند ،اما در

دراز مدت ،محيط زيست را تخريب مىكند .در كشورهاى نفت فروش،

صادر كننده دولت (= قدرت) است و براى برآوردن نيازش به پول آنرا
صادر میکند .در كشورهاى واردكننده نيز ،بيشتر برآورنده توقعات سرمايه
دارى به تحصيل حداكثر سود و تصرف عرصههاى جديد توسط سرمایه

داری بمثابه قدرت است.
 .3145هر انسانى از استقالل و آزاديها كه بر شمرده شدند ،برخوردار است
اگر خود از آنها غافل نشود .غتلت از استقالل و آزاديها ،به فعاليتهائى

ميسر مىشود كه ضد رشد هستند .اگر جامعهاى از همه استقالل و

61

آزاديها غافل شود ،فعاليتهايش ،ضد رشد و مرگ آور مىشوند:
فعاليتهاى ويرانگر موكول به نبود استقالل و آزاديها است .بدينقرار،

فعاليتى كه رشد ناب باشد ،بيانگر برخورداری از تمامى استقاللها و

آزاديها مىشود .و فعاليتى كه ضد رشد خالص باشد ،نابرخورداری از
تمامى استقاللها و آزاديها را گزارش مىكند .به محك استقاللها و

آزاديها مىتوان در هر قول و فعلى ،رشد و ضد رشد آنرا از يکديگر
جدا كرد.

براى مثال ،واليت مطلقه فقيه نافى همه استقاللها و آزاديها ،بنابراین،

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

چرا كه اگر انسانها از همه استقاللها و آزاديها برخوردار بودند ،كمتر محلى
براى والیت مطلقه یک تن بر آنها پيدا نمىشد .پس اين در انديشه و عمل

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

شود .از اینرو است که استبداد ضد رشد و فرآورده ضد رشد است .و
استقالل و آزادی بیانگر رشدند.
 .3144و از شاخصها كه تشخي
دیگر ايناست:

ضد رشد را از رشد آسان مىكند ،يکى

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

بکار میبریم که مصلحتش میخوانیم .اما بهترين روش رشد ،روشی

است که عقل خودانگیخته ،درپی تعیین هدف ،بکار میبرد .پس

مصلحت را نمىتوان حق شمرد و روش رشد گرداند .در واقع نيز ،در
پوشش مصلحت ،عملى كه رشد نيست جانشين فعاليت رشد مىشود.

بدينقرار ،هربار كه مصلحت روش نيست و عملى است كه جانشين
فعاليت رشد مىشود ،ضد رشد است .

براى مثال ،بر وفق موازنه عدمى ،صلح استقالل است .زیرا رابطهِ

جامعههای مستقل رابطه حق با حق میشود .در صلح ،هر عضو جامعه
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فعاليت ذاتى و خود جوش خويش را مىيابد .اما اگر ،بنام مصلحت ،جنگ
جانشين شد ،فعاليتهاى ويرانگر نيز ،بنام مصلحت ،جانشين فعاليتهاى رشد

مىشوند .اگر اعمال ضد رشد را كه در دوران جنگ  3ساله ایران و عراق،
واقع شدند ،فهرست كنيم ،از خود مىپرسيم :اينهمه مفسدت چسان

توانستند ،در ايران امروز ،روىدهند!

و نیز ،وظیفه و تکلیفی که عمل به حقی نباشد ،زورفرموده و ضد رشد می

شود .بدینقرار ،بیانهای قدرتی که یا از حقوق غافلند و تکالیف را مقرر می
کنند و یا حتی به دوگانگی حق و تکلیف قائلند و تکالیفی را مقرر میکنند

که عمل به حقوق نیستند و بجا آوردن خواست قدرت بشمارند ،ضد رشد
هستند.

حل تضاد به بازشناسی این ویژگی از ویژگیهای حق است :حق

خود روش خویش است .از اینرو ،تکلیفها که عمل به حقوق
نباشند ،باید ملغی گردند و اعتیاد به تولید و مصرف مصلحت قدرت

فرموده و ناقض حق باید ترک شود تا که رشد در استقالل و آزادی و
بر میزان عدالت اجتماعی میسر بگردد.
 .3141رشد انسان با هرآنچه علم نیست تضاد دارد .از اینرو ،وقتی نه
قدرت که انسان رشد میکند ،علم و فن کاربرد پیدا میکنند و بنوبه خود رشد

میکنند .از اینرو ،حل تضاد رشد با «نا علم» ممکن میشود ،با:
 .314114ظن و گمان و خرافه و غیر عقالئی زدائی از علم .و

 .314111خودداری از «ایدئولویی» کردن علم که ،درجا ،آنرا انباشته می

کند از «ناعلم» و پدید میآورد استبداد فراگیر را :نازیسم و استالینیسم و
سرمایهداری .و

 .314119تنظیم رابطه انسان با علم و فن به ترتیبی که علم و فن برای انسان
باشد و نه انسان برای علم و فن .به سخن دیگر ،علم و فن برای آن باشد که

انسان کارکند و کار او بیشترین کارآئی را بیابد و برای آن نباشد که انسان بی

کار شود .و
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 .314111علم و فن نه با مؤلفههای قدرت ( به قول تافلر ،علم و فن یکی از
سه مؤلفه قدرت هستند .دو مؤلفه دیگر زور و ثروت هستند .در این تألیف،

او گرفتار چند غفلت شدهاست :زور نیرو است وقتی بدان جهت ویرانگری
ببخشند .پس نیرو در تألیف قدرت کاربرد پیدا نمیکند .ثروت نیز سرمایه

حاصل از کار است وقتی در تخریب بکار میرود .علم و فن نیز تا با مجاز

در نیامیزند در تألیفی که قدرت میخواند ،بکاربردنی نمیشوند .از اینرو،

نیاز به اندیشهراهنما است که هم رابطه قوا میان دو طرف و هم از خود
بیگانه کردن نیرو و سرمایه و آمیختن علم با ناعلم را توجیه کند) که با

حقوق تألیف شوند .دقیق بخواهی ،در عمل به حقوق انسانها به حقوق
خویش و رشد استعدادها و فضلهاشان ،بکارروند.
 .3149از بارزترین ویژگیهای رشد که آنرا از غیر رشد میشناساند ،این

است که دلیل رشد وقتی رشد انسان است ،در خود آن و در کیفیت رهبری

قوه رهبری انسان است .حال آنکه وقتی نه انسان که قدرت رشد میکند،
دلیل رشد در میزان افزایش تولید ناخال

داخلی است .این دلیل ضد رشد

(تولید و مصرف فرآوردههای ویرانگر را میپوشاند و بزرگ و متمرکز شدن

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

تشدید تضاد انسان با قدرت را رشد مینمایاند .شاخ
این شاخ

های دیگری که با

همراه کردهاند ،تضاد را حل نمیکنند .حل تضاد موکول است

به

 .314914دلیل کارآئی آنها وقتی انسانها بکارشان میبرند ،قابلیت بکاربردن

آنها در رشد آنها و برآوردن نیازهای اساسی آنها باشد .بنابراین،

 .314911جمهور انسانها آن را به ترتیب باال ( )314111بکاربرند.

بنابراین،

 .314919دلیل رشد دانش و فن را افزودهها بر داشتهها معلوم میکنند و باید
دو محل عمل بیابند :انسان و ابزار .بنابراین،
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 .314911در ابتکار و ابداع و کشف و خلق بکارآیند و در توجیه قدرت و
تنظیم رابطه انسان به قدرت ،کاربرد پیدا نکنند .بنابراین،

 .314914علم و فن در علم و فنساالری بکارنروند و توجیهگر سلطه اقلیت
با دانش و فنشناس بر اکثریت بزرگ ،نگردند .بنابراین،

 .314916در نیروی کار ناچیز نشدن انسان و برخورداری کاملتر او از

خودانگیختگی و رشد پایدار او  .شاخص رشد ،خودانگیختگی انسان و
بکار افتادن دانش و فن بمثابه نیروی محرکه در باز و تحول

پذیرکردن نظام اجتماعی و عمران طبیعت است.

 .3141بنابراین که تجدد و رشد چنانکه باید باشد ،غافل نشدن عقل از
خودانگیختگی خویش و دائمیکردن وجدان بر خودانگیختگی ،استقالل و
آزادی ،است،

 .314114آموزش و پرورش ،از کودکستان تا دانشگاه ،برپایه

خودانگیختگی ،بنابراین پرورش استعدادها و فضلهای شهروندان ،بر پایه
استقالل و آزادی انسان ،باید استوار بگردد .بنابراین،

 .314111آموزش و پرورش استعداد ابتکار و ابداع و کشف و خلق و دیگر

استعدادها و فضلها را رشد دهد و دانش و فن در خلق و تولید کاربرد پیدا
کنند .و

 .314119آموزش و پرورش بکار آموختن و بکاربردن کارگروهی و همکاری

در خودانگیختگی ،بنابراین ،افزایش توان شهروندان در تولید نیروهای
محرکه و بکاربردن آنها در رشد ،بیایند .و

 .314111باالرفتن میانگین خودانگیختگی در جامعه ،بمثابه شاخ

رشد

بکار رود .بنابراین،

 . 314114بکار باز و بازترکردن مدار اندیشه و عمل انسان بیاید ،به ترتیبی

که انسان در مدار بسته قدرت زندانی نشود و نیازهای معنوی را با فرآوردهها
و خدمتهای مادی برنیاورد که به ضرورت ویرانگر انسان و محیط زیست
و به پایان برنده منابع موجود در کره زمین هستند.

64

 .3144رشد شهروندان در هر چهار بعد و عمران طبیعت یکدیگر را ایجاب
میکنند .از اینرو ،هر «رشدی» که تخریب طبیعت را ببارآورد و رشد هم
آهنگ چهار بعد را ببارنیاورد« ،ضدِ رشد» است .لذا،

 .314414رشد به زیان طبیعت ،به ضرورت ،رشد قدرت بنابراین افزایش

میزان تخریب زندگی انسان و دیگر جانداران و آلودگی محیط زیست میشود

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

 .314411رشد بخشی از جمعیت یک کشور به زیان بخشی دیگر و نیز

مناطقی از کشور به زیان مناطق رشد یابنده ،به ضرورت ،رشد قدرت و ضدِ

رشد انسان و عمران طبیعت است .پس ،رشد همآهنگ تمامی جمعیت و
همه مناطق کشور ،شاخص رشد است .و

 .314419نه تنها اقتصاد تولید محور بمثابه یک مجموعه باید رشد کند ،به
ترتیبی که در بخشها رشتهها و در مجموعه اقتصاد ،بخشها بایکدیگر داد

و ستد داشته باشند ،بلکه این مجموعه درخدمت انسان و عمران طبیعت

قرارداشته باشد .بند از بند گسیختگی بخشها و رشتههای اقتصاد ،گویای

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

آناست .و

 .314411چهار بعد واقعیت اجتماعی ،یعنی بعدهای سیاسی و اقتصادی و

اجتماعی و فرهنگی ،هریک ،به زبان خود ،واقعیت و همان واقعیت را بیان

میکنند .لذا ،جدا کردن رشد اقتصادی از رشد سیاسی و این دو از رشد
اجتماعی و این سه از رشد فرهنگی ،دروغیاست که بیشتر جامعههای در

موقعیت زیرسلطه قربانی آن هستند .بدینقرار ،رشد همآهنگ جامعه،

وقتی واقعیت میجوید که هرچهار بعد همآهنگ رشد کنند .شاخصی

مهم از شاخصهای رشد ،این شاخص است.

 .314414انسان بمثابه مجموعه استعدادها و فضلها رشد میکند .لذا ،کار
نه یک کار که مجموعهای از کارها باید باشد تا که استعدادها و فضل
های او همآهنگ فعال شوند و رشد انسان متحقق بگردد .این
شاخص نیز از شاخصهای رشد است .در جامعههائی که انسانها تنها
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یکی از چندین کار را انجام میدهند و باوجود این ،بیکاری نیز وجود دارد،
نه انسان که قدرت رشد میکند.
 .3146تا زمانی که اسطوره رشد و یگانه بودن راه رشد – همان راه که غرب
رفتهاست – نشکسته بود ،یعنی تا واپسین دو دهه قرن بیستم مسیحی ،نظریه
هائی اجرا شدند که نه تنها تضادها را از میان برنداشتند که برآنها افزودند:

 .314614سرمایهگذاری رشد یافته در رشد نیافته با این ادعا که در مرحله
اول ،طراز مالی اقتصاد جامعه رشد نیافته منفی میشود .در مرحله دوم ،این
طراز برابر و در مرحله سوم ،مثبت میشود .این نظریه با غفلت از رابطه

مسلط – زیر سلطه و ،درواقع ،برای توجیه این رابطه ساخته شد و حاصل آن
جریان نیروهای محرکه از زیر سلطه به مسلط گشت .قارههای افریقا و آسیا و
نیز امریکای التین بهای سنگین این نظریه را پرداختهاند و هنوز نیز بسیاری
از کشورهای این سه قاره آن بها را میپردازند.

راهکار ایناست که نیروهای محرکه هر جامعه در همان جامعه

بکار افتند .بدینخاطر ،تغییر نظام اجتماعی آنها ،بمعنای باز و تحول

پذیر شدن نظام از رهگذر حل تضادها ،قدم اول است .بنابر اصل،

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

جزئی از آن اقتصاد و آن بخش و آن رشته کند و نه آنکه اقتصاد

دهنده قسمتی از اقتصاد گیرنده و یا بخش و یا رشته از آنرا از

مجموعه جدا و جزء خود کند و بدین کار ،بند از بند اقتصاد و بخش

و رشته بگسلد .و

 .314611راهکار دیگر این شد که بسود یک بخش صنعت ،از بخش

کشاورزی تا ممکن است نیروهای محرکه (سرمایه و «نیروی کار») ستانده
شود .با این توجیه که بخش صنعت پویا است .اما روسیه دوران استالین و

کشورهای تحت حاکمیتش اینروش را بکاربردند و عامل تشدید تضادها
شدند و گرفتار کمبود مواد غذائی گشتند و...
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 .314619اما همگانیترین راهکار که اینک در همه جامعهها بکار میرود
ایناست :نابرابری توزیع درآمدها سودمند است زیرا سبب میشود ثروت نزد

سرمایه داران جمع شود و آنها این ثروت را به سرمایه بدل کنند و سبب رشد
اقتصادی شوند و همگان کار و درآمد پیدا کنند .و این راهکار غیر از

نابرابریها که ایجاد کردهاست و میکند ،سبب تسلط سرمایهساالران بر
نیروهای محرکه در سطح جهان و تخریب آنها گشتهاست .در حقیقت،

واقعیتی که نابرابری بازده سرمایه با مزد و نمو تولید است و واقعیتی که

نسبت سرمایهای است که در بازار فرآوردههای مشتق فعال میشود به سرمایه
ای که در تولید بکار میافتد و امروز بیشتر از  41به  4است و این واقعیت

که دو سوم سرمایه در تولید فرآوردههای ویرانگر بکار میافتد ،جا برای

تردید در نادرستی این راهکار باقی نمیگذارد .در ایران بعد از انقالب ،تدبیر
دیگری سنجیده شد برای جریان یافتن مازادها به سرمایهگذاری :مدار

جریان درآمدها به بانکها که ملی شده بودند و از بانکها به سرمایه

گذاریها.

راهکار عمل به اصل باال (داده و ستانده باید بخشی از اقتصاد

دهنده و گیرنده بگردند) و برداشتن موانع ساختاری از پیش پا و

تعمیم آموزش و پرورش به ترتیبی است که هر بخش نیروهای محرکه
ای که ایجاد میکند ،حتیالمقدور در همان بخش بکارگرفته شوند.
 .3147تکرار کنیم که تا شکستن اسطوره رشد در غرب ،پذیرفته بود که رشد
یک روش دارد و آن ،روشی است که غرب بکاربردهاست .و برای اینکه

تمامی جهان این راه را درپیش گیرند ،دارندگان اندیشههای چپ و راست
استعمار را توجیه میکردند .توجیه چپ این بود که کشورهای رشد نیافته
نظامهای اجتماعی بسته دارند .استعمار عامل پویا و باز شدن آن میشود .از

یاد نیز میبردند که این توجیه ناقض «تضاد درونی» است .وقتی هم به آنها
یادآوری شد چرا تضاد درونی عمل نکردهاست تا که نیاز به عامل بیرونی،

حضور استعمارگر ،پیدا شود ،توجیه دیگری ساختند که بنابرآن ،سامانههای

ایستا نیز وجود دارند که استعمار آنها را پویا میکند .غافل از اینکه تکرار
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توجیه آنها درباره ضرورت حضور استعمار است .بعد از شکستن اسطوره،
در پایان دهه اول قرن بیست و یکم مسیحی ،اندک شماری از نظریه سازان

غرب پذیرفتند که رشد تنها بر پایههای استقالل و آزادی میسر است و راه
های رشد میتوانند یکی نباشند .در حقیقت،

 .314714یک راه رشد و یک بیراهه ضد رشد وجود دارند :راه رشد انسان
و بیراهه بزرگ و متمرکز شدن قدرت از رهگذر بزرگ شدن مداوم ابعاد

ویرانگری .رشد انسان یک تعریف دارد و بمثابه حقی از حقوق ذاتی

انسان همه زمانی و همه مکانی است .چنانکه بزرگ و متمرکز شدن قدرت
و افزودن بر ابعاد ویرانگری نیز همه مکانی و همه زمانی است و یک بیراهه

است و یک تعریف دارد .لذا ،راهکار ایناست که رشد انسان و تعریفش

پذیرفته و دروغی که بزرگ و متمرکز شدن قدرت و ویرانگری آنرا رشد

باوراندن است ،رها شود .راستی ایناست که هرگاه بزرگ و متمرکز شدن
قدرت را که نقد کنیم راست از پوشش دروغ بدر میآید و تعریف رشد و راه

آن بر جهانیان معلوم میگردد:

 .314711بنابر این که علم خود روش خویش است و ،در حقیقت ،هر
حقی خود روش خویش است ،رشد نیز خود روش خویش است:

آموزش و پرورش استعدادها و فضلهای انسان به ترتیبی که او زندگی
شخصی را عمل به حقوق ذاتی حیات خویش کند و ،بعنوان شهروند،

زندگی اجتماعی خود را عمل به حقوق شهروندی بگرداند و بعنوان

جامعه ،از رهگذر عمل به حقوق ملی ،جامعهای با نظام اجتماعی باز

و تحولپذیر ،بیابد .رشد همین است .و

 .314719نظامهای اجتماعی ایستا و نیمه باز نمیشوند مگر با حذف و یا

کاستن از تولید نیروهای محرکه .پس با فعال کردن آنها در جامعه است که
نظام اجتماعی باز و تحولپذیر میگردد .راهکار ،در درون است و آن،
جلوگیری از تخریب شدن نیروهای محرکه و بکارافتادنشان در رشد انسان
است .درجا ،نظام اجتماعی بسته شروع به باز شدن و تحولپذیرفتن میکند.

نظام اجتماعی نیمه بسته نیز باز و تحولپذیر میشود .نه تنها نیاز به

استعمارگر نمیشود ،بلکه استعمارگر سلطه جو را از سلطه جوئی میرهد و
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امکان ایجاد میکند برای اینکه نه قدرت در اشکال سرمایه و نیروی نظامی
و ...که انسان رشد کند و هرجامعه ،بمثابه الگو ،نیروی محرکه رشد جامعه

های دیگر بگردد.

 .314711با آنکه رشد انسان یک تعریف و یک روش دارد ،اما انسانها در

جامعههائی زندگی میکنند که طبیعت یکسان و تاریخ تحول یکسان
ندارند .پس رشد انسان نیز میتواند یک شکل و بوم نداشته باشد .گوناگونی

ها ،به یمن جریان آزاد دستآوردها ،اشتراک جامعهها را در رشد یکدیگر
روزافزون میکنند .و در همانحال ،زشتیها را از میان بر میدارند و جهان را
سراسر زیبائی میگردانند:

 .3143پزیتویستها مدعی شدند که چون علم و فن بیطرف هستند و عالمان،
در اداره امور جامعه ،جز علم بکار نمیبرند ،پس از قید سود و زیان شخصی
رها هستند .حکومت برمردم باید به آنها سپرده شود و مردم تنها حق دارند

میان آنها انتخاب کنند .اما ادعای آنها دروغ آشکاری است .زیرا علم و
فنساالری تا بخواهی تضاد پدید آورد و مسئله ساخت و برهم افزود.
دروغ آشکاری است .زیرا علم و فن تا وقتی مؤلتهای از مؤلتههای

قدرت و یا حق نشوند ،بکاربردنی نمیشوند .هرگاه مؤلتهای از مؤلته
های قدرت شوند ،تازه باید توجیهگر بیان قدرتی بگردند و بدان

توجیه شوند که طرف مسلط و طرف زیر سلطه یک رابطه قوا را

متقاعد به پذیرفتن این رابطه میکند .از اینرو است که

 .34314بیشتر شدن سهم دانش و فن در ترکیب قدرت ،ویرانی بر ویرانی و

مسئله بر مسئله افزودهاست .تافلر گمان میبرد موج بعدی مسئلهها که موج

پیشین ساختهاست را حل میکند .اما موج بعدی آنها را حل نکرد و مسئله

ها بر آنها افزود .جز این نیز ممکن نبود .زیرا قدرت از تضاد ،بنابراین ،از

ویرانی پدید میآید پس مسئله ساز است و مسئله خود ساخته را نمیتواند حل

کند .از اینرو ،دانش و فن را باید از ترکیب قدرت خارج کرد و به
خدمت انسان وقتی زندگی را عمل به حقوق میکند ،درآورد.
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 . 314311تمرکز دانش و فن نزد یک اقلیت کوچک ،بناگزیر ،دانش و فن
را مؤلفهای از مؤلفههای قدرت میگرداند .پس برای اینکه دانش و فن در

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

کنند ،خود دانشجو بمانند .و

 .314319رشد وقتی حق است که دافع قدرت و قدرتمداری باشد و
عمل کردن به حقوق را ایجاب کند .این شاخص بس مهم بکاربردنی

است در اندازهگیری رشد یک انسان و یک جامعه .و

 .314311بنابراین که رشد انسان دافع قدرت است ،دافع تضادها و

ویرانگریها نیز هست .بنابراین ،شاخص دیگر رشد کاسته شدن از
تضادها و ویرانیها میگردد.

 .3143در حال حاضر ،در اغلب جامعهها نسلهای جوان نسبت به آینده
بدبین شدهاند .در حقیقت ،وقتی قدرت جانشین انسان در رشد میشود،

تضادها ببار میآورد که از عوار ،آنها ،یأس و غم و ترس هستند که

جانشین امید و شادی و شجاعت میشوند که ترجمان حالت فطری انسان
هستند .از اینرو،

 .314314از شاخصهای رشد ،بمعنای کاسته شدن از تضادها ،یکی

میزان امید و شادی و شجاعت زندگی در هرجامعه است .و از آنجا
که بکاربردن زور تضاد ،بنابراین ،یأس و غم و ترس پدید میآورد ،به
شاخصی باز میرسیم که ،بنابرآن ،افزایش تولید و مصرف زور کاهش
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

نیروی محرکه رشدند .و

 .314311بیشتر شدن آسیبها و نابسامانی های اجتماعی ،در همان حال که
بیانگر شدت تضادها است ،ترجمان کاهش امید و شادی و شجاعت زندگی
نیز هست .گویای عمل نکردن به حقوق ،خاصه حقوق معنوی نیز هست.

لذا ،هم پیشگیری و هم درمان آسیبها و نابسامانیهای اجتماعی،
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عمل به حقوق مادی و معنوی و رعایت این حقوق ،بنابراین ،معنی
دادن به رشد از منظر ایجاد امکانها برای دوستی و همکاری همه با
همه و امید و شادی و شجاعت و شکیبائی و ...و زیبائی نیز هست.

 .3115بنابر این که ویرانگری زشت و زشتیساز است و بنابراین که
زیبائی ویژگی رشد است ،تضادهای موجود در جامعهها زشت و زشتی
ساز هستند .لذا ،زیبائی شاخص رشد انسان و گویای زدوده شدن

تضادها میگردد:

 .311514رشد انسان زدودن نابرابریها معنی میدهد که فقر مادی اکثریت
بزرگ و فقر معنوی جمهور انسانها را پدید میآورد و با خشونت مرگبار و

ویرانگر همزاد و همراهاست :زیبائی بمثابه شاخ

رشد ایجاب میکند فقر

زدائی همه جانبه را :زدودن فقر طبیعت (متوقف کردن پیشرفت بیابانها و
برخوردارکردن انسانها و طبیعت از آب و بارورکردن زمین) و زودن فقر
مادی و معنوی از انسانها (پایان بخشیدن به گرسنگی در جهان و عادالنه
کردن توزیع امکانهای کار و درآمد و بازیافتن بیان استقالل و آزادی بمثابه
اندیشه راهنما و ،بدان ،برخوردار شدن همگان از حقوق مادی و معنوی و

بازیافتن یکدیگر بمثابه انسانهای برابر) ،هم رشد انسان است و هم

برخوردارکردن رشد از ویژگی زیبائی .و

 .311511در حقیقت ،به یمن بیان استقالل و آزادی است که انسانها

میتوانند نگرش از منظر قدرت به زیبائی را  -که زشت را زیبا دیدن
است  -با نگرش در زیبائی از منظر حق جانشین کنند .بدینقرار،
زیبائی وقتی وجود دارد که همه مکانی و همه زمانی باشد و عارضه
زشتی که فرآورده تضادهای قدرت ساز و قدرت تضاد سازند ،از میان

برخاسته باشد .بدینسان ،نگرش از منظر حق در زیبائی ،شاخص

رشد از نارشد و میزان رشد انسان است.
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 .3114خط رشد ،خط عدالت است .بیرون رفتن از این خط ،رشد قدرت را
جانشین رشد انسان میکند .بدینقرار ،وجود تضادها گویای فقدان عدالت

بمثابه میزان است .چاره درکارآوردن میزاناست:

 .311414در طبیعت از هرچیز به اندازه وجود دارد .پس مالک بهره برداری

از منابع ،میباید رشد انسان و برخورداری انسانها از منابع ،نسل بعد از نسل

باشد.

 .311411در کشاورزی و دام پروری باید از این اصل پیروی بگردد :طبیعت

بر عمران حق دارد .بنابراین ،هرآنچه از زمین گرفته میشود ،باید به زمین
بازگردانده شود .و

 .311419در جامعهها هم همه شهروندان باید استعدادهای خویش را رشد

دهند ،بنابراین نه آنها برای مثال با آموزش و پروزش یکسان بلکه آموزش و

پرورش با نایکسانی استعدادهای آنها انطباق بجوید .و هم،امکانها چنان
توزیع شوند که شهروندان امکانهای درخور استعدادهای خویش را در

جریان رشد ،در اختیار بیابند .و

 .311411تولید و مصرف نه بیشتر و نه کمتر از اندازهای باشند که نیازهای
اساسی شهروندان را بر میآورند .و

 .311414برای اینکه میان نسل امروز و نسلهای آینده تضاد پدید نیاید ،دو
کار ،یکی پیشخور کردن و دیگری از پیش متعین کردن آینده باید رها شوند.

و

 .311416سهم هریک از عوامل شرکت کننده در تولید را نه قدرت که اندازه

کار آن عامل تعیین کند .و

 .311417رشد مناطق مختلف یک کشور و در سطح جهان رشد کشورهای
جهان ،در عین رعایت ضوابط و شاخ

بگردد .و

های باال  ،همگانی و همسنگ

 .3111محیط زیست نه تنها آلوده نگردد که سالمتر نیز بگردد .افزون براین،
عمران طبیعت و رشد انسان بدینخاطر که یکدیگر را ایجاب میکنند،
بیانگر یکدیگر باشد .و
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 .311114در اقتصاد اصل راهنما این باشد که عالمت رشد انسان،
کاسته شدن از میزان فرآوردههای مادی و منطبق شدن آن با اندازه
الزم برای برآوردن نیازهای تن و ،در عوض ،افزایش خدمتها که

نیازهای معنوی را بر میآورند .به سخن دیگر ،بستن مدار زندگی

انسان ( مدار مادی ↔ مادی) ضد رشد و کمبود و تضادساز است .در

عوض ،بازنگاهداشتن مدار زندگی انسان (مدار باز مادی ↔ معنوی)
وفور ساز و تضاد زدا است.
 .3119هر فعاليتى ،خود مجموعهای است و ساختاری دارد .لذا ،برخوردار
است از رهبرى و نيروهای محركه و هدف ،بنابراین ،جهت و مسیر.

فعاليتهاى رشد مجموعهاى هستند همسو و هم هدف با رهبرى مستقل و
آزادى كه نيروهای محركه را در فعالیتهائی برخوردار از ویژگیهای رشد،

بکار مىگيرد .اگر آدمی بتواند مسير را به خط مستقيم نزديك كند ،مجموعه
فعاليتهای او خالى از تضاد و پیش رفتن در راست راه رشد میشود .بدين

قرار،

وقتى فعاليتهاى آدمى مجموعهاى با هدفها و جهتهاى ناهمسو میشوند و

از اندازه ،یعنی خط عدالت ،بیرون هستند ،الجرم ،يكچند از آنها فعاليتهاى
ضد رشد هستند .تشخي

آنها از فعاليتهاى رشد به شاخصهاى باال آسان

مىشود .با وجود اين ،فعاليت يا فعاليتهاى ضد رشد از اثر شان بر
مجموعه شناخته مىشود يا مىشوند :فعاليتهای ضد رشد در
مجموعه تضادها ايجاد مىكنند و این تضادها آنرا از هم گسیخته

مىگردانند.

براى مثال ،در عملهای دولتهای قدرتمدار كه بنگرى ،میبینی ،عمل

ها كه آمر آنها قدرت است ،در مجموعهاى كه دولت است ،تضاد بر تضاد

مىافزايد و آن مجموعه را از هم گسیخته مىكند .سمتیابیهای فعاليتهای
گروهبندیها ضد يکديگر میشوند .چنانکه در دولت والیت مطلقه فقیه و

پیش از آن ،در دولت پهلوی ،تضادها میان گروهبندیهای شرکت کننده در
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دولت ،سبب شدند و سبب میشوند که فعالیتها آنها برضد یکدیگر بگردند.
تضادهای ویرانگر این تضادها هستند.

اینگونه دولتها اصالح نمیپذیرند .زیرا در يك مجموعه ،اصالح وقتى

ميسر مىشود كه فعاليتها همسو باشند .در اين صورت ،اصالح در روش و
هدف معنى پيدا مىكند .وقتى جهتها ناهمسو هستند ،رهبريها و هدفها و

روشها نيز دوگانه و بسا چندگانهاند .حتی اگر هدف و وسيله يك گروهبندی
رشد باشد ،الجرم ،هدف گروهبندی ضد آن ،قدرت و وسيلهای که بکار می

برد ،زور و حاصل كارش ضد رشد است .لذا ،تغییر ضرور میشود .تغییر
بمعنای از میان برداشتن تضادها ،بنابراین ،تغییر رهبرى و هدف و

وسيله ،ضرور میشود .انقالب همین است .چنین انقالبی ،رشد است.

زیرا تضادزدائی خشونت را بیمحل میکند .در نتیجه ،فعالیتهای
خودانگیخته شهروندانِ برخوردار از حقوق انسان و حقوق
شهروندی و حقوق ملی ،عمل به حق میشوند و رشد میآورند.

 .3111هرگاه رابطه قوا پذیرش همگانی جسته باشد ،ناگزیر ،سلطه اقلیت بر
اکثریت نیز پذیرفته شدهاست .توافق اندیشههای راهنما بر ناگزیر بودن

روابط قوا ،گویای اجماع آنها بر اصالت قدرت ،بنابرایناجتناب ناپذیر
بودن تضادها میشود .و اینهمه ،ثنویت را اصل راهنما میگرداند .لذا:

 .311114هرگاه اصل راهنمای اندیشههای راهنما ،بنابراین ،پندارها و

گفتارها و کردارها ،ثنویت تک محوری باشد ،بنیادهای جامعه بر این اصل
ساخت و سازمان مییابند و استقرار استبداد فراگیر بس محتمل میگردد.

زیرا جمهور مردم پذیرفتهاند که قدرت محور فعال ،بنابراین اقلیت بکاربرنده
آن ،فعال مایشاء و اکثریت بزرگ فعلپذیر باشند .و

 .311111هرگاه اصلِ راهنمایِ اندیشه راهنمائی که اکثریت جامعه از آن

پیروی میکنند ،ثنویت دو محوری باشد ،غیر از اینکه بر اصل ثنویت تک
محوری ،دو گرایش راست و چپ افراطی پدید میآید ،بطور روزافزون ،رشد
قدرت جایگزین رشد انسان میگردد .زیرا بر اصل ثنویت دو محوری نیز،

همواره یک مسلط و یک زیر سلطه وجود دارد و بنابر میل قدرت به تمرکز
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و بزرگ شدن ،سرانجام ،اقلیتی که قدرت در او متمرکز و بزرگ میشود،
موقعیت اقلیت حاکم در استبداد فراگیر را پدید میآورد .استبداد سرمایه

داری اینسان پدید آمدهاست .بنبست رشد در غرب نیز از این رهگذر

بوجودآمدهاست .بدینخاطر،

 .311119رشد انسان نیازمند اصلِ راهنمایِ عقل شدنِ موازنه عدمی

است تا که هیچگاه از خودانگیختگی خویش غافل نشود و همواره

خالق بماند .اندیشههای راهنما که این یا آن بیان قدرت هستند ،به
یمن نقد ،میتوانند بیانهای استقالل و آزادی بگردند و ،در آنها،

موازنه عدمی جایگزین ثنویت ،بمثابه اصل راهنما بگردد .هرگاه
چنین شود ،جمهور مردم حقوقمندی انسان و دیگر آفریدهها و

رابطه حق با حق را فطری خواهند یافت و دستیار یکدیگر در رشد
خواهند شد .و

 .311111بدینقرار ،همگانی شدن رشد ایجاب میکند که در هر جامعه،

انواع رابطههای قوا ،بیانگر انواع اصلها و اندیشههای راهنما و پدیدآورنده
انواع تضادها شناسائی بگردند .جانشین کردن هر نوع از رابطههای قوا با

رابطههای حق باحق ،نیاز به تغییر باورها (اندیشههای راهنما) و اصل

راهنما دارد .درجامعهها ،هنوز اینروش بکار نرفتهاست .حال اینکه پایان
بخشیدن به جریان شیء شدن انسان که همان جریان متمرکز و بزرگ شدن

قدرت است ،چنین روشی را ضرور میگرداند .بر دانش اجتماعی است که

به جای توجیه رابطههای قوا ،آنها را شناسائی و پدیدآورندهها را معلوم و
روش جانشین کردن آنها را به رابطههای حق با حق و استوار نگاهدارندههای
آن را پیشنهاد کنند :موازنه عدمی اصل راهنما و بیان استقالل و آزادی

اندیشه راهنما و برخورداری جمهور شهروندان از رشد در استقالل و

آزادی ،بر میزان عدالت اجتماعی .بدینسان ،جانشین کردن روابط

قوا با رابطه حق با حق ،تضادزدائی همگانی همین است.
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 .9رشد خشونتزدائی را ایجاب میکند
قواعد خشونتزدائی را که رشد انسان و عمران طبیعتت درگترو عمتل بته

آنها است ،از جمله ،در کتاب ارکان دموکراسی ،در دسترس آنها که بخواهنتد
رشد کنند ،قراردادهام .در همین مطالعه ،تخریبها که باید از آنهتا پرهیزکترد
تا که انسان رشد کند و عمران طبیعت واقعیت پیدا کند را بته ستپهر شتناخت

آوردهام .باوجود این ،در این جا ،خشونتزدائیها ،در سطح انسان و طبیعت
را شناسائی میکنم:

 .4پندار و گتتار و کردار خالی از زور بعوالوه خوور و خوواب خوالی از
زور بعالوه آمیزش جنسی خالی از زور بعوالوه رویوه کوردن همکواری و

افووزودن بوور توووان همکوواری ،بعووالوه رابطووه بووا طبیعووت خووالی از زور،

مسوواوی اسووت بووا رشوود و آموواده شوودن انسووان ،بمثابووه مجموعووهای از
استعدادها و فضلها ،برای رشد:

 .414رشد وقتی حقی میشود که هر انسان از آن برخوردار استت کته ختود از
خشونت بتینیتاز باشتد و خالئتی کته زور پرکنتد بوجتود نیتاورد .بترای مثتال،

باالبردن میزان تولید داخلی ،وقتتی ایتن تولیتد تخریتب منتابع کشتور و آلتودن

محتتیط زیستتت و بیابتتان شتتدن کشتتور را ببتتار متتیآورد و ایتتن منتتابع در تولیتتد
فرآوردههای ویرانگر بکار میروند ،نه بیانگر رشد که گویای ضد رشداستت.

خالئی که «ضد رشد» ایجاد میکند ،نه تنها بتا کتاهش عمتر منتابع و بیابتان
شدن زمین و آلودگی محیط زیست که جانشین انسان شتدنِ قتدرت در رشتد،

بنابراین ،تخریب انسان ،پر میشود .نسبت رشد به خشتونت نستبت معکتوس

است :افزایش میزان خشونت کاهش میزان رشد و افزایش میزان رشود
کاهش میزان خشونت را ایجاب میکند.
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 .411افزایش سرمایههای انسانی و اجتماعی و اقتصادی و طبیعی و فرهنگتی
و سیاسی و دیگر نیروهتای محرکته و بکارافتتادن آنهتا در رشتد انستان بمثابته

مجموع استعدادها و فضلها ،به ترتیبی که رابطه حق با حق را با رابطه زور با
زور جانشین نکند ،رشد همین استت .ایتنرشتد بتینیتاز از خشتونت و عامتل

خشونتزدائی است.

 .1خالی کردن پندار و گفتار و کردار و رابطههتا از زور نیازمنتد زبتان آزادی

استتت .ویژگیهتتای زبتتان آزادی را ،در کتتتاب ارکتتان دموکراستتی و نیتتز کتتتاب

رهبتتری در دموکراستتی ،برشتتمردهام .از ایتتن ویژگتتیهتتا ،هرگتتاه یکتتی و آنهتتم،
بکاربردن کلمه و جملههائی باشد که بنمایه آنها زور نباشتد ،کفایتت متیکنتد
برای اینکه عقل از استقالل و آزادی خویش غافل نشود و مدار بتاز رشتد را
بطور مداوم از آن خود کند .لذا،

 .114رشتدی کته خشتونت ذاتتی آن نباشتد ،بته زبتان علتم ،تعریتف متیشتتود.
بنابراین ،تعریفِ رشد بنمایهای از زور نمیجوید و روش آن نیز ختالی از زور

میشود .قدرت نیز هدف رشد نمیشود .روی به کمال نهادن جامعیت انسان،
بنابراین ،خودانگیختگی کامل او هدف رشد میشود .و

 .111در حال حاضر ،این زبان قدرت استت کته همگتانی استت .پتس ،رشتد
آغاز متیگیترد بتا تترویج زبتان آزادی و همگتانی کتردن آن .خانته و مدرسته و
بنیادهای سیاسی و دینی و وسائل ارتبا جمعی ،در جانشین کردن این زبتان،
نقش اول را باید برعهده بگیرند .بدینسان ،رشد بمثابه خشوونتزدائوی،

با خشونتزدائی از زبان آغاز میگیرد .در حقیقت،
 .9رابطه انسان با خود و رابطه انسانها با یکدیگر و رابطه آنهتا بتا طبیعتت،
وقتتتی ختتالی از زور متتیشتتود کتته پنتتدار و گفتتتار و کتتردار ختتالی از تنتتاقض،
بنابراین ،خالی از دروغ میشود .خالی از تضاد ،بنابراین ،خالی از ویرانگری

و سرشار از سازندگی میگردد:

 .914آیتتا زبتتان آزادی را متتیتتتوان درستتاختن دروغ و بهتتتان و ناستتزا و...
بکاربرد؟ نه .زیرا بنمایه دروغ و بهتان و ناسزا و ،...زور است .و
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 .911آیتتا زبتتان آزادی را متتیتتتوان در ستتاختن خرافتتههتتا و غیتتر عقالنتتیهتتا
بکاربرد؟ نه .زیرا بنمایه خرافهها و غیر عقالنیها زور است.

 .919آیا بیتانآزادی را متیتتوان در توجیته مصتلحتی کته قتدرت متیستنجد و
جانشین حق میکند و یا تکلیفی بکاربرد که قدرت تعیین میکند؟ نته .زیترا،
بنمایه مصلحت و تکلیفی که عمل به حقی نیست ،زور است.

 .911آیا زبان آزادی را میتتوان در توجیته بستط یتد یتکتتن بتر یتک جمتع
بکاربرد؟ نه .زیرا بنمایه «بسط ید» یک تن بر یک جمع زور است.

 .914آیا زبان آزادی را میتوان در ایجاد دشمنی و تضاد میتان دو کتس و یتا
دو گتروه و یتا دو جامعتته بکتاربرد؟ نته .زیتترا تضتاد و دشتمنی فتترآورده زور و

توجیهگر بکاربردن زور است.
و...

بدینقرار ،زبان اندیشه راهنمائی که بیان قدرت باشد ،به ضرورت،

زبان قدرت و زبان اندیشه راهنمائی که بیان استقالل و آزادی باشد،
به ضرورت ،زبان آزادی میشوند .بیان قدرت ،بضرورت ،پرتناقض و

تضاد ساز است و بیان استقالل و آزادی ،به ضرورت ،خالی از تناقض
و توحید ساز است .بیان قدرت رشد قدرت را جانشین رشد انسان می
کند و بیان استقالل و آزادی رشد انسان را جانشین رشد قدرت می

کند .بیان قدرت تجویزکننده و توجیهگر بکاربردن خشونت است و
بیان استقالل و آزادی تجویزکننده و توجیهگر خشونتزدائی است.

 .1بنابر اینکه اگر انسان رشد نکند و طبیعت عمران نجوید ،قدرت است که
متمرکز و بزرگ میشود و ابهام ذاتی قدرت و رابطه قوا است ،پس ،شفاف
گرداندن پندار و گفتار و کردار و رابطهها ،خشونتزدائی و بیانگر رشد
انسان و عمران طبیعت است .چرا که تنها وقتی انسان به حق عمل میکند،

عمل او شفاف میشود .چراکه تنها وقتی انسان علم میجوید ،یافته او
شفاف است .چراکه تنها وقتی انسان رشد میکند ،رابطههایش شفاف می

شوند .چرا که ...و
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 .114تعریف رشد وقتی مراد از آن نه رشد انسان که رشد قدرت است ،به
ضرورت ،مبهم و توجیهگر خشونت میشود .چراکه نمیتوان شفاف به

شهروندان گفت طرح رشدی که به اجرا گذاشته میشود ،شما و محیط زیست

شما را ویران میکند تا قدرت ،در شکل سرمایه ،بزرگ شود وتمرکز بجوید
و در ویرانگری بیشتر بکاررود .از اینرو هر خشونتزدائی ،شفاف گردانی و

هر شفاف گردانی خشونتزدائی است .و

 .111بنابراین که شتافیت ویژگی حق و ابهام ویژگی قدرت است،

رشد بمثابه حق ،شتاف میشود هم در بیان و هم در اجرا و هم در
روش و هم در هدف .از اینرو ،در شتافیت ،زور قابل توجیه و
ساختنی و بکاربردنی نمیشود .ابهام  ،بنتسه ،بیانگر خأل شتافیت

است .زور ،برای اینکه در وجودآید و بکار رود ،نیازمند خأل است .و
این همان خالئی است که ابهام ایجاد میکند .بدینخاطر ،خشونت

زدائی ،به ضرورت ،ابهامزدائی است.

 .4بنابر این که بتنمایته هتر تبعیضتی زور استت ،تبعتیض زدائتی کارآمتدترین

خشونتزدائیها است .بدینقرار ،هرگاه انسانها ،در رابطهها ،نسبت به خود
تبعتتیض برقرارنکننتتد و خویشتتتن را مجموعتتهای از استتتعدادها و فضتتلهتتا
بشمارند و بسود یکی و به زیان دیگری نیز تبعیض برقرار نکنند و خود را بته

خیال سپردنها و «اندیشیدنها» ،به تبعیض نقتش ندهنتد ،در ستطح ختود و
در سطح رابطهها ،کارآترین خشونتزدائی را به انجام رساندهاند .و

 .414بنابراین که بنمایه هر تبعیضی زور است ،تبعیضهای برقورار در
یک جامعه گزارش میکنند میزان زوری را که ،درآن جامعه ،بکوار موی

رود .و میووزان زوری کووه در هرجامعووه بکووار موویرود ،میووزان رشوود از

رشدماندگی آنجامعه را بدسوت مویدهود .از ایونرو ،فراگورد رشود بوا
تبعیض و خشونتزدائی آغاز میگیرد.

 .411رشد وقتی رشد انسان است ،نیاز بته نظتام اجتمتاعی بتاز و تحتولپتذیر

دارد .و تبعیضها در شمار مهمترین محدودکنندهها و عامتلهتای بستته ،اگتر
نه ،نیمه بسته نگاه داشتن نظام اجتماعی هستند .میزان بسته یا بتاز بتودن هتر
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نظام اجتماعی ،اندازه تولید و مصرف زور در هر جامعه را بدست متیدهتد و
به عکس .بدینخاطر است که تبعتیض زدائتی خشتونتزدائتی و عامتل بتاز و

تحولپذیر کردن نظام اجتماعی است.

 .6برای اینکه رشد انسان و عمران طبیعت واقعیتت پیتدا کنتد ،الجترم بایتد
همگانی باشد ،همه مناطق یک کشور رشد کنند ،بسا همه مناطق جهان رشتد

کنند .همه زمانی یا مداوم باشد .هرگاه جتز ایتن باشتد ،یعنتی در منطقتهای از
یک کشور ،ساکنان آن رشد  ،رشد بمعنای ثروتمند شدن کننتد ،ولتو طبیعتت

آن در عمتتران باشتتد و منتتابعش تخریتتب نشتتوند ،در ستتطح کشتتور ،خشتتونت

اجتناب ناپذیر میشود .زیرا ،الف .بقیه کشور گرفتار تخریب و فقیر میشوند
و ب .هرگاه رابطه قوا میان منطقه «رشد یافته» و منتاطق رشتد نیافتته نبتود،

رشد همگانی و همه مکانی و مداوم میشد .اما وجود رابطته قتوا بستود یتک
منطقه ،جز با بکاربردن زور برقرار نمیشود .هماکنتون ،یکتی از مشتکلهتای
همه کشورهای جهان ،نایکسانی رشد شهروندان آنها و مناطق مختلتف آنهتا و

مداوم نبودن جریان رشد است .از اینرو ،جهان بطور روزافزون در کام آتتش

خشونت فروتر میرود.

در رشد ،آنسان که در کشورهای مختلف جهان ،فهمیوده و عمول

میشود که تأمل کنیم ،از واقعیت دیگوری آگواه مویشوویم :تنهوا وقتوی
رشد همه مکانی و همه زموانی و همگوانی اسوت ،انسوانهوا هسوتند کوه

رشد میکنند و طبیعت است که در عمران است و محیط زیست اسوت
که سالم است و خشونت است که محل و مورد پیدا نمیکند.
 .7راهکارهای باال که هم حق و هم واقعیت هستند ،متا را از راهکتاری آگتاه

میکنند که ،در همان حال ،معیار است :خشونت ذاتی رشد گریزی انسانهتا
و رابطته مستلط – زیتر ستلطه میتان انستانهتا بایکتدیگر و بتا طبیعتت استتت.
بنابراین ،هرگاه رشدی مالزمه پیدا کند با خشتونت ،نته رشتد انستان کته رشتد

قدرت است .زیرا مالزمه پیدا میکند با خشونتی که ویرانگر انسان و طبیعت
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استتت .از ایتتنرو ،آن تعریفتتی از رشتتد بتتر میتتزان حتتق استتت کتته عمتتل بتته آن،
خشونت نطلبد.

اما رشد ذاتی حیات انسان است چرا که او موجتودی فعتال استت و او را

استعدادها و فضلها ،از جمله استعداد خلق است .انسان نیروی محرکهِ نیروی
محرکه ساز است .از اینرو ،رشد صفر درجه سکون است و ناشدنی .به سخن
دیگر ،اگر انسان رشد نکند ،درجا ،نیرو را در ویرانگری بکار میبرد .بتدین

قرار ،خشونت عارضه است ،خود به خود وجود ندارد تا که طبیعت انستان را
با آن سرشته باشند .پیشگیری از این عارضه ،نوعی از خشونتزدائی است که

هم از آغاز تولد ،باید بکاربرد تا جریان رشد با تولتد هتر انستان آغتاز شتود و
هیچگاه پایان نپذیرد.
 .3خشونتزدائی خودداری از یکی از دو نوع رابطه برقرارکتردن بتا واقعیتت

است :شناسائی واقعیت آنسان که هست و رابطه مستتقیم برقرارکتردن بتا آن،

خشونتزدائی و شناسائی آن از منظر قدرت و رابطته برقرارکتردن بتا آن از راه
قدرت ،خشونتگرائی است .بدیهی است شناسائی واقعیت آنسان کته هستت

نیازمند عقل مستقل و آزاد و چنین عقلی به یمن مدار باز میتواند واقعیت را

آنسان که هست بشناسد .اما متدار بتاز نیازمنتد آناستت کته موازنته عتدمی را

اصل راهنما کنیم .رشد نیز در گرو شناسائی واقعیت استت آنستان کته هستت

(جستن علم) و رابطه مستقیم برقرارکردن با واقعیت است ،آنسان که هستت
(در مقام ابتکار و ابداع و کشف و خلق).

 .3در هستی موجود ،محدودکنندهای جز زور وجود نتدارد .از ایتنرو ،هربتار
که زور بکار میبریم برای ایناست که محدود کنیم .بدینقرار ،خشونت ذاتی
محدود شدن و محدود کردناست .پس ،وقتی مدار عقل بستته متیگتردد ،بته
ضرورت ،مدار و محور عقل ،قدرت و بنمایه فعالیتهایش خشونت است.

و میدانیم که نظامهای اجتماعی بسته را نظامهای ایستا متیخواننتد زیترا

رشد نمیکنند و همانکه هستند میمانند .اما برای اینکه نظام اجتماعی بسته
باشد ،باید نیروهای محرکه تخریب شوند .بدینسان ،اندازه خشونتی که بکار
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متتتیرود ،انتتتدازه بستتتته بتتتودن نظتتتام اجتمتتتاعی را نیتتتز بدستتتت متتتیدهتتتد.
خشونتزدائی ،گشودن مدار بسته عقل و نیز مدار بسته و یا نیمته بستته نظتام
اجتماعی است .به یمن این خشونتزدائی ،نیروهای محرکه در رشد بکار می

افتند و متدار عقتل و نظتام اجتمتاعی را بتاز و بتازتر متیکننتد :کموال رشود
اینهمووانی مووداوم بووا هسووتی هوشوومند اسووت .چراکووه بوودین اینهمووانی،

خودانگیختگی عقل کامل میشود.

 .45میدانیم که جانتداران عامتل آلتودگی محتیط زیستت و تخریتب طبیعتت

هستند .نقش اول و نزدیک به تمام را ،در تخریبها انسان دارد .همانطتور

که محتدودکردن بتدون بکتاربردن زور ناشتدنی استت ،ویترانگتری نیتز بتدون
بکاربردن زور ناشدنی است .به سخن دیگر ،خشونت ذاتی ویرانگری است.

و امتا متتیگوینتد :انستتان مصتترف کننتدهاستتت و مصترف تخریتتب استتت و

نیازهای انسان بیشتر و بیشتر میشوند و میزان مصرف ،یعنی تخریتب را بتاال

میبرند .و این سخن ،واقعیتتی بتس کوچتک بترای پوشتاندن واقعیتتی بستیار
بزرگ است .واقعیت بزرگ دربر میگیرد چند واقعیت را

الف .دو سوم تولیدها و «ختدمت»هتا ویترانگتر هستتند .نیتازی از نیازهتای

واقعی را بر نمیآورند .نیازهای قدرت را بر میآورند و مصرف آنها ویترانگتر
انسان و تولید و مصرف آنها ویرانگر انسان و محیط زیست هستند؛

ب .بخشی بزرگ از نیروهای محرکه تخریب میشوند .از جمله ،سرمایههتای

عظیمی از جریان تولید خارج و در بازار فرآوردههای مشتق بکار میافتند؛
ج .بخش بزرگی از زمینهای این کره ،بهرهبرداری نمیشود؛

د .اکثریت بزرگی از جمعیت روی زمین ،رشد نمیکنند ،بنابراین ،ویران متی

شوند و ویران میکنند .و

ه .منابع کره زمین به اندازه هستند این نیازهای قدرت و قدرتمداری است که
سبب اسراف در بهرهبرداری از آنها میشود.

پس هرگاه ،مبنای نیازهای انسان و نیز نیازهای طبیعت به عمران باشند،

مصرف به اندازه ،امکان رشد به حداکثر و پایدار ،بمعنای صتحیح کلمته ،را
میسر میکند .بدینقرار ،خشونتزدائی یعنی از میوان برداشوتن نیازهوای
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زاده روابط قوا و نشاندن نیازهای انسان و طبیعت بجوای آنهوا ،وقتوی
نه قدرت که انسان رشد میکند.
 .44بنابر اینکه بنمایه هر آنچه حتق نباشتد ،خشتونت استت و بنتابراین کته

مصلحت را قدرت میسنجد تا که جانشین حق کند و بنابر اینکته تکلیتف و

وظیفهای که عمل بته حتق نباشتد را قتدرت وضتع و تحمیتل متیکنتد ،زدودن

مصلحتها و تکالیفی که عمل به حق نباشند ،خشونتزدائی است.

درعینحال ،زدودن مصلحتها و تکتالیف قتدرت فرمتوده ،رشتد استت.

چراکه تنظیم رابطه با حق را جانشین تنظیم رابطه بتا قتدرت متیکنتد و حتق
رشد یکی از حقوقی است که عمل به آن ،عمل به حقوق دیگر را ایجاب می

کند .و وقتی ،زندگی عمل به حقوق میشود ،نیروهای محرکته در رشتد بکتار
میافتند .چنانکه هر شهروند ،با رشد خویش ،فراخنای رشد شهروندان دیگر
را گستردهتر میکند.

بدینخاطر است که ،در هر جامعه ،میوزان زوری کوه بکوار مویرود،

نسبت مستقیم دارد به نسبت مصلحت و تکلیف با حق .فزونی عمل به

تکلیووف و مصوولحتهای قوودرت فرموووده بوور عموول بووه حووق ،پویووائی

خشووونت را ببووار موویآورد .و ایوون بخوواطر نیوواز قوودرت بووه ویوورانگووری

روزافزون و نیازش به بزرگ و متمرکز شدن است .رها شدن و رهاکردن

از مصلحتها و تکلیفهای قدرت فرموده و تن ندادن به اینگونه مصتلحت

ها و تکلیفهتا ،در همتانحتال کته خشتونتزدائیاستت ،برداشتتن ایتن متانع
بزرگ از سر راه رشد و بجا آوردن حق رشد است.
 .41بنابراین که خرافهای را نمیتوان یافت کته بتنمایته آن زورنباشتد ،خرافته

زدائی در شمار کارآترین خشونتزدائیها است و به شهروندان رها از ستیطره

خرافهها ،توانائی رشد را میدهد .رسمها و سنتهای قدرت ساخته نیز چنین
هستند .لذا،

 . 4114بارهاکردن جامعه از استتبدادهای سیاستی و اقتصتادی و اجتمتاعی و

فرهنگی ،نظام اجتماعی باز و تحولپذیر میشود و خرافهها و رستم و عتادت
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هائی که زور بنمایه آنها استت ،بتیمحتل متیگردنتد و راه زوال در پتیش متی
گیرند .و

 .4111باوجود این ،علم و فن هستند که مؤلته قدرت بشمارند و سهم
آنها در قدرت ،زمان بوه زموان بیشوتر نیوز مویشوود .بودینخواطر ،رهوا

کردن علم و فن ازسواختار قودرت و بوه خودمت حقووق شوهروندان و

رشد آنها درآوردن ،بسا مهمترین خشونتزدائی است .و

 .4119و نیز ،نظریهها ،بدینخاطر کته علتم آمیختته بتا ظتن و گمتان هستتند،

وقتی علمالیقین انگاشته میشود ،جز بکار توجیه بکاربردن قدرت نمتیآیتد و

جز زمانی که بکاربردن زورنیاز به توجیه داشته باشد ،علمالیقین قلمتداد نمتی

گردد .از اینرو ،بازگرداندن نظریه بجای خویش و ایتدئولویی نگردانتدن آن
نیتتز در شتتمار کارآمتتدترین خشتتونتزدائیهتتا و رهتتا شتتدن و رهتتا کتتردن از

«ایدئولویی علمی» ،آماده شدن برای رشد است .و

 .4111بمحض اینکه نظریوهای علموی ایودئولو ی شود ،ایون نوه علوم

موجود درآن ،که ظن و گمان موجود در آناست که «رشد» مویکنود.

تجربههای قرن بیسوتم مویالدی کوه قورن ایودئولو یهوا نوامگرفوت و
خشونتی که این ایودئولو یهوا توجیوهگر آن شودند ،در تواریخ زنودگی
انسان بر روی زمین ،مانند ندارد .نیروهای محرکوه در ویوران شودن و

ویرانکردن بکار رفتند و اینک محیط زیست است که دارد بکام مرگ

میرود .از اینرو ،باکاستن از ظن و گمان موجوود در نظریوهاسوت کوه
رشد واقعیت پیودا مویکنود و چوون علوم در عمول بوه حقووق ،کواربرد
پیداکند ،هم خشونتزدائی بکمال انجام میگیرد و هم انسانها رشد

میکنند و هم محیط زیست سالمت باز مییابد .و

 .49اندیشههای راهنما که ایتن و آن بیتان قتدرت هستتند ،الجترم بکتاربردن

خشونت را واجب میگردانند .از اینرو ،نقد اندیشههای راهنما برای اینکته
بیان استقالل و آزادی بگردند ،کارآمدترین خشونتزدائی است .از اینرو،

 .4914بنابراین که دین روش بازنگاهداشتن مدار اندیشه و عمل انستان از راه
عمل کردن به حقوق خویش است ،ایدئولویی بمثابه مجموعهای از هتدف و
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روش برای رسیدن به قدرت و مانتدن بتر اریکته قتدرت و بکتاربردن قتدرت،
نمیتواند باشد .اگر شد ،در بیتان قتدرت از ختود بیگانته شتدهاستت .نقتد آن
برای اینکه بیتان استتقالل و آزادی بگتردد ،هتم خشتونتزدائی استت و هتم
سبب افزایش سرمایه اجتماعی و دیگر سرمایهها و نیروهای محرکه میشود و

هم راه مستقیم رشد را بروی انسانها میگشاید .و

 .4911درجریووان از خووود بیگانووه شوودن دیوون در بیووان قوودرت ،عاموول
همبستگی که ،بدون آن ،جامعه از هم میپاشد ،بوه عامول پواره کوردن

رشتههای همبستگی ،بنابراین ،از خود بیگانه شودن توحیود اجتمواعی

در تضوواد اجتموواعی ،بنووابراین ،خشووونت گسووتری موویگووردد .مشوواهده

جامعههائی که هم اینک گرفتار خشونتهائی هسوتند کوه موجودیوت
آنها را تهدید میکنند ،ما را بینیاز میکند از مراجعوه بوه تواریخ بورای

علم بور ایون واقعیوت کوه جریوان از خوود بیگانوه شودن دیون در بیوان

قدرت ،همان جریان پدیدآمودن فرقوههوا اسوت .فرقوههوا خشوونت را

روش میکنند و در درون خود و برضد یکدیگر بکار میبرند .اشوتراک
هایی که جامعه را برجا و برپوا نگواه مویدارنود ،جوای بوه تضوادها موی

سوپارند کووه جامعووه را بووه تنوودباد از هوم پاشوویدگی موویسووپارند و عاموول

انحراف از راه رشد و افتادن به بیراهه ویران شدن و ویرانکردن موی
شوند.

بدینقرار ،نقد فرقهگرائی و فرقهها که خشونت را تجتویز متیکننتد و بستا

تنها راه و روش میانگارند ،خشتونتزدائی ،بنتابراین ،تضتادزدائی ،بنتابراین،
بازگرداندن شهروندان به راه رشد است .از اینرو ،بر جمهور شهروندان استت

کته ایتتن نقتد را حتتق و وظیفته ختتویش بداننتتد و هتیچگتتاه حالتت قیتتام بتتدین
مسئولیت را رها نکنند .در حقیقت،
 .41هر زمان بکاربردن اندیشه راهنمائی مالزمه پیداکند بتا از دستت رفتتن
استقالل و آزادی استعداد رهبری انسان ،به ضرورت ،دلیل هر امتر و یتا نهتی

آن اندیشهراهنما نه در ختود امتر و یتا نهتی کته در بیترون آناستت .از ایتنرو،
بکاربردن زور را ضرور میکند .توضیح اینکه
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 .4114رابطه دستور دهنده و دستورگیرنده ،رابطه قدرت استت .قتوه رهبتری
دستور دهنده ،وقتی دستور میدهد که دلیل به حق بودنش در خود آن نیست،

زوربکار میبرد و بنمایه دستور او نیز زور است .دستورگیرنده هم به این زور
تمکین میکند و هم دستوری که بکار میبترد ،نیازمنتد بکتاربردن زور استت.
هدف نیز ویرانی یا مرگ است .سادهترین مثال ،دستور قتل است .بنمایه این
دستور زور و دستوردهنده با دادن دستور و دستتور گیرنتده بتا اجترای دستتور

زور بکار میبرند و هدف آن نیز مرگ است .اما ایتن هتدف ،ترجمتان هتدفی
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

بسیاری از دستورها که دستورگیرنده اجرا میکند و دلیتل آن در ختود دستتور

نیست ،خشونتآمیز بودنش بسا بر دستورگیرنده آشکار نیستند .بترای مثتال،
قتتانونهتتا و تصتتویبنامتتههتتا و مقتتررات و مصتتلحتهتتا و تکلیتتفهتتا کتته
محتواهاشان حقوق نیستند ،بنمایهای از زور دارنتد و دلیلشتان در ختود آنهتا

نیستند .دلیلها در هدفهائی هستتند کته ایتن قتانونهتا و تصتویبنامتههتا و
مقررات بخاطر متحقق کردن آنها وضتع شتدهانتد .چتون بتنمایته آنهتا حقتوق
نیستند ،عمل به آنهتا نته خودانگیختته کته همتواره زورفرمتودهاستت .والیوت

فقیه  ،مثالی بارز است :عمل به حقوق نیاز به دستور ،بنابراین ،به مقام
برخوردار از اختیوار مطلوق و حتوی اختیوار محودود بور جمهوور موردم
ندارد .زیرا ،خودانگیختهاست .برای مثال« ،رهبر» تکلیف معین می

کنوود .هرگوواه محتوووای آن حووق ،بنووابراین ،دلیوول حقووانیتش در خووود

دستور باشد ،نیاز به نبوود «رهبور» صواحب اختیوار مطلوق بور جمهوور

مردم پیدا میکند .زیرا هر صاحب حقی خود باید به حق خویش عمل
کند .نیاز به دستور نیز ندارد ،زیرا هرکس قووه رهبوری دارد و رهبوری

زندگی او ،حق ذاتی او است .هدف نیز رشد از رهگذر زنودگی را عمول

به حق کردن و پروراندن استعدادها و فضولهوا مویشوود .پوس وقتوی
«رهبوور» تکلیتووی معووین موویکنوود کووه دلیوول درسووتی آن در آن نیسووت و

جمهووور مووردم مجبورنوود آنرا اجوورا کننوود ،اجبووار خشووونت اسووت.
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
کنوود ،خشووونت اسووت .هوودف از صوودور دسووتوری کووه «رهبوور» ،بنووابر

مصلحت ،صادرمیکند ،بنابراین که هودف در وسویله بیوان مویشوود و
مصلحت را قدرت میسونجد توا جانشوین حوق کنود ،الجورم بورآوردن
توووقعی از توقعووات قوودرت اسووت .امووا توقووع قوودرت از راه ویرانگووری

برآورده میشود .بنابراین ،هدف خشونتآمیز و خشوونتگسوتر اسوت.
بدینقرار،

 .4111شتتناختن و اجتترای ایتتن چهتتار اصتتل« :هوورکس خووود خویشووتن را

رهبری میکند» ،پس« ،هرکس خوود رشود مویکنود و دیگوری نوه موی
تواند به جای او رشود کنود و نوه مویتوانود بوه زور او را رشود دهود» و

«شووخص را بایوود بووه حووق سوونجید و نووه حووق را بووه شووخص» و «دلیوول
حقانیوت حووق در خوود آن و دلیوول نووابحق بوودن نوواحق در بیوورون آن

است» ،کارسازترین خشونت زدائیها و رشدی بیمثال است .چراکوه
برقووراری دموکراسووی شووورائی و برخووورداری شووهروندان را از تمووامی

حقوق خویش و نیز طبیعت را از حوق عموران و دیگور جانوداران را از

حق زندگی ،ممکن میگرداند.

 . 44اما شناختن و به اجراگذاشتن چهار اصل باال ،کتار عقتل خودانگیختته،
یعنی مستقل درگرفتن تصتمیم و آزاد در انتختاب نتوع تصتمیم استت .هرگتاه

عقول شهروندان خودانگیخته باشند ،زبان آنها زبان آزادی و حاصتل کارشتان
فرآوردههای ابتکارها و ابداعها و کشفها و خلقها میگردد .بتدینستان ،از
آغاز تا پایان هر عمل ،زور ،یکسره بیمحل است .بدینخاطر است که

 .4414میزان خودانگیختگی در یتک جامعته نستبت مستتقیم دارد بتا میتزان

رشد و نسبت غیر مستقیم دارد با میزان زوری کته تولیتد و مصترف متیشتود.
بدینقرار ،خشونتزدائی که جامعه مدنی و جامعه سیاسی و دولت بایتد روش

کارکنند ،از رهگذر فراخکردن سپهر خالقیت شهروندان ،شدنی است  .و

 .4411آسیبها و نابسامانیهای اجتماعی فرآورده غفلت از ختودانگیختگی

عقلهای شهروندان و تنگنا گشتن بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتمتاعی و
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فرهنگی جامعه ،بنابراین ،باز و تحولپذیر نبودن نظتام اجتمتاعی استت .ایتن
آسیبها و نابسامانیها گویای میزان خشونتی هستند که در جامعه ،بکتار متی
رود و کاسته شدن از میزان و شتتاب رشتد جامعته را گتزارش متیکنتد .بتدین
قرار ،خشونتزدائی ،در اینجا ،زدودن آسیبها و نابسامانیهای اجتماعی به

انجام این کارها است:

● تخریب نکردن نیروهای محرکه و بکاربردن آنها در رشد ،بنابراین،
امکان دادن بوه نظوام اجتمواعی اسوت توا کوه بطوور خودجووش ،بواز و
تحول پذیر بگردد .و

● به انجام رساندن خشونتزدائیها ،در سطح بنیادهای جامعوه و در
سطح هر انسان ،از جمله به یمن ریشه یوابی هور آسویب و نابسوامانی و

درمان ریشهای آن .و

● برقرارکردن جریانهای آزاد اندیشهها و دانشها و فنها و هنرها و
دادهها و اطالعها تا که خشونت توجیه نپذیرد و بکار نرود .و

● شناساندن ویژگیهای فرهنگ استقالل و آزادی به ترتیبی کوه ایون
فرهنووگ همگووانی بگووردد و بووه یموون آن ،شووهروندان ارزیوواب و منتقوود

بگردند و خشونت بیمحل بگردد.

● اخووالق اسووتقالل و آزادی بووا ویژگوویهووا کووه دارد ،محتوووای وجوودان
اخالقوی هوور شووهروند و وجوودان اخالقووی جامعووه بگووردد و خشووونت را

برنتابد .و

● ویژگیهای زبان قدرت و ویژگیهای زبان استقالل و آزادی کوه عقول
خود انگیخته بکار میبورد ،در خانوه و مدرسوه و ایون و آن محول کوار،
شناسانده شوند تا که وجدان اخالقی بتواند از بکوارنرفتن زبوان زور و

بکار رفتن زبان استقالل و آزادی پاسداری کند .و

● بهمان ترتیب ،ویژگیهای حق و ویژگیهای بیوان اسوتقالل و آزادی

شناسانده شوند تا که شهروندان بتواننود باورهوای خوود را ،بودانهوا،

اندیشهراهنموائی را کوه دارنود ،شناسوائی و نقود کننود و اشوتراکهوای
اندیشههای راهنما بیشتر و توحید اجتماعی کاملتر بگردد .و
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 .46بنابر این که حق قابل تجزیه نیست و بنابراین که حقتوق یتک مجموعته
را تشکیل میدهند و عمل به برخی و عمل نکردن به بعضی دیگتر ،در واقتع،
عمل نکردن به همه حقوق است ،تجزیه حق و تقدم و تأخر قائل شدن میتان

حقوق ،همگانیترین خشونتگری است .این خشونتگری در همه جامعههتا
بتته رواج استتت .جانتتداران و محتتیط زیستتت نیتتز قربتتانی تقتتدم انستتان در
برخورداری از حقوق نسبت به دیگر جانداران و طبیعت هستند .در حقیقت،

 .4614از وقتیهم قدرتمدارها به حقوق انسان اعتراف کردهاند ،یتا تتوجیهی

از نوع توجیه هگل را بکاربردهاند که بنابر آن ،انسانهای نوع خاصی (انسان

غربی) از ایتن حقتوق برخوردارنتد و یتا بترای متمتدنهتا ،در برختورداری از
حقوق ،تقدم قائل شدهاند و یا مصلحت را فوق حق و حاکم بر آن دانسته و

توجیهگر رعایت نکردن حقوق انسانها و طبیعت کردهاند و یتا بترای امنیتت
تقدم قائل شدهاند و بدان ،رعایت نکردن حقوق را توجیه کردهاند و یا مدعی

شدهاند که اکثریت بزرگ خود توانا به رشد خویش نیستند و باید به زور آنها
را رشد داد .و یا ...و همه این یاها توجیهگتر بکتاربردن خشتونت بتودهانتد و

هستند.

بدینقرار ،شناختن ویژگی همگانی و همه زمانی و همه مکانی بتودن حتق،

بنابراین ،شناختن همگانی و همته مکتانی و همته زمتانی بتودن حتق رشتد ،در
سطح هر کشور و در سطح جهان ،در همانحال که مهتمتترین خشتونتزدائی
از منظر رشد است ،تعاون در رشد را سطح هر جامعه و در سطح جامعته بتین

المللی میسر میکند و رشد انسان در همهجای جهتان ،بتا عمتران طبیعتتی کته
کره زمین است ،همراه میشود .و

 .4611از خشتتونتهتتای بتتس ویتترانگتتر ،یکتتی نیتتز ایتتن خشتتونت استتت:

تجزیهپذیر انگاشتن حق ،امکان ایجاد متیکنتد بترای بکتار بتردن زور .بترای
مثال ،نفتس کشتیدن حتق استت .امتا تجزیهپتذیر انگاشتتن ایتن حتق ،امکتان

ایجادکردهاست برای توجیه آلودن محیط زیست .غذا خوردن حتق استت امتا
وقتی ناچیز میشود در سیرکردن و بسا نیمه سیرکردن شکم ،توجیه ایجاد متی

کند برای نپرداختن به تولید مواد غذائی که بدن بدانها نیازدارد در همه جای
جهان و پرداختن به تولید مواد غذائی و غذاهائی که بیشترین سود را حاصتل
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میکنند .این خشونت چون با خشونت دیگری همزاد است که «استتراتژیک
خواندن مواد غتذائی» و در اختیتار گترفتن تولیتد آن و بازداشتتن بستیاری از
کشتتورهای جهتتان از بکارانتتداختن نیروهتتای محرکتته در عمتتران طبیعتتت و

بارورکردن زمینهای ختویش ،جهتانی را پدیتد متیآورد ،گرفتتار خشتونتی کته
اندازه نمیشناسد :انستانهتائی کته برابتر نیتاز بتدن بته متواد غتذائی ،غتذا متی

خورند .اقلیت بسیار کوچکی هستند .بخشی از زمینهای کشتاورزی ،بختاطر

بهرهبرداری بیحستاب و کتتاب ،گرفتتار فرستایش ختاک متیشتوند و بختش
دیگری از زمینها ،بخاطر بهترهبترداری ناصتواب از آبهتا ،گرفتتار فقتدان آن،
بنابراین ،بیابان میشوند.

بودینقوورار ،ایوون نوووع خشووونتهووا را زدودن ،ایجوواد امکووان بوورای

تغذیه مطلوب در همه جوای جهوان و عموران طبیعوت در هموه جوای
جهان و بنتسه رشد و نیروی محرکه رشد انسانها در همه جای جهان
است.

 .47باز از رایجترین خشونتها نشاندن حق موضوعه – کته ترجمتان روابتط
قتوا استتت – برجتای حتتق ذاتتی استتت .بتارزترین مثتتال آن ،نشتاندن مالکیتتت

خصوصی (مالکیت بر اشیاء) برجای مالکیتت شخصتی (مالکیتت بتر ستعی)
است .سرمایهداری فرآورده این جانشینی و ویرانگری بیحسابش حاصل این
جانشتتینی استتت .اندیشتتههتتای راهنمتتای توجیتتهگتتر ستترمایهداری ،بخصتتوص

لیبرالیسم ،برپایه این جانشینی ،ساخته شدهاند.

برقرار کردن روابط قدرت ،این جانشینی را ناگزیر میکند .زیرا مالکیتت

انسان بر سعی خویش قابل انتقال نیست اما مالکیت او بر حاصتل کتار قابتل
انتقال است .اما در روابط قوا،

 .4714امکانهتا (زمتین و منتابع آن و آب و کارمایته و دانتش و فتن و دیگتر

نیروهای محرکه) نه به مالکیت شخصی که به مالکیت خصوصی در میآینتد.
در نتیجه ،امکانها ،بترای برختورداری از حتق مالکیتت شخصتی ،در دستت

همگان قرار نمیگیرند .این خشونت کته انتدازه نمتیشناستد و تتا ایتن زمتان،
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جمهور انسانها ،حتی مالکان امکانها را از رشد محروم کتردهاستت ،همتراه
است با خشونت دیگری:

 . 4711انتقال فرآورده کار یتک ستویه و همتواره از ضتعیف بته قتوی استت.
ضعیف اکثریت بسیار بزرگی است کته جتز تتوان کتار ختود را نتدارد و قتوی
اقلیت کوچکی است که مالک امکانها است :استثماری که خشونتی به تمام

و بسا ریشه خشونتهای دیگر است ،این خشونت است .لذا،

خشونتزدائی و رشد واقعیت پیدا میکننود هرگواه الوف .مالکیوت

خصوصووی تووابع مالکیووت شخصووی بگووردد و ب .امکووانهووا در اختیووار
مالکیووت شخصووی قرارگیرنوود ،یعنووی از آن جمهووور انسووانهووا بگردنوود.

عدالت اجتماعی – اقتصادی یعنی میزانوی کوه رشود را از غیور آن تمیوز

میدهد ،همین است.

 .43حق یک تعریتف دارد .امتا تتا بختواهی ،برداشتتهتای متفتاوت و بستا
متضاد از آن وجود دارند و بوجود میآیند .باوجود این ،حق ویژگیهتایی دارد

که ،بدانها ،میتوان تعریتف صتحیح را از تعریتف غلتط تمیتز داد .از جملته،

حق از زور خالی است .خود روش خویش است .بدینقرار ،رشد بمثابه حق،
خالی از زور و خود روش خویش است .چنانکته رشتد علمتی بته یتافتن علتم

بیشتر ممکن میشود و رشد سرمایه اجتماعی ،بتا افتزودن بترآن ،از راه بیشتتر

کردن همبستگیها و افزودن بر دوستیها ،تحقق پیدا میکند .لذا،

 .4314تعریفی که بنمایه آن زور باشد ،تعریف حق نیست و هرگاه دستآویز
بکاربردن زور بگتردد ،اگترهم تعریتف حتق ویژگیهتای حتق را داشتته باشتد،

بکاربرنده ،زورمتدار استت و زوری کته بکتار متیبترد هتم گتواهی متیدهتد بتر
زورمداری او و هم شهادت میدهتد بتر تضتاد هتدف او بتا حتق .چراکته زور
روش عمل به حق نیست و هدف سازگار باخود را که قدرت است ،جانشتین

میکند .بنابراین ،بطور مداوم باید مراقب بود تا خشتونت بمثابته روش محتل
پیدا نکند .چراکه ،درجا ،هدفی را جانشین میکند کته بتا خشتونت خوانتائی

دارد :قدرت ویرانگر .و
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 .4311حق ،از جمله حق رشد را نمیتتوان دستتآویتز بکتاربردن زور کترد و
برای مثال گفت« :ولو به زور ،من این ملت را رشد میدهتم» بتدون ایتنکته،
در تعریف رشد ،زور را وارد کرد .برای مثال ،معلمی که در آموختن علم

زور بکار میبرد ،الوف .زبوان قودرت را بکوار مویبورد و مویآمووزد زبوان
ناسازگار با علم را و ب .با همین زبان علم را تعریف میکند و تعریوف

او ترکیبی میشود از علم و العلم .بیانهای قودرت هموه از ایونگونوه

اند .اما نظریهها درباره علوم دقیقه نیز ،بمیزانی که «العلم» در خود
دارند و به آدمی امکان میدهنود ذهنیوت خوویش را وارد نظریوه کنود،
هرگاه این ذهنیت زور باشد ،ترکیبی از علم و زور میشوند .آیا ممکن

بود رشد چنین تعریتی را پیدا نکند و اجرای برنامههای رشود ،مسوئله
بر مسئله و ویرانی بر ویرانی بیتزاید و کوار بوه آلوودگی محویط زیسوت

بیانجامد بدانحد که بسا دیگر سالمت بازنیابد؟ آیا ممکن بود...
 .43بدینقرار ،رشد میباید تعریفی را بجوید که خود روش خویش بگردد و
دیگر نتتوان ،بنتام رشتد و ترقتی و تجتدد ،بکتاربردن زور را توجیته کترد و بتا

بکاربردن زور ،قدرت را جانشین انسان کرد و تخریب بر تخریب افزود .لذا،

 .4314بنابراین که رشد را انسان میکند و بنابراین که بنمایه روش دستوری،

زور است ،پس روشی که با رشتد ستازگاری دارد ،روش تجربتی استت .روش
تجربی ،بدینخاطر که ،در آن ،زور بیمحل است ،قابل معاینه است و به یمن

معاینه میتوان مطمئن شد که زور وارد آن نشدهاست و تصتحیح پتذیر استت.
بنابراین ،اجرای هر طرح رشد را میتوان با موفقیت به آخر رساند ،بتیآنکته،
بهنگام اجرا ،ویرانی ببارآید و در پایان ،معلوم شود که بقایش زیانمند استت.

درجهان امروز ،اینگونه طرحها بیش از آن فراوانند که به شمارش آیند .و

 .4311رشد وقتوی رشود انسوان اسوت ،خوودانگیختگی او را کامول موی

کن د .پس ،هرگاه انسان را گرفتوار جبوری گردانود ،کلموه رشود معنوائی
جستهاست که ضد آناست .در جهان امروز ،سرمایهداری ،خوواه نووع
خصوصووی و چووه نوووع دولتووی آن ،زنجیرهووای جبرهووای پرشوومار را بوور

دست و پای انسان نهوادهانود .از آن جملوهانود جبور زیسوتن در روابوط
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مسلط – زیر سولطه ،جبور تخریوب نیروهوای محرکوه و طبیعوت ،جبور
مصرف انبوه ،بنوابراین ،جبور پیشوخور کوردن و از پویش متعوین کوردن
آینده ،جبر  ...و جبر زیستن در نظامهای اجتماعی نیمه باز ،بنابراین،

جبر انسان و محیط زیست او.

بدینقرار ،رشد بر پایه استقالل و آزادی وقتی واقعیت پیدا میکند،

که انسانها خودانگیختهتر و محیط زیست آنها سالمتر و نسلها که از
پی یکدیگر میآیند ،از دستآوردهای نسل پیشین برخوردار بگردند.
 .15رشد بینیتاز از خشتونت ،بنفسته ،برانگیزنتده عقلهتای خودانگیختته بته
ابتکار و ابداع و کشف و خلق و دافع قدرتمداری در پندار و گفتار و کتردار

است .چرا که سازندگی را جانشین ویرانگری میکند .از این جملهاند دافعته
ها و جاذبههای زیر:

 .1514رشد وقتی رشد انسان است و رشد قدرت نیست ،دافتع انفعتال و بتی

تفاوتی انسان است .انفعال خود تخریبی و بیتفاوتی ،خود تخریبی مضاعف

است .چراکه بدون تخریب خویش نمیتوان منفعل شتد و بتدون کامتل کتردن

این تخریب ،بیتفاوت گشت .از اینرو ،درجامعههتا ،بمیزانتی کته انفعتال و

بیتفاوتی افزایش مییابد ،رشد کاهش میپذیرد .این واقعیتت کته در جامعته

های سرمایهداری مسلط ،میزان انفعال و بیتفاوتی افتزایش متییابتد ،گویتای
ادامه دادن این جامعهها به پیش رفتن در بیراهه قدرتمداری است .و

 .1511بنابر این کته رشتد دافتع انفعتال و بتیتفتاوتی ،بنتابراین ،قدرتمتداری
است ،دافع روابط مسلط – زیر سلطه ،در نتیجه ،روابط قوا و جاذب روابتط

حقوقمند با حقوقمند است .و

 .14رشد اگر رشد انسان باشد ،بر میزان عدالت استت .عتدالت در جامعته و
عدالت در رابطه انسان با طبیعت:

 .1414اسراف و تبذیر ضد رشد هستند بدینخاطر که افرا و تفریط بیترون
از میزانی هستند که رشد بمثابه حق است .و
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 .1411در طبیعت ،از هر چیز به اندازه وجود دارد .هرگتاه بنتابر رشتد انستان
باشد ،میزان ،صرفه جوئی در مصرف منابع میشود .این واقعیتت کته شتماری
از منابع زمین درحال پایان یافتن هستند ،جز این نمیگویند که قدرت هدف

گشته و تخریب روش .حاصل وضعیت کنونی شدهاست .و

 .1419زمین توانا به برآوردن نیازهای غذائی انسانها هست اگر بهرهبرداری

از آن ،از میزان ،بیشتر و یا کمتر نگردد .بیشتتر زمتین را متیفرستاید و کتمتتر
زمین را نیمه آباد نگاه میدارد.

 .1411تولید و مصرف برای برآوردن نیازهای واقعتی انستان در رشتد استت.
بیشتر ازآن ،خشونت بکاربردن برضد انسان و طبیعت و کمتر از آن نیز ویتران

شدن انستان و ویترانگتر کتردن انستان استت .بتدینختاطر کته ختأ نیازهتای

برآورده نشده را زور پر میکند .و

 .1414دانش و فن برای آن هستند که انسان رشد کنتد و کتارآئی آن بته حتد
مطلوب میل کند .هرگاه انسان را بیکارکنند و یا بهترهکشتی از او را بتیش از
اندازه بگردانند ،نه عامل رشد که عامتل از رشتدماندگی اکثریتت نزدیتک بته

اتفاق انسانها و به حتداکثر رستیدن خشتونت متیگردنتد .بتدینقترار ،تنظتیم
رابطه انسان با دانش و فن ،به ترتیبی که این دو عامل رشتد انستان و توانتائی

او از برخورداری از توان کار خویش بگردد ،هتم خشتونتزدائتی و هتم رشتد
است .و

 .1416این راست است که در جریان رشد ،نیازهای جدید پدید متیآینتد امتا

این دروغ است که تمامی نیازهای نو مادی هستند .برای مثتال ،متواد غتذائی

بدون کیفیت اما پرحجم ،در جریان رشد ،جای خود را بته متواد غتذائی کتم

حجم اما با کیفیت متیدهنتد .بتدینستان ،از حجتم متواد غتذائی کاستته و بتر
کیفیت آن افزوده میشود .بخشی مهم از فرآوردههای کشاورزی که تلتف متی

شوند ،تلف نمیشوند.

اما بسیاری از نیازها که در جریان رشد پیدا میشوند مادی نیسوتند.

برای مثال ،نیاز به علم و نیاز به زیبائی که یکی دیگر از ویژگیهای حق

است و نیاز به محبت و انس و دوستی و شوادی و حتوی التوذاذ جنسوی،

نیازهائی هستند که بدون اینکه مدار پندار و گتتار و کردار انسوانهوا
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باز باشد ،برآوردنی نیستند .زیرا ،مدار بسته مادی ↔ مادی ،مدار بسته
خشونت است .بدینقرار ،در هر جامعهای کوه مودار زنودگی انسوانهوا
مدار بسته مادی ↔ مادی میشود ،انسانها فردهای بیگانه از یکودیگر
و منزوی میگردند .در این جامعه نه انسان که قودرت رشود مویکنود و

میووزان خشووونت دائووم در افووزایش و غتلووت ازعوودالت بمثابووه میووزان،
همگانی میشود.

 .11در حال حاضر ،در همه جامعهها ،نسلهای جوان ،نسبت به آینده خوش
بین نیستتند .کتم امیتد و ناشتاد و بتیش تترس هستتند .امیتد را بته ناامیتدی و

شجاعت را به ترس و شادی را به غم باختن ،هم فرآورده خشتونتی استت کته
بکار میرود و هم عامل برخودافزائی خشونت است .وضعیت امتروز ،گتواهی

میدهد که ،دیروز ،زبان فریتب رشتد قتدرت را رشتد انستان باورانتده و امیتد
کاذب را جانشین امید واقعی کرده و شادی که سرشت مدار باز زندگی است،

جانشین شادی مصنوعی کردهاست که سرشت مدار بسته ،مدار قتدرت محتورِ
زندگی است .حاصل ،تترس از آینتده و فعتلپتذیر و بتیتفتاوت گشتتن استت.

بدینقرار،

 .1114وقتی رشد رشد انسان و عمران طبیعت ،بنابراین ،خشونتزدائی است

که امید و شادی و شجاعت سرشتت آن را تشتکیل دهنتد و در جریتان رشتد،
برآنها افزوده شود .بدینخاطر که آینده را انسان میسازد و در زمان حتال متی

سازد پس نه بدبینی که کاهندهاست که خوشبینی که بالندهاستت بطتور متداوم

بیشتر میشود .و

 .1111افزایش میزان منزلت و کرامت انسان و دیگر جانداران و نیز طبیعت،

گویتای پتتیش رفتتتن در راستتت راه رشتتد و خشتتونتزدائی و کتتاهش پتتذیرفتن
منزلت و کرامت بیانگر پیش رفتن در بیراهه رشد قدرت و افتزایش خشتونت

ویرانگر و مرگبار است.

بدینقرار هم خشونتزدائی بدینخاطر که عامل افوزایش امیود و

شووادی و شووجاعت و منزلووت و کرامووت او اسووت و هووم افووزایش امیوود و
شادی و شجاعت و منزلوت و کراموت بودینخواطر کوه خشوونتزدائی
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است ،یکدیگر را ایجاب میکنند و گزارشگر میوزان رشود هور یوک از
شهروندان و جامعهِ آنها هستند.
 .19زیبائی از ویژگیهای حق است .حق زیبتا استت و زیبتا ختالی ازخشتونت

است .از اینرو ،رشتد وقتتی در تعریتف و در روش و در هتدف ختالی از زور

است ،زیبا است .بنابراین که خشونت زیبا وجود نتدارد ،پتس خشتونتزدائی

بازیافتن زیبائی و رشد است .لذا،

 .1914وقتی در سطح شهروندان و در ستطح منتاطق یتک کشتور و در ستطح

شهروندان جهان و مناطق مختلف جهان ،بنام رشد ،اقلیت ستخت ثروتمنتد و
اکثریت بس فقیر ( شعار  4درصد همه چیز دار و  33درصد همه چیتز نتدار

تمام گویائی را دارد) پدیتد متیآینتد و نقتاطی آبتاد متیشتوند و منتاطقی بکتام
بیابتتان متتیرونتتد ،یعنتتی ایتتنکتته نتته انستتان کتته قتتدرت رشتتد کتترده و خشتتونت

روزافزونی که بکار رفته ،زشتی فقر طبیعت و انسان را فراگیر کتردهاستت .از

اینرو ،زیبا شدن و زیباکردن رشد و خشونتزدائی است .در حقیقت،

 .1911دو زوج ،یکتتتی زورج فقتتتر و خشتتتونت و دیگتتتری زوج نتتتابرابری و
خشونت زوج خشونت و زشتی را پدید میآورند .رشد وقتی واقعیتت متییابتد
که ،در همه جتا و همته وقتت ،ایتن زوجهتا جتای بته زوج غنتی و زیبتائی و
برابری مادی و زیبائی و خشونتزدائی و زیبائی میسپارد .و

 .1919مسوووووابقه در دانوووووش و در دادگوووووری و در پرهیزگووووواری و در
خووودمتگزاری و در دوسوووتی و در عمووول بوووه حقووووق انسوووان و حقووووق

شهروندی و حقوق ملی و در رعایت حقوق یکودیگر و دفواع از حقووق
یکدیگر ،رشدی ببار میآورد که زیبائی بر زیبوائی مویافزایود .نوابرابری

در این مسابقه ،زوج فقر و خشونت و نابرابری و خشونت را پدید نمی

آورد ،بلکه ،از رهگوذر برکشویدنهوا و هوم سوطحکردنهوا و ،درجوا ،از

یکدیگر پیشی گرفتنها ،زوج خشونتزدائی و زیبوائی ،بنوابراین ،رشود

فراگیوور و شووتابگیوور را ببووار موویآورد چراکووه دسووتآوردها ،پیشووی
گیرنوودگان را بردیگووران مسوولط نمیکننوود .زیوورا دسووتآوردها بووا حووق

تألیف می شوند .و چون واپس ماندگان نیز در این راست راه هسوتند،
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به یمن این تألیف ،میان اینان و آنان رابطه قوا بر قرار نمیشود .پویش
افتادهها الگو و نیوروی محرکوه رشود در زیبوائی و زیبوائی در رشود موی

شوند و به یمن چنین مسوابقهای ،نیروهوای محرکوه بیشوتر تولیود و در

رشد بکار میافتند.
 .11بنابراین که انسان مجموعهای از استعدادها و فضلها است ،رشتد وقتتی
رشد انسان استت کته او را بمثابته ایتن مجموعته رشتد دهتد و باروربگردانتد.
هرگاه سبب شود که استعدادی فعال و استعدادهای دیگر او فعلپذیر بگردند

و فضلهای او بکار نیایند ،این نه انسان که قدرت استت کته رشتد متیکنتد و
انسان متأمور متیشتود بتا بکتارگرفتن زور ،خویشتتن را بمثابته مجموعتهای از

استعدادها و فضلها تخریب کند .در حقیقت،

 .1114اینک که بعد از تجربه هستیم ،میدانیم که وقتی انسانها بته «نیتروی

کار» فروکاسته میشوند و همه روز یک کار معین را انجام میدهند ،ایتن نته
تنها توان کار خویش است که میفرسایند ،بلکه استعدادها و فضلهتای ختود

را نیز بیکار میکنند .میزان خشونتی که از بیرون (نوع کتار) و از درون (بتی
کارگشتن استعدادها و فضلها) بر آنها روا میرود ،بستگی مستتقیم پیتدا متی

کند به زمانی که به یک نوع کار میپردازنتد و زمتانی کته صترف فعتال کتردن

استعدادها و فضلهای خود میکنند .از ایتنرو ،هرگتاه آمتوزش و پترورش نته
یک انسان تک بعدی که انسان چند بعدی را بارآورند ،خشتونتزدائتی بتس

مهم انجام میگیرد و چون زور بتیمحتل متیشتود ،رشتد رشتدِ انستان ،انستان
جامع ،میگردد .بدینسان ،انسان از آغاز جامع استعدادها و فضلها استت و
جامعیت او نمیتواند سرانجام فرآیند رشد باشد .لذا ،هر رشدی کته انستان را
از جامعیت بیانتدازد ،رشتد قتدرت و متدام خشتونتی را افتزایش متیدهتد کته

انسان و محیط زیست و منابع در اختیار او را ،نسل بعد از نسل ،تخریب متی

کنند .از اینرو،

 .1111فعووال شوودن اسووتعدادها و فضوولهووای انسووان ،بمثابووه یووک

مجموعه ،نیاز به مجموعهای از فعالیتهوا دارد .بودینقورار ،در شومار
کووارآترین خشووونتزدائیهووا ،تغییوور سوواخت کووار در جامعووههووا اسووت.
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هرگوواه چنووین انقالبووی ،انقووالب بمثابووه خشووونتزدائی همگووانی ،روی
دهد ،به ترتیبی که هر انسان برابر مجموع استعدادها و فضلهوایش،

دست کم دوازده نوع کار انجام دهود ،ایون ویرانگوری از روی قورار و
قاعده نیروهای محرکه و انسان و طبیعت و جانداران پایان میپوذیرد

و رشد ویژگیهای حق را میجوید و جهان ما ،محویط زیسوت سوالم و
سرای رشد همگان میگردد.

 .14نظریههای رشد از رابطه رشد با خشونت و خشونتزدائی ،یا غافل شده
اند و یا بکاربردن خشونت را اجتناب ناپذیر دانستهاند .هم بیانهتای قتدرت

که به خود صفت «چپ» دادهاند و هم بیانهای قتدرتی کته بته ختود صتفت

«راست» دادهاند ،تخریب ،بنابراین ،خشونت را ذاتی رشد دانستهاند .نظریته
های تجدد نیز تخریبها را الزمه نو به نو شدن دانستهاند .چرا؟ زیرا

 .1414چون ثنویت تک محووری اصول راهنموا بگوردد ،بنوابر نظریوه،
انسان نیست که تغییر میکند و تغییر میدهود ،اقلیوت «پویشآهنوگ»

است که قدرت را از آن خوود مویکنود و آنرا در تغییوردادن انسوانهوا

بکار میاندازد .بنابر این نظر ،این قهر است که انسان نو را به دنیا موی
آورد .خشونت فراگیر اینسان توجیه میشود .روسویهای کوه اسوتالین
برجا گذاشت و آلمانی که هیتلر برجا گذاشت و ایرانی که ر یم پهلوی

ها و وارث آنها ،آقای خمینی بجا گذاشت ،فرآوردهِ دین و مرام قدرت

و خشونت فراگیر هستند .با جانشین کردن این اصول بوا اصول موازنوه
عدمی و دین و مرام قودرت بوا بیوان اسوتقالل و آزادی ،رشود را از بنود
خشونت رها و با خشونتزدائی همراه میتوانکرد .و

 .1411بر اصل ثنویت دو محوری ،بنوابراین کوه رابطوه رابطوه قووا موی

شود ،خشونت ذاتی هر رابطهای میگردد .وقتی عقل آدمی استقالل و

آزادی خویش را بازمییابد و در نظریههای رشد تأمول مویکنود کوه در
طول تاریخ طراحی و اجرا شدهاند ،از ایونکوه ،بنوابرآنهوا ،آغواز هور

ساختنی ،ویرانکردنی است و رشد وسویله توجیوه ضورورت بکواربردن

خشووونت اسووت ،شووگتتزده موویشووود .هرگوواه عقوول آزاد در تعریووف
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آزادی،نزد لیبرالیسوم ،تأمول کنود ،مویبینود ایون نوه تعریوف آزادی کوه
تعریف قدرت و تنظیم رابطه قوا در سوطح فردبوا فورد و ،در حقیقوت،

تنظیم رابطه انسان با قدرت اسوت .بنوابراین ،بونمایوه آن زور اسوت و
بکاربردن دائمی خشونت را اجتنابناپذیر مویکنود .توضویح ایونکوه،
بنابر تعریف ،آزادی هرکس توا جوائی اسوت کوه آزادی دیگوری از آنجوا

شروع میشود .بدینسان ،میان هرکس با دیگوری مورزی وجووددارد.
اما آیا در هستی حدگذاری جز قدرت وجود دارد؟ به سخن روشنتور،
هرگاه پندار و گتتار و کردار انسان ترجمان دانش باشد ،آیا میوان او و

دیگری مرز بوجود میآید؟ اگر بنمایوه پنودار و گتتوار و کوردار او زور
نباشد ،آیا میان او و دیگری مرز پدید میآورد؟ پاسخ هردو پرسوش نوه

است .تنها وقتی بنمایه پندار و گتتار و کردار آدمی زور است میوان او
و دیگری رابطوه قووا ،بنوابراین ،مورز پدیود مویآورد .بودینقورار ،بنوابر
تعریف لیبرالیسم ،انسان ،در محدودهِ خود بمثابه فورد ،مویتوانود زور

بکار ببرد .تا جائی که قلمرو دیگوری بمثابوه فورد اسوت .تنواقض دیگور
این تعریف ایناست که ،انسانها ،در بکاربردن قدرت ،برابر نیستند و
ایجوواد برابووری در روابووط قوووا نوواممکن اسووت .بوودینخوواطر اسووت کووه
لیبرالیسم استبداد فراگیر سرمایهگذاری را پدید آوردهاست.

بدینقرار ،دلیل ویرانگری عظیمی که تاریخ بوه خوود ندیودهاسوت،

اصل راهنما شدن ثنویت و توجیه روابط قوا ،بنابراین ،خشونتی اسوت

که همه مکانی و همه زمانی گشته و هرچه بر روی زمین است را ویران

میکند .رهاکردن این اصل و موازنوه عودمی را اصول راهنموا کوردن و
رها کردن بیانهای قدرتی که بر یکی از دو ثنویوت سواخته شودهانود و

راهنمووای انسووانهووا هسووتند و اندیشووه راهنمووا کووردن بیووان اسووتقالل و
آزادی ،رشد بینیاز از خشونت و خشونتزدا ،همین است.
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 .1رشد ابهام زدايى است
از «قانون ترقى در همه جا يکى استت» تتا امتروز ،حتدود  415ستال،

مىگذرد .در آغاز ،تجدد و ترقى« ،تامغز استخوان فرنگى شدن» بود .بديهى
است كه ايرانى نبايد هيچ ابتكارى بخرج مىداد .زيرا ابتكار مانع مىشتد كته

فرهنگ جهانشمول غرب جانشين فرهنگ بتومى شتود .ايتن طترز فكتر نمتى

توانستتتتتت رشتتتتتد را خودجتتتتتوش و درونزا بشتتتتتمارد« .ايتتتتتدئولویيهاىِ»
ديکتاتوريهاى راست و چپ« ،بنام ترقى» ،اينسان ،پايه و مايه گرفتند.

اين ديکتاتوريها ،تنها در كشورهاى مسلمان نبودنتد كته هتدف و روش

خود را از مردم پنهان مىکردند ،بلکه در تمامى جامعههتاى زيترستلطه چنتين
مىكردند .اگر مرز دقت را بيشتتر كنتيم ،متىبينتيم در غترب نيتز ،ايتدئولژيها
شفافيت گريز بودهاند .چرا كه وقتى انسان نيست كه رشد مىكند و قتدرتى بتا
اين و آن صفت است كه او را رشد مىدهد ،مترام نمتىتوانتد متبهم نباشتد .در

عمل نيز ،برنامههاى رشد را دولتت اجترا متىكترد و دستتور دهنتده و جهتت

دهنده او بود .روشى كه در اين برنامهها بکار مىرفتت ،نمتىتوانستت تجربتى
باشد .حتى وقتى برنامه دولت به جهتت دادن اكتفتا متىكترد ،روش دستتوری

بود و نمىتوانست تجربى باشد .اينهمه كارها كه در دهههتاى گذشتته انجتام

گرفتهاند و امروز متردود شتناخته متىشتوند ،بيتانگر ايتن واقعيتت هستتند كته
روش ،روش تجربى نبودهاست .مهمتتر از همته و همگتانىتتر از همته ،تجتدد
است .تجدد با خردگرائى آغاز شد و ادامه يافت .اگر قدرت محور عقل نبود

و عقل روش تجربه بکار متىبترد ،چترا بايتد امتروز ،خردگرائتى و تجتدد زيتر
عالمت سئوال قرار مىگرفتند؟

خواننتتده متتىتوانتتد بپرستتد :خردگرائتتى حاصتتل تجربتته بتتود و آنچتته را

«تجربهپذير» نمىدانست ،نمىپذيرفت .اما واقعيت ايناست كه وقتى قتدرت
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است كه مدار عقل مىشود ،به تجربه معنائى مىدهد كه جز حکمى جزمى كته
بىچون و چرا بايد اجرا شود ،نيست .پيش از اين ،توضيح دادهام كه «تجربه

مىكنيم اگتر نتيجته نتداد ،روش ديگترى را تجربته متىكنتيم» ،تجربته كتردن
نيست بلکه تكرار كارهاى تخريبى نيمته تمتام و يتا ويرانگترى كامتل استت.

تجربه روشى است كه ،بگاه بکاربردن ،نقدپذیر و به نقد ،تغییرپذیر ،بنابراین،
قابل ادامه تا نتیجه است .اینروش را عقل مستتقل و آزاد  ،تنهتا وقتتى رشتد

درونزا و خودانگیختهاست ،مىتواند بکار برد:

رشد و روش آن وقتى انسان رشد مىكند:
 .4تفاوت رشد از «شبه رشد» ،نخست ايناست كه رشد از واقعيت آغاز می
گیرد .روشى كه درآن بکار مىرود نيز واقعيت دارد و هدفى كه متىجويتد نيتز
واقعيت دارد .ضابطه اول ايناست كه آدمى بر واقعيتى كته بکتار متىگيترد و

روشى كه بکار مىبرد و هدفى كه مىخواهد به آن برسد ،آگاهى روشتنى داشتته
باشد.

چنانكه دانشجو استعدادهای خويش را بکار مىگيرد و روش آموختن و

جستن علم را بکار مىبرد تا دانش بياموزد .ابهام در هريتك از سته واقعيتت،
كار آموزش را مختل مىكند .بدينسان ،اگر «افت تحصيلى» در كشتورهاى

زيتترستتلطه و حتتتى در كشتتورهاى مستتلط بتتاال استتت ،ناشتتى از ايتتناستتت كتته
يادگيرى بخشى از كار خلق است .اگر استعداد خلق تعطيل شود ،آموزش نيز

مختل مىشود .خلق وقتى تعطيتل متىشتود كته عقتل بتر واقعيتت يتا واقعيتهتا
احاطه شفافى ندارد و استتعدادخلق همتراه بتا دیگتر استتعدادها و فضتلهتای
آدمى ،بمثابه یک مجموعه ،فعال نیست .آدمی از كجا بداند كه احاطه او بتر

واقعيتها شفاف نيست؟

 .414از اينجا كه وقتى احاطه آدمی بر واقعیتها و موضوع کار شفاف است،

روش او بطور خود جوش تجربى مىشود .يعنى اينكه ،از آغاز تا پايان ،او از

روش بيرون نمىرود .بتدريج كه پيش مىرود ،از خطاها آگاه متىشتود و آنهتا
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را رفع مىكند .بدينقرار ،اگر روش او تجربی باشد ،تصحيح خطاها به تترك
روش و جانشين كردنش با روش ديگرى ،انجتام نمتىگيترد .چترا كته خطاهتا

تصحيحپذير مىشوند .اگر تصحيح خطتا موكتول بته تترك روش باشتد ،روش
تجربى نيست.

 .411از اینجا که وقتى احاطه آدمی بر واقعیتها و موضوع کوار شوتاف
نيسووت ،آدمووى مسووتقل و آزاد نيسووت .او اموورى را اطاعووت مووىكنوود.
بنابراين ،بر او ،بسا هيچيوك از سوه واقعيوت ،بروشونى معلووم نيسوتند.

حقيقت ايناست كه هرگز ممکن نيست از موضع قدرت ،دستور صادر
شود و اجرا كننده آن را شتاف بيابد .دليلى از داليل تضاد اسوتبداد بوا

رشد  ،همين است .حتى اگر اين استبداد را پدر و موادر و بقصود درس

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

نمىشود.

 - 1در مردم ساالريهاى اروپاى غربى و امريکا ،برنامه گتذاريهاى دستتورى

را بخاطر «ناسازگاریش با آزادى ابتكار انسان» ،برنامته رشتد نمتىخواندنتد.
اینان سقو ریيمهاى كمونيستى را حجتى بر صحت نظتر ختود شتمردند .در

برابر ،به برنامه گذاريهاى جهتبختش ،ايتن ايتراد وارد متىشتد كته کتار ستاز

نیستتت .زیتترا «آزادى كارفرمتتائى و ابتكتتار» واقعيتتت نتتدارد و آنچتته واقعيتتت
دارد ،خودكامگى سرمايهداران ،بخصوص مدیران ماوراى مليهتای برختوردار
از موقعيت انحصارگر است و اینها هستند که به دولت سمت و سو میدهند
و نتته بعکتتس .اکثریتتت بتتزرگ را نیتتز افتترادى تشتتکیل میدهنتتد کتته کارفرمتتا
نیستند .و بسیارند افرادی كه كار نيز پيدا نمىكنند .افراد تشکیل دهنتده ایتن

اکثریت بزرگ كدام آزادى ابتكار را دارند؟

هر دو ادعا از توجه به اين مهم غفلت كردهاند كه وقتى هدف فعاليتهتاى

اقتصادى و غير آن ،قدرت باشد ،روش را با خود سازگار مىكند .چنانكه در
عمل ،در هر دو نظام ،روشها ،روشهاى توليد و انباشت قدرت بودهاند .بتراى

اينكه رشد واقعيت پيدا كنتد ،بايستتى آنچته بکتار متىرود و روشتى كته بکتار
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مىرود و هدف ،واقعيت داشته باشند .برای مثتال ،دو نتوع توليتد كشتاورزى
شدنى هستند:

الف .نوعى كه هدف از آن دست يافتن به قدرت (= سود حتداكثر) و نتوعى

ديگر كه هتدف از آن تتأمين متواد غتذائى ستالم بتراى موجتودات زنتده روى

زمين است .در توليد نوع اول ،همانطور كه مىبينيم ضريب ويرانگرى ،زمان

به زمان ،باالتر متىرود .فقتر غتذائى در جهتان و آلتودگى محتيط زيستت نيتز
افزايش مىيابد .و البته ،مواد غذائى سالح استتراتژيك در دستتهاى قتدرتهاى

جهانى میشوند.

ب .در توليد نتوع دوم ،سترمايههتا متىتواننتد در عمتران همته زمينهتاى قابتل
كشت بکار افتنتد .بنتا بتر ارزيابيهتا ،ميتزان سترمايه الزم و ميتزان ويرانگترى

بسيار كمتر مىشوند و فقر غذائى نيز از ميان بر مىخيزد .همتين ستخن را در
باره توليد صنعتى و خدمات نيز مىتوان گفت .نتيجه اينكه،

 .114وقتى هدف فعاليت قدرت مىشود ،ضريب تخريب باال مىرود .انستان
نه تنها استقالل و آزادى ،بنا بر اين ،حق رشد خود را از دست مىدهد ،بلکته
از خود بيگانه و آلت مىشود .بدينقرار ،دستورى يا جهتبخش بودن برنامته

گذارى نيست كه موجب رشد يا عتدم رشتد متىشتود ،بلکته قتدرت را هتدف
فعاليت نکردن است كه به فعاليتها خاصهِ رشدآور متىدهتد .از كجوا بودانيم
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

هدف مىشود ،عواملى كه در فعاليت بکار مىروند و روش و هدف غير
شتاف مى شوند .و وقتى كه هدف دست يافتن به چيزى است كه خوود
به خود واقعيت دارد ،عوامل و روش و هدف شتاف مىشوند.

براى مثال ،در حال حاضر ،قراردادهاى نفتتى ،همته سترى هستتند .هتيچ

يك از عوامتل شتركت كننتده در بهتره بتردارى و روش و هتدفى كته از امتيتاز
فروشى در سر جباران است ،بر مردم ایران ،معلتوم نيستتند .در نظتام آموزشتى

نيز ،دانشآموزان به كنار ،دانشجويان نيز نمىدانند براى كدام هدف ،تحصيل

متتىكننتتد! بگتتذريم از ايتتنكتته ايتتن دانتتشآمتتوز و دانشتتجو نيستتت كتته برابتتر

استعدادهاى خود ،علمى را كه متىخواهتد برمتىگزينتد .آيتا آنچته متىآمتوزد،
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بمثابتته علتتم ،بتتراى او واقعيتتت دارد؟ اگتتر ايتتن پرستتش را از دانشتتجويان
مىكردند ،دليلى بزرگ از واپس رفتن كشورهاى زيرسلطه آشکار متىشتد .در
حقيقت ،جز براى اقليت كوچکى ،براى اكثريت بزرگ ،آنچه واقعيت دارد،

ورقهايست كه به آنها مىدهند .چرا كه ،براى آن اكثريت بزرگ ،آموختهها در

شغل بکارى نمىآيند .و...

 .111روشهای دستوری رییمهای کمونیست و جهتبخش دولتهای غرب

نمیتوانستند قدرت را هدف نگردانند .از جمله به دلیل پیروزی در رقابت را
دستآویزکردن .مبهم بودند زیرا از جمهور مردم میخواستند بته زیتان ختود و
بسود قدرتی که هدف بود ،بیش از اندازه کارکنند .بدینقترار ،ابهتام تضتادی

را میپوشاند که میان حقوق شهروندان که کتارگر بتا قتدرتی کته هتدف برنامته

گذاریها بود ،وجود میداشتت .از ایونرو ،شوتافکوردن ،کوار را عمول بوه
حقوق کردن و رشد را تحقق انسان حقوقمند و رشید گرداندن است.

روش این رشد تجربه یعنی روشی است کوه توا رسویدن بوه هودف اجورا

شدنی باشد .نقد بپذیرد و به نقد ،اصالحپذیر و اگر ممکن نشد ،تغییر
پذیر باشد و تجربهگر را به هدف برساند.
 .9كارشناسان رشد اتفاق نظر دارند كه در نيم قرن گذشته ،برنامههاى رشد
در تمتتامى كشتتورهاى زيتترستتلطه (از ديتتد آنهتتا از رشتتد مانتتده و در راه رشتتد)

شکستتت ختتوردهانتتد .تتتا دو دهتته پتتيش ،ديکتتتاتورى و رشتتد الزم و ملتتزوم
يکديگر بودند .يکى از اين ديکتاتوريها ،ديکتاتورى پهلوي هتا بنتام رشتد و
ترقى بود .شاه نيز مىگفتت« :ولتو بته زور ،ايتران را بته دروازه تمتدن بتزرگ

خواهم رستاند»! وقتتى انقتالب پيتروز شتد و مالتاريتا كودتتا كترد ،مخالفتان
انقالب اين «نظريه» را ساختند :چون مردم ايران تحمل ترقى شتتابگيتر را

نياوردهاند ،انقالب كردهاند! عقلهای قتدرت متدار ستازندگان ايتن «نظريته»

غافل بودند و هنوز نيز هستند كه با ادعای خود دروغ بودن ترقى ادعائى

را ثابت مىكنند .زيرا اگر اين ايرانيان بودند كه رشد مىكردنود ،پوس
تحول كرده بودند و بر ضد ترقى شتاب گير نمىتوانستند انقالب كنند.
اگر بجاى ايرانيان ،چيز ديگرى رشد مىكرد ،ناگزير تخريب ايرانيان
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و ثروتهاى طبيعى و ديگر نيروهاى محركه آنهوا را ببوار مویآورد .پوس،
آن «رشد» (رشد صودور ثوروت نتوت  -روزانوه  6ميليوون بشوکه جموع

نتتی که مصرف و صادر میشد ،-رشد فساد ،رشد ديوانساالرى ،رشود
شهرهاى متكى به واردات و )...که ميسر مىگشوته بوزرگ شودن ابعواد

ویرانگریها بودهاست .بهر رو ،در ايران دوران شاه ستابق و بيشتتر از آن،
در ايران دوران مالتاريا ،استبداد واقعيت را با مجاز مىپوشاند .بدينقرار،

هر بار كه مجاز واقعيوت را موىپوشواند ،فورد و جموع ،در بنود ضود

رشد هستند .و مجاز واقعيت را نمىپوشاند اگور بوزرگتورين بخوش از
نيروهاى محركه صرف توليد و مصرف قودرت (= زور) نشوود .مجوازى

كه واقعيت را مىپوشاند ،ارزش و واقعيتى كوه پنهوانش موىكننود ،ضود
ارزش است.

براى مثال ،دانش آموزى كه بنام رفتن به مدرسه از خانه خارج مىشود

و بجاى مدرسه ،دنبال بازيگوشى مىرود ،اين واقعيت را به مجازی کته درس

خواندن است – اما نمیخواند  -مىپوشاند .نيتروى دمتاغى و بتدنى ختود را،
صرف درس خوانتدن نمتىكنتد ،صترف بازيگوشتى متىكنتد .اگتر در بودجته

دولت و برنامههاى اول و دوم و سوم و چهارم تأمتل كىنتیم ،متىبيتنىم در ايتن

بودجه و آن برنامهها نيز ،مجاز واقعيت را مىپوشتاند و بيشتترين پتول صترف
قدرتى مىشود كه مالتاريا آلت آناستت .بودينقورار ،رشود وقتوى واقعيوت
پيدا مىكند كه ارزشهوا نقوش مجواز را پیودا نکننود كوه واقعيوت ضود

ارزش را مىپوشانند .بدین پوشاندن است که از جنگ دوم جهانى بدينسو،
«بنام ترقى» ،فساد و ويرانگرى كه جهتان بختود میبینتد ،بتا ویرانگتریهتای
قرون برابرى مىكنند.

 .1از همان روزهاى اولى كه رشد موضوع علم شتد و برنامته گتذارى در پتى

آورد ،تأكيد مىشد كه رشد نمىتواند شتفاف نباشتد .متىدانتيم كته بته روستها
ايراد مىگرفتند كه اگر شما براستى رشد مىكنيد ،چرا پرده آهنين بدور ختود

كشيدهايد؟ آيا شتما نمتىدانيتد كته عطتر آناستت كته ختود ببويتد و اگررشتد
واقعيت داشت ،پرده آهنين بدور خود نمىكشيديد؟ «اردوگتاه سوسياليستم»
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با نشان دادن پيشرفتهاى فنى ،رشتد ختود را بترخ متىكشتيد و پترده آهنتين را
وسيلهاى براى جلوگيرى از اخالل «امپرياليسم جهانى به سركردگى امريکا»،

در فراگرد شتاب گير رشد ،مىنماياند .اال ایتنکته وقتتى پيشترفتهاى ختود را

نشان مىداد ،تصديق مىكرد كه رشد شتفاف استت و نمیتتوان آنرا پوشتاند.
وقتى پرده از ميان برداشته شد ،روشن شد كه رشدی درکتار نبودهاستت .زیترا

اگر رشدی درکار بود نمیشد آنرا پوشاند .پس ،آنچه نشان داده مىشد ،براى

مخفى كردن رشد از رشد ماندگى بودهاستت .در كشتور ختود متا ،نشتان دادن
بقصد پوشاندن ،رويه ديرين استبدادها بوده و هست .براى مثال ،ریيتم شتاه،

ارتش را نمونه عالى از موفقيت خود توصيف مىكرد .ارتشى كه «نماد ترقى
و پيشتترفت» خوانتتده متتىشتتد ،مأموريتتت رستتاندن ايتتران ب ته «دروازه تمتتدن
بزرگ» را نيز داشت .اما وقتى ریيم شاه سرنگون شد ،روشن گشت در همان
ارتش ،امور نشان ندادنى چندين و چند برابر بتزرگتتر از امتور نشتان دادنتى

بودهاند .چنانكه هواپيماها و هلى كوپترها  -كه تازه فقتدان قطعتات يتدكى و

سالح و ...خود را نيز مىپوشاندند  -فقر تجهيزات و تسليحات زرهى و فقر
آموزش و فقر مادى درجه داران و افسران جزء و حتى متوسط و مهمتر از اين

ها ،وابستگيهاى ارتش به قدرت مسلط و تضادهاى درون آنرا مىپوشاندند.

و رايجترين مثال ،مثال ميوه فروشى است كه ميوههاى معيوب را با ميوههتاى
خوب مىپوشاند .بدينقرار،

وقتى واقعيتى واقعيتهاى ديگر را مىپوشاند ،با ضد رشود و وقتوى

هر واقعيتى واقعيتهاى ديگر را شوتاف موىكنود و بوه واقعيتهواى ديگور
شتافيت پيدا مىكند ،با رشد سر و كار داريم.
 .4تخصص سوتائى خواق قرنوى اسوت كوه پايوان پوذيرفت .شخصويت

جوئى از راه مصرف انبوه ،ویژگیِ ديگر جامعههاى داراى اقتصاد توانا
به توليد و مصرف انبوه اسوت .مودار شودن قودرت (پوول و مقوام و)...
خاص وهِ سووومى اسووت .اصووالت فوورد و افوورال در ايوون اصووالت ،ویژگ ویِ

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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افزايش ضوريب خشوونت ،خاصوهِ هتتموى اسوت .محروميوت اكثريوت
باالتر از  39درصد جامعه بشرى از امکانها براى رشد ،ویژگویِ هشوتمى
است .آلودگى محيط زيست ،خاصهِ نهمى است .نابرابریها که بر هم

افزوده میشووند و هموزاد خشوونت دامون میگسوترند ،ویژگویِ دهموی
است .مسئلهها که بر مسئلهها افزوده میشوند ،خاصهِ یازدهمی اسوت.
تخریب نیروهای محرکه ویژگی دوازدهمی است .از خاصتههتاى ديگتر

كه بگذريم ،اين خاصهها كه جهانشمولترينها نيتز هستتند ،ايتن واقعيتت را

گزارش متىكننتد كته از استتعدادهاى ششتگانه انستان و فضتلهتای او ،بنتابر
تخص

او ،قدرت براى يکى از آنها و براى نوعى از زندگى ،تبعيض بر قرار

مىكند .بتدين تبعتيض ،نته تنهتا او را از رشتد بتاز متىدارد ،بلکته در ختدمت
قدرت ،او را تابع جبرى مىكند كه «شيوه زنتدگى متدرن» خوانتده متىشتود.
براى داشتن اين شيوه ،انسان را بر تخريب خود و طبيعتت متىگمتارد .بتدين

قرار ،تبعيضها ،يك كار ديگر نيز مىكنند:

هر بتار كته رشتد درونزا ،بنتابراين ،مستتقل و آزاد ،یتا ،ختودانگیختته،

جاى خود را به اطاعت از «جبر تبعيضها» مىسپارد ،جريان رشتد متوقتف و
جاى خود را به جريان ويرانگرى مىسپارد .تبعيضوها وقتوى طرفوه كواالئى

مىشوند كه همگوان موىكوشوند از آن بور خووردار شووند ،بظواهر نوور
خيره كنندهاى دارند كه انسان را از ديدن واقعيتهوا (خاصوههوا كوه بور
شمرده شدند و خاصههاى ديگر) باز مىدارد.

براى مثال ،تهران امتروز در شتمار آلتودهتترين شتهرهاى دنيتا استت .امتا

تبعيضها كه بسود اين شهر بر قرار شتدهانتد ،زنتدگى در آن« ،شتيوه زنتدگى»

گشتهاست كه جبر آن ،انسانها را از روستاها و شتهرها بته تهتران متىكشتاند.
ساكنان اين شهر تنها انواع سموم نيستند كه بعنوان هوا تنفس مىكنند ،بلکته

براى آنكه آنها در تهتران زنتدگى كننتد ،بايتد ثتروت نفتت صتادر شتود ،بايتد
روستاها رهتا شتوند ،بايتد دروازههتا بتروى واردات بتاز بماننتد ،بايتد بودجته
دولت به اقتصاد مسلط و جامعه به بودجه دولت وابسته باشند ،بايد...

بدینقرار ،تبعیضزدائی بدون ابهامزدائی میسر نمویشوود .و شوتاف

گردانی به از میان برداشتن مانعهائی تحقق پیدا میکنود کوه تبعویض
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ها هستند :هرجا تبعیض هست ،ابهام هست و هرجا ابهام هست رشود
انسان نیسوت و بوزرگ و متمرکوز شودن قودرت هسوت .شوتافگردانوی

تبعیضزدائی و تبعیضزدائی رشد است.

 .6از خاصههاى جهان امروز كه بايد به خاصههاى باال افزود ،يکى ايناست
كه در تمامى كشورها« ،قطبهتاى رشتد» و «منتاطق عقتب مانتده» بوجتود

آمدهاند .در كشورهاى زيرسلطه ،تمامى مناطقى كه در مستير صتدور ثروتهتا و
ورود كاالها و خدمات قرار مىگيرند ،بهاصطالح« ،قطبهاى رشد» و بقيته
كشور ،مناطق عقب مانده مىشوند .كشتورهاى داراى اقتصتاد مستلط از ايتن
دو گانگى معاف نيستند .با وجود اين ،تا اين زمان  -ممکتن استت در آينتده
كشورهاى داراى اقتصاد مسلط نيز گرفتار بند از بنتد گسستتگى بگردنتد ،-

كشورهاى زيرسلطه با اين مشکل نيز رويارويند كه «اقتصاد جديد» اقتصتاد
سنتى آنها را متالشى مىكند بدون آنكه خود يك مجموعه رشد يتاب باشتد و

یا بگردد .اين دوگانگيها واقعيتهائى نيستند كه كسى آنها را نبيند .بتا وجتود
اين ،گروه بنديهاى اجتماعى كه از رهگذر اين دوگانگيها بوجتود آمتدهانتد و
دولتهاى استبدادى ،برنامههائى را به اجرا مىگذارند كته ايتن دوگتانگيهتا را

روز بروز ،ويرانگرتر مىكنند .پرسشى كه پيش مىآيتد ايتناستت :روشتنيهتا و
تاريکيهايى كه جامعهها را از ديدن واقعيت باز متىدارنتد ،كتدامها هستتند و
چسان تنظيم مىشوند كه چشمهاى عقلها واقعيتها را نمتىبيننتد؟ نخستت
بدانيم كه در نظريههاى رشد ،دوگتانگيهتا ضترورت رشتد شتمرده متىشتدند.

نظريه سازان مىگفتند :بوجود آمدن «قطبهاى رشتد» حتوزه وستيعى را فعتال

مىكند و اقتصاد جديتد بتتدريج اقتصتاد ستنتى را در ختود جتذب متىكنتد و
جامعه اقتصاد رشد يافته پيدا مىكند .در قلمترو آمتوزش و پترورش و «شتيوه

زندگى» و فرهنگ نيز ،جديد جايگزين قديم مىشود .ولى حاصل کتار بنتد
از بند گسستگى و تالشتى عمتومى شتد .امتا چترا پتيش از تجربته ،نبايتد ايتن

نظريه سنجيده مىشد؟ پاسخ ايناست:

تغيير جهت نيروهاى محركه از داخول بوه خوارج ط قطوع جريوان

اطالعوات در داخوول ط قطووع جريوان انديشووهها و دانشهووا و فنهووا در
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داخوول ط وجووود نظووام اجتموواعى كووه بقووايش در گوورو صوودور نيروهوواى
محركه است ط استبداد همگانى = غتلت عمومى از واقعيتها .بور پورده

ابهامى كه بدينسان گسترده مىشود ،بنائى كوه نظريوهِ رشود موىسوازد،
روشنائى قالبى اما خيره كنندهاي دارد كه چشمهاى عقوول را خيوره و
از ديدن واقعيتها باز مىدارد.

اين روش ،در كشور ما فراوان بکتار رفتتهاستت و هتم اكنتون نيتز بکتار

مىرود :غافل كردن جامعه از واقعيتهاى زندگى خود بتا وعتده بهشتت ،آينتده
آرمانى ،پيروزى سازمان و...

تكترار كنتتيم كتته زمتتان رشتتد ،زمتتان پيوستتتهاي استتت و هتتيچ رشتتدى بتتا

محروميت آغاز نمىشود و با آن مالزمه ندارد .هر رشدى به جريتان نيروهتاى

محركه و جريان اطالعات و جريان انديشهها و جریان دانشهتا و فنهتا ،در
سطح يك فرد و در سطح يتك جامعته و در ستطح جامعته جهتانى ،نيتاز دارد.

تجربه رشد تحت حاكميت هيچ نظريهاى انجام دادنوی نيسوت .چورا
كه تجربه رشد بايد بتواند انديشه راهنما را تصحيح كند .اگور انديشوه

راهنما تحمل تصحيح را نكند ،ضد رشد مىشود .ازاينرو ،روش رشد
وقتى تجربوه قابول اداموه موىشوود كوه اصول راهنموا ،موازنوه عودمى و

اندیشه راهنما بیان استقالل و آزادی باشد.

 .7رشد درونزا ،وقتی انسان است که رشد میکند ،مجموعه فعاليتهائى است

كه

 .714يکديگر را ايجاب مىكنند .و

 .711در جريان رشد ،این مجموعه فعاليتها بته دانشتها و فتنهتا و فعاليتهتاى
جديد سر باز مىكند .بدينقترار ،نتو بته نتو شتدن ذاتتى رشتد استت .عالموت
عمومى آن آگاهى شتاف رشود كننوده بور دانشوها و فنوون و فعاليتهواى

جديد است .بدينقرار ،فعاليتهوائى كوه از بيورون بوه يوك انسوان و يوك
جامعه امر مىشوند ،بهضرورت مبهم هستند .حتى در كالس درس ،كه
آموزگووار مووىآموزانوود و دانووشآموووز مووىآموووزد ،اگوور آموووزشهووا ،زمينووه
آموزش جديود را فوراهم نكورده باشوند ،بوراى دانوشآمووز قابول فهوم
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نمىشوند .چه رسد به رشد كه جريان فعاليتهاى درونزا و بنا بور ايون
مجموعهاى از ابتكارها ،ابداعها و خالقيتها هستند .بدينقرار،
 .3هر عنصر بيگانه بوا يوك مجموعوه ،از ديود آن مجموعوه ،نوا آشونا و
مبهم است .وارد كردن آن در مجموعوه ،بوه زور ميسور موىشوود و اگور

چنين شد ،رشد را مختل مىكند.

تجدد تحميلى در كشورهاى زيرسلطه مثال بارز ايتن قاعتده استت .در

حقيقت ،یافتن دانشها و فنون و فعاليتهای جدید که بر میانگیزد ،ذاتى رشد

درونزا هستتتند .اگتتر جامعتتهاى فرهنتتگ رشتتد نيافتتت ،از بيتترون نيستتت كتته
مى توان بدو فرهنگ رشتد القتاء كترد .از درون و بتا از ميتان برداشتتن موانتع
است كه مىتوان جامعه را به راه رشد باز گرداند.

بدینقرار ،هربار که در پرده ابهام ،این واقعیت پوشانده مویشوود

که وارد کردن عناصر خارجی غیر قابل جذب به یک مجموعه سوامانه

مند،بند از بنود آن مجموعوه مویگسولد و رشودش را نواممکن مویکنود،

زبان فریب بکوار مویرود توا ضود رشود رشود باورانوده شوود .از ایونرو،
شتاف کردن رابطه یک مجموعه با عناصر بیگانه از آن ،به ترتیبی کوه
مجموعه خود کمبودهایش را از راه داد و ستد با مجموعوههوای دیگور
رفع کند ،ضرور است .هرگاه شتاف گردانی کامل باشد ،مجموعه این

کار را به ترتیبی انجام میدهود کوه سوامانهاش بوازتر و تحوولپوذیرتر

بگردد.

 .3این پرسش محل پیدا میکند :آيتا ديتنهتائى كته در جامعتههتاى مختلتف
پذيرفته شدهاند ،از آنجا كه در يکى از جامعهها بوجتود آمتدهانتد و در جامعته
ديگر ،عنصر بيگانه بودهاند ،ضد رشد بودهاند و هستند؟ مىدانيم اين «نظر»

كه دينها ،از جمله به اين دليل كه نسبت به جامعهها ،بيگانتهانتد ،ضتد رشتد

هستند ،مبلغان بسيار دارد .خصوص در ايران ،فراماستونها کته متىخواستتند
عصر اسالمى را حذف و سلسله پهلويها را به سلسله ساستانيان وصتل كننتد،

اين تبليغ را مىكردند و هنوز نيز مىكنند .اما عقل زورمدار آنها از ياد مىبرد
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كه ،در همانحتال ،فرهنتگ غترب را جهانشتمول متىخواندنتد و در كتار آن
بودنتتد كتته« ،ولتتو بتته زور» ،ايرانيتتان را «تتتامغز استتتخوان فرنگتتى كننتتد».

حقيقت ايناست كه

 .314رشد درونزا از استقالل و آزادىِ انسانها جدائىناپذير است .و

 .311رابطه خودانگیختهِ انسان با واقعيتها (انستانهتاى ديگتر و جانتداران و
طبيعت و نيروهاى محركته و جامعتههتاى ديگتر و )...را جريتان رشتد تنظتيم

مىكند .و

 .319رشد درونزا و بکار بردن نيروهاى محركه در رشد ،نياز به جامعه باز و

تحولپذیر دارند .چرا که جامعه بسته امکان نمیدهد که نیروهتای محرکته در
آن فعال شوند .و

 .311بتتراى ايتتنكتته قتتدرت متتدار نشتتود و جريتتان رشتتد انستتان را بتته جريتتان

ويرانگرى بر نگرداند ،نيتاز بته بيتان استتقالل و آزادى استت .اگتر ايتن بيتان
نباشد و جامعه توانائى رشد را داشته باشد ،خود در پى ايجاد يتا تحصتيل آن

متتىشتتود .و از آنجتتا كتته جامعتتههتتا وقتتتى در روابتتط مستتلط و زيتترستتلطه قتترار
مىگيرنتد ،قتدرت متدار و محتور متىشتوند ،نيتاز بته بيتان استتقالل و آزادى،
نيازى جهانشتمول استت .چنانكته نظريتههتاى رشتد و مرامهتائى كته در قترن

بیستم مسیحی پيدا شدند ،همه ،خود را جهانشمول خواندهانتد .حتتى نظريته

هائى كه سلطهگرى را توجيه مىكردند ،بتا استتفاده از قتانون تشتابه ،ختود را

جهانشمول مىخواندنتد .بتدينقترار ،گيتر در جهانشتمول بتودن يتك انديشته
راهنما ،يك دين ،يك مرام نيست .گير در ايناست كه

 . 314آيا انديشه راهنما ،دين ،مرام ،نظريه ،بيان استتقالل و آزادى هستت يتا
نيست؟ پاسخ این پرسش را شفاف و یا مبهم بتودن اندیشته راهنمتا متیدهتد.

چرا که بیان قدرت به ضرورت مبهم است .بدینقرار ،راهحل ستیز کردن
با این و آن دین و این و آن مرام نیست .به یمن نقد ،شتاف گوردان آن

اسووت .شووتاف گردانووی نووه تنهووا بووه انسووانهووا امکووان موویدهوود اندیشووه
راهنمای خود را همانسان که هست بشناسند ،بلکه نقد آن و بوه یمون
نقد ،یافتن بیان استقالل و آزادی نیز هست .رشد همین است.
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 .316جامعهای که توانائى رشد دارد آیا این توانائی گویای آناست که به بيان
استتقالل و آزادى نیتتاز پيتتدا كتتردهاستتت؟ پاستتخ ایتتناستتت :اگوور ايوون نيوواز،
برخوردار از شتافیت ،پيدا نشده باشد ،آن بيان نيز پيدا نمىشود .اگور
در سطح يك نتر نياز پيدا شود ،نیواز او بوه بيوان اسوتقالل و آزادى نیوز

پيدا مى شود .وقتى در همگان اين نياز پيدا شد ،بيان استقالل و آزادى

را همگان مىپذيرند.

چنانكه تا افراد جامعهاى در راه رشد نشوند ،علم و فن جديد بتراى آنهتا،

وجتود نيتز نتدارد .وقتتى در ايتن راه متىشتوند ،علتم و فتن جديتد محتل پيتدا

مىكننتد .اگتر مردمتی در راه رشتد بشتوند و علتم و فتن جديتد وجتود نداشتته
باشند ،با بکار انداختن استعدادهای خلق و دانشجوئی ،آنها را مییابند و اگر
ديگران يافته باشند ،بدون نياز به تحميل ،آزادانه ،اخذ و بکارشان میگیرنتد.

بنابراين ،اين انسانها هستند كه وقتى مدار فعاليتهاشان قدرت استت ،ديتن و
متترام آنهتتا نيتتز ديتتن و متترام قتتدرت استتت .اگتتر بتته راه رشتتد بازگشتتتند ،بيتتان

استقالل و آزادى را متىجوينتد و متىيابنتد .ازايتنرو فرمتود :راه رشتد از راه
زورمدارى جدا شد.
 .45حال كه روشن شد رشد درونزا از بيان استقالل و آزادى جدائىناپتذير
است ،در پرتو اين روشنائى مىتتوانيم بتر دو واقعيتت ديگتر ،آگتاهى شتفاف

پيدا كنيم:

 .4514در خبرهای ایران بود كه  75درصد خشونتها در محدوده خانوادههتا

روى مى دهند .اين امر واقع ،تصديق امر واقع ديگرى است كه استبداد حاكم
بر كشور ،ترجمان همگانی شدن زورمدارى در جامعه است .خانوادههتا را از

كارگاههاى توليتد و مصترف زور بته كتانون محبتت و فراخنتاى الكتراه بتدل
كردن ،كارى است كه انسانها ختود متىتواننتد بکننتد .پتس ،الزم نيستت بته
انتظار تغيير ریيم بمانند .در اينجا ،اين پرسش جا پيدا مىكند :چرا ایرانیتان

از ختتانواده و رعايتتت حقتتوق و شتتئون و منزلتتت انستتان در ختتانواده شتتروع

نمىكنند؟ آيا زندانى شدن در مدار بسته خشتونت ،قتدرت متدارى آنهتا را لتو
نمىدهد؟ آیا نمیدانند که رشد خشونتزدائی است؟ و باز ،آیا نمیداننتد کته
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هرگاه خویشتن را از خشونت برهند ،عقلهای آنها استقالل و آزادی ختود را
باز مییابند و رشد میکنند؟ در حقیقت دو خشونت یکی جاری از پوائین
هرم اجتماعی قدرت به رأس آن و دیگری جاری از رأس آن به قاعده،
یک خشونت هستند و بوا تورک اعتیواد بوه آن در سوطح شوهروندان ،از

میان بر میخیزد .اگر از این واقعیت ناآگاهند ،بدینخواطر اسوت کوه
اندیشهراهنمای آنها تاریک و تاریکی افزا است .هرگاه برآن شووند کوه
آن را شتاف کنند و ،بدان ،تعریف شتافی از رشد انسان بجویند و آن را

بکاربرند ،به خشونت و ویرانگری و پیش رفتن در بیراهه زورمداری،
پایان میبخشند.

روحانيانى كه به حق متىگوينتد مالتاريتا در متردم نستبت بته ديتن انزجتار

بوجتتود آوردهاستتت ،چتترا دستتت بکتتار نمتتىشتتوند و ختتانوادههتتا را بتته «ديتتن
محبت» نمىخوانند؟ آيا هيچ به اين صرافت افتادهاند كه زنتدان ايتران را بتا
تغيير محيطهاى ختانوادگى ،بتا تغييتر رابطته انستانهتا بتا يکتديگر ،بتا تغييتر

طرزفكرها مىتوان به فضاى باز استقالل و آزادى و آبادى بدل كرد؟ اگتر بته
اين صرافت نيفتادهاند ،پس هنوز در بند يونانزدگتى ،ديتن از خودبیگانته در

بیان قدرت را در سردارند و اين بيان نمىتواند ،دين محبت باشد و در جامعه
ايرانى بکار خشونت زدائى بيايد.

آنها كه خود را مردمساالر متىداننتد و خواستتار انتقتال واليتت (= شتركت

شهروندان در رهبرى بر ميزان داد و وداد) دزديده شده به صتاحبان آن ،متردم

ايتتران ،هستتتند ،چتترا بتته خشتتونت زدائتتى از پتتائين (= مستتتقيم و نتتزد متتردم)
نمىپردازند؟

 .4511وقتى  75در صد خشونت در خانوادهها بکار مىرود ،محيط خانواده
تنگنتاى خشتتونت و محتتيط بيتترون از ختانواده تنگنتتاى خشتتونت ،در نتیجتته،

عرصه زندگى جوان ايرانى ،جهنم شدهاست .نيتك كته بنگترى ،در بستيارى از

جامعتتههتتا ،نستتلهاى جتتوان ،دوزخيتتان روى زمتتين هستتتند .پتتس از کارهتتای
نخست ،بازکردن فضای اجتماعی از راه ابهتامزدائیهتا استت .رشتد نيتاز بته

فضاى اجتماعى باز دارد و وقتی فضا را ابرهای پرحجم و بس تیره ابهتامهتا

میپوشانند ،رشد ناممکن و ویرانگریها ممکن میشوند.
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 . 44ديديم كه در فضای بسته ،همه چيتز تاريتك و فعاليتهتا مخفتى هستتند.

چراكه هر اطالعتى ،خشتونت ببتار متىآورد .ازايتنرو ،جريانهتای دانتشهتا و
فنها و انديشهها و هنرها و دادهها و اطالعهتا قطتع متىشتوند و انستانهتا از

رشد مىافتند .سانسورها برهم افتزوده متیشتوند .ختود و يکتديگر را سانستور
كردن ،روش همگانى مىگردد .با اينحال ،از ابهام بزرگى غفلت مىشود:

 .4414تنها درون فضاهاى بسته نيست كه سانسورها آنها را تاريكخانه

مىكنند بلکه ابهامى وجود دارد كه آدمیوان را از مشواهده بسوته بوودن
فضای زندگی خوود بواز موىدارد .بوا زدودن ايون ابهوام اسوت كوه بايود
شروع كرد .براى مثال ،مردم ايتران كمتتر از الگتوئی جتز الگتوی بنیادهتای

خود آگاهند .براین گمانند که خانوادههایی كه تشکيل مىدهنتد ،كارگاههتائی
که سازمان مىدهند ،مدرسههایی كه دارند ،روحانيتى كه دارنتد و ...همتانهتا
هستند کته بایتد باشتند .تتازه ازستاختار ایتن بنیادهتا و قتدرت متدار و محتور

بودنشان نیز اطالع صحیح ندارنتد .دليتل آن ايتنكته اگتر اطتالع داشتتند ،نته
خانوادهها كارگاههاى توليتد خشتونت متىشتدند و نته مالتاريتا برآنهتا حتاكم

مىگشت .مطالعه در اين بارهها و آگواه كوردن ايرانيوان از نابسوامانيها،
توضیح دادن ماهیت قدرت به آنها و ایونکوه هرگواه قودرت (= رابطوه

قوا) را با حق (= رابطه حق با حق) جانشین کنند ،فضای زنودگی آنهوا
باز و به رشد توانا میشوند ،قدم اساسى براى روشن و باز كردن فضاى
اجتماعى رشد است .و

 .4411خشتونت تخريتتب استتت و ممکتتن نيستت جامعتتهاى گرفتتتار خشتتونت

همگانى بگردد حال آنكه دين همگانى آن جامعه ،روش چگونه مردن نباشد.
دروغى را مالتاريا بتراى توجيته استتبداد ويرانگتر ختود ساختهاستت و «ضتد

اسالمها» ورد زبتان ختود كتردهانتد« :پیتامبر (ص) تتا در مکته بتود و تحتت
فشار ،آيهها همه راه و رسم محبت و رحمتت و دادگتری و بترادرى و برابترى

بودند .اما ،در مدينه ،وقتى پيامبر قدرتى بهم زد ،آيهها ،آيههاى بزنيد و دست
ببريد و سر ببريد و كينه بورزيد و ...شدند!» .گرچه عقلهای زورمدارِ «ضد

استتالمها» از يتتاد متتىبرنتتد كتته بخشتتی از آنهتتا ختتود «قهتتر را زائتتوى تتتاريخ»
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مىخوانند و روشى كه در ضديت با اسالم و مسلمانها بکار مىبرند ،خشتونت
ختتال

استتت و گفتتتار و كردارشتتان روشتتن متتىكنتتد جتتز خشتتونت روشتتى را

نمىشناسند و بخشتی دیگتر ،بتاوجود تجربته تلتخ استتبداد پهلتویهتا ،زور را

وسیله متجدد کردن ایران میدانند ،امتا كافيستت در گفتتار و كتردار يتك روز
مالتاريا و انتشارات يك روز وسائل ارتبا جمعى كشور تأمل كنيم تا مطمئن
شويم اسالم را به استسالم برگردانده و آن را روش چگونه مردن ،مردن به زور

و خشونت ،گرداندهاند .دينى كه  41قرن برآن گذشته است و راه بيرون رفتتن
از ظلمات و ورود در روشنائى است ،در چند كلمه (مفسد ،محتارب ،معانتد،

منافق ،و ...که در باره «دشمن» بکتار متیبرنتد و النصتر بالرعتب کته در هتر
چهار بعد واقعیت اجتماعی بکار میبرند) ناچيز شدهاست .بدينقرار ،وقتى
دين يا مرامى در ابهام كامل فرو مىرود و روش ايجاد خشونت و مرگ

و ويرانگريها مىگردد ،گروندگان به آن دين يا مرام ،در بيراهه تاريك
ويرانگرى هستند .از آنجا كه شتافيت ذاتى رشود اسوت ،ديون يوا مورام

رشد ،مىبايد «مبين» و شتاف و سر راست (= خالى از اعوجاج) باشد،
به سخن دیگر ،خالی از محدودیتهائی باشد که زور ایجاد میکند.

مالتاريتتا ديتتن را در چنتتان تتتاريکى فتترو بتترده و آنچنتتان كتتج و متتژش

كردهاست كه فقهاى طراز اول نيز ،از آن سر در نمتىآورنتد .متردم عتادى نيتز
جز ادبيات خشتونت و نفترت و كينته پترورى و روش مترگ از آن نمتىبيننتد.
شگفتا! روحانيانى كه نگران آسيب رسیدن به دين اسالم هستند ،چرا ديتن را

بمثابتته ديتتن محبتتت ،آشتتکار و ستتر راستتت نمتتىگرداننتتد و جامعتته را بتته آن
نمىخوانند؟ بهر رو ،جامعه جوان ايران بايد بداند كه

الف .بيان استقالل و آزادى شتاف و سر راست است و گستره هستی را
به روی عقل مستقل و آزاد میگشاید .از اینرو ،روش رشد کردن را در

اختیار انسان میگذارد .و

ب .اگر اسالم مالتاريا را استسالم و بيان زور ناب متىبينتد و بتا آن مختالف
است اما در سر بيان دینی روشتن و ستر راستتى نتدارد ،هنتوز بته راه رشتد بتاز

نيامدهاست .و
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ج  .اگر اسالم مالتاريا را استسالم و تاريك و كج و مژ مىيابد و در پى بيتان
روشن و سرراست است ،در او اراده رشد پيتدا شتدهاستت .بشتر آنكته بيتان
روشن و سر راست دين استقالل و آزادى باشد .تحقق اين شر به ايتناستت
كه عقل و استعدادهاى ختود را از استتقالل و آزاديهتاى برشتمرده برختوردار

بگرداند.

 .41هر كسى در عمر خود ،چند نوبت ،به خود يا به نزديکان خود مىگويد:

«گيج شدهام نمىدانم چه كنم» .واقعيت ايناست كه وقتى آدمى در راه رشتد

نبتتود و محورعقتتل او قتتدرت (= زور) شتتد و محتتدوده فعالیتتت او را قتتدرت
معین کرد ،عقل او تاريکخانه و قوه رهبترى او گرفتتار گمگشتتگى متىشتود.

بدينقرار،

در مقياس يك فرد و يا يك جامعه ،ميزان ابهام در وجودان جمعوى

و حاكم شدن گمگشتگى بر رهبرى ،ميزان عقب ماندگى آن جامعوه را

بدست مىدهد .از اینرو،

 .4114شتتفاف کتتردن چهتتار وجتتدان ،وجتتدان تتتاریخی و وجتتدان اخالقتتی و

وجتدان علمتتی و وجتتدان همگتتانی ضتترورتر کارهتا بتترای ممکتتن کتتردن رشتتد

انسان ،رشد جمهور شهروندان است .هرگواه ،تواریخ هموانسوان کوه روی

دادهاست باز نوشته و بازآموخته شود ،و هرگاه ،علم نه بمثابه مرام که
بمثابه وسیلهای برای برقرارکردن رابطه با واقعیت آنسان که هسوت،
بازآموختووه شووود و بکووار رود ،و هرگوواه ،انوودازههووایی کووه پنوودارها و

گتتارها و کردارها به آنها سنجیده میشوند ،حقوق انسان و حقووق او

بعنوان شهروند و حقوق ملی و حقوق معنوی باشند کوه مودار عقول را

باز نگاه میدارند ،هر سوه وجودان شوتاف و غنوی مویشووند و وجودان
همگانی که از این سه وجدان تغذیه میکند ،شتاف و راهبر شهروندان

به رشد میگردد.

.4111طول مدت حکومت شخصيتهائى نیک کردار و زشت کردار بر كشتور

ما ،طول زمان رشد و طول مدت ويرانگرى را بدست مىدهنتد :از قتائم مقتام
تا امروز ،طول مدتى كته در آن ،اداره جامعته هتدف روشتنى متىداشتته استت،
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بزحمت  3سال مىشود .اغلب سياسىها و غير سياستىهای زورمتدار رهبترى
سياستتت و ديتتن و اقتصتتاد و تعلتتيم و تربيتتت و فرهنتتگ و هنتتر كشتتور را در

اختيار داشتهاند .به امروز ايران بنگريد! فرصتى تاريخى پديد آمدهاست و اين
فرصت صرف چه تخريب بىسابقهاى مىشود!

باتوجه به این واقعیت که رشد نیازمند الگووی رهبوری و مودیریت

است ،میتوان فهمید چرا در جامعههای استبدادزده ،اینگونه الگوها
نخسوت سانسوور و سوپس تخریوب مویشووند .آنچوه از آنهوا در وجوودان
تاریخی مردم اینگونه کشورها میماند ،حداکثر ،ایناست که آدمهای
خووبی بودنود اموا نگذاشوتند و یوا نتوانسوتند ایوران را بسوازند .همووین
داوری ،خود گویای نگاه داشتن الگوها در زندان ابهام و وجود ابهام
در طرزفکرهووا اسووت :ایووران را شوورکت جمهووور مووردم آن در رشوود مووی

سازد .به شرل آنکه همانند الگوها شوند و بدانند رشد انسان چگونوه
رشدی است و در پی استقرار جمهوری شهروندان شوند.

با وجود اين ،مخالفت عمتومى بتا رهبترى زورمتدار ،عالمتت آناستت كته

وجدان جمعتى دارد شتفاف متىشتود .جريتان شتفاف شتدن وجتدان جمعتى،
جريتتان پيتتدايش رهبتترى درختتور رشتتد درونزا نيتتز هستتت .چوورا كووه رشوود

درونزا ،مجموعه فعاليتهائى است كه انسانها بور آنهوا آگواهى شوتاف
دارند و خود متصودی آنهوا هسوتند .بنوابراين ،قووه رهبورى هور عضوو

جامعه از سرگشتگى بيرون موىرود .جامعوهاى بوا وجودان شوتاف و بوا
اعضائى داراى رهبرى شتاف ،در سطح جامعه ،رهبرى آگاهى را پيودا

مىكند كه توانا به سازمان دادن رشد جامعه است.
 .49ديديم كه در جريان رشد ،تصدی با شتهروندان استت و روش بیگانته بتا
رشد و یگانه با قدرت ،هدف سازگار با خود را جانشتین رشتد متیکنتد .امتا

گرایش به ابهام ،در مقام پندار و گفتار و کردار سبب میشود که شتهروندان،
بمحض شنیدن کلمه مصلحت ،به عمل درآمدن مصتلحت قتدرت فرمتوده را،

میپذیرند .آیا میدانند حق را آنها دارند و مصلحت را قدرت میسنجد بترای
اینکه آنرا جانشین حق کند؟ آیا حتتی متیپرستند :مصتلحت چیستت و چترا
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باید بنابر مصلحت ،این یتا آن کتار را کترد؟ بیتانهتای قتدرت پتر ابهتامی کته
راهنمای انسانها هستند و اعتیاد به اطاعت از اوامر و نواهی قدرت ،همگان

را به مصلحت سنجیدن و آنرا جانشین حق کردن ،معتاد کردهاستت .غافول
از اینکه وقتى مصلحت را قدرت میسنجد و جانشوين حوق موىکنود،
بجاى انسان ،قدرت «رشد» مىكند .غافل از اینکوه رشود حوق اسوت
زيوورا فعاليتهوواى خودانگیختووهِ اسووتعدادها و فضوولهوواى انسووان ،بوور
خوودافزا هسوتند و بطوور مسوتمر ،بوه دانووش و فون نوو ،بوه هنور نوو ،بووه

معنويت نو ،سرباز مىكنند .بدينقرار،

 .4914بهترين روش رشد ،بترتيبى كه آمد ،تجربته بتا تعريفتى استت كته از آن
بدست داديم و فضاى باز بروی عقل مستقل و آزاد و رهبرى شفاف بته یمتن

بينش و دانش شفاف و رابطه مستقيم با واقعيتهائى كه در رشتد بکتار گرفتته
مىشوند و هدف شفاف .این شفافیتها نور بر نور مىافزاينتد و در روشتنايى
بىخدشهای که پدید میآورند ،مصلحت سنجی برای توجیه استحاله نيروهاى

محركه به زور ناممکن مىشود .اين نيروهتا ،بطتور خودجتوش جتذب جريتان
رشد مىشوند و بتدان وستعت و شتتاب متىبخشتند .دانستتيم ايجتاد ابهتام در
هريك از اين عوامل ،در كار رشد خلل ايجاد مىكنتد .امتا آيتا ديگتر ابهتامى
نمانده است كه بايد رفع شود؟ چرا ابهامها وجود دارند و یکدیگر را ایجاب

میکنند .حاصل ظلمات است که بوجود مىآیند:

الف .تا حق بر انستانهتا ناآشتکار نباشتد ،ممکتن نيستت مصتلحت راكتارى

باوراند كه حق نيست اما انجامش اجتنابناپذير است .و

ب  .مصلحت نيز ممکن نيست شفاف بگردد .زيرا شفاف شدنش ،به روشن
شتدن آغتتاز تتتا فرجتتام عملتى استتت كتته بتتدان مصتلحت نتتام نهتتادهانتتد .چنتتین

شفافیتی ازآن سلب اعتبار و عمل به آنرا بسا ناممکن میکند .و

ج .اما مصلحت براى كه؟ اين نيز مىبايد مبهم بماند .زیرا اگر آشتکار شتود،

بر همگان معلوم میشود مصلحت بسود قدرت و به زیان انسان است.

د .اندازه و میزان سنجش كدام است؟ اين نيز مبهم مىماند .اين ابهامها كه بر

هم افزوده مىشوند  ،ظلمات پديد مىآورند.
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بدينسان ،رشد ،پيش از هموه ،ابهوام زدائوى از مصولحت و دروغ و
نیرنگ و دیگر روشهای قدرتمدارها است.

 .4911اما ضد رشدترین ابهامها ،ابهام در تعریف تکلیف و رابطه آن با حق
است .دوگانگی حتق و تکلیتف ،هتم اکنتون ،در همته جامعتههتا «حقیقتتی»

مقبول همگان است .جمهتور متردم نمتیداننتد کته دوگتانگی حتق و تکلیتف

بخاطر آناست که تکلیفها تنظیم رابطه با قدرت گشتهانتد و حقتوق بدستت
فراموشی سپرده شدهاند .در جامعهها به نسبتی که رشد نمیکنند و ویتران متی

کنند و ویران میشوند ،اندیشههای راهنما ،خواه دیتن و یتا غیتر آن ،تکلیتف

مدار هستند .چنانکه در ایران ،مردم از تکالیف دین فرموده فراوان میشنوند

اما نمی دانند آیا دین حقوقی برای انسان قائل هست یا نیست .گتروههتائی کته
ایدئولوییهای ساخت غرب را برگزیتدهانتد نیتز ،اغلتب ،از وظیفته انقالبتی و

وظایف شهروندی سخن میگویند اما از حقوق انسان انقالبی و شتهروند نته.
برسر دوگانگی تکلیف و حق نیز اجماع وجود دارد .حال آنکته تکلیفتی کته
عمل به حق نباشد ،نمتیتوانتد حکتم قتدرت نباشتد و عمتل بته آن ضتد رشتد

است.

بتتدینقتترار ،از مهوومتوورین ابهووامزدائیهووا ،زدودن ابهووام از تعریووف

تکلیف و وظیته و رابطه آن با حق است :رشد ایناست که تکلیف و یا
وظیته ،هیچ جز عمل به حق نباید باشد و آن اندیشه راهنمائی با رشد
سازگار است که حقمدار باشد.

 .41علم وقتی با ظن و غیر عقالنتیهتا همتراهاستت بکتار تتألیف بتا عناصتر
دیگری (ثروت و زور و بیان قدرتی که دو طرف رابطه را توجیه میکند) متی

آید که ،در جمع ،در رابطهای کاربرد پیدا میکنند که قدرت خوانده میشود.

اما بکار تألیف با حق نمیآید .در حقیقت،

 .4114هرگاه کسی برآن شود که به حق عمل کند ،علم خالی از ظتن و گمتان

و خرافه و هر غیرعقالنی دیگری ،بکارش میآید .زیرا این علتم استت کته در

روش تجربی کاربرد دارد .بدینقرار ،برای اینکته علتم و فتن در رشتد انستان
کاربرد پیدا کنند ،باید شفاف باشند و
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 .4111برای اینکه علم با حق تألیف شود و در رشد کاربرد پیدا کند،
نیاز به دو مطلق است :یکی علم مطلق و دیگری حق مطلوق .سونجش

علم انسان با علم مطلق به او خاطر نشان میکند علم او نسبی است و
تنهووا در تجربووه بایوود بکووارش بوورد و نبایوود آنرا ایوودئولو ی گردانوود و،

بدان ،زندگی را دستوری کند .و سنجش حقی کوه انسوان دارد و بورآن

می شود بدان عمل کند ،باعث میشود که نخواهد با دیگری رابطوه قووا

برقرارکنوود و بخواهوود رابطووه حووق بووا حووق برقرارکنوود ،آنگوواه عیووان

میبیند که هم نیازمند رابطه برقرار کردن با حوق مطلوق اسوت و هوم
نیازمند خالی کردن حق از ناحق و علم از نوا علوم اسوت .رابطوه رشود

انسان با خدا همیناست.
 .44دانستیم که رشد ختودانگیختگی را بته کمتال رستاندن استت .از ایتنرو،
قدم اول ،شفافکردن رابطه عقل با خویش است به ترتیبی که

 .4414ختتودانگیختگی را استتتقالل و آزادی بدانتتد و هتتیچگتتاه از آن غافتتل
نشود .و

 .4411کاملکردن خودانگیختگی را برخوردارشدن عقل از استقالل در همه

معانی که این حق دارد و آزادی هم در تعریف و هم در انواع آن ،بداند .و

 .4411بطور شفاف بر استعدادها و فضلها وجدان داشتته باشتد و مجموعته

استعدادها و فضلها را فعال کند .و

 .4411فضوای فعالیوت خوویش را خوالی از حوودها و ابهوامهوا کنود .بووه
سوووخن دیگووور بووویکوووران هسوووتی هموووه روشووونائی را فضوووای فعالیوووت

خودانگیختووه خووویش بگردانوود و در مقووام خلووق ،بووا آن ،ایوونهمووانی
بجوید .رابطه عقل خودانگیخته با خدا همین است .و
 .46از فلج کنندهترین ابهامها وبس دیرپا ،درجامعتههتا ،کته از جملته ستبب
جانشین انسان شدنِ قدرت در رشد شتدهاستت ،ابهتام در بتاره رهبتری و حتق

است .توضیح اینکه
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 .4614هرگاه آدمی بداند که دلیتل حقانیتت حتق در ختود آناستت – دربتاره
خداوند گوئیم خود بر خویشتن دلیل است – و همواره متذکر باشد کته «دل

ذاته علی ذاته » یعنی این که دلیل حقانیت هر حقی نه در گوینده که در خود
آناست ،شناستائی حتق از نتاحق بتراو آستان متیشتود و در متییابتد کته دلیتل
رهبتتری بمثابتته استتتعداد آدمتتی و حتتق ،بایتتد درختتود آن باشتتد .یعنتتی ایتتنکتته
استعداد رهبری ختود بایتد عمتل کنتد .پتس بایتد مستتقل و آزاد باشتد و قتوه

رهبری هرکس در خود او است .آغاز رشد همین است و نقطوه پایوان آن
در بی نهایت قرار میگیرد!

 .4611ابهامزدائی دوم فرآورده ابهامزدائی اول است :در رابطه حتق بتا حتق،
قوه رهبری هرکس خودانگیخته است .اما در روابط قوا ،قوه رهبری هترکس
تابع عاملی در بیرون او میشود .از اینرو ،وقتی رابطهها بازتاب رابطه با حق

مطلق میشوند ،قوههای رهبری خودانگیختگی ختویش را بدستت متیآورنتد.
لذا،

 .4619اختیار یک تن و یا یک گروه بر یک جامعه ،فعلپذیر شدن استعداد
رهبری آن یک تن یا یک گتروه و اعضتای جامعته و فعتال شتدنِ قتدرت ،در

مقام رهبری کنندهاست به جبر.

 .47اینک میدانیم که بدون ایجاد ابهامها نمیتوان به شهروندان یک کشتور
و به جامعه جهانی باوراند که رشد تجزیهپذیر است .لذا ،شفافگردانتیهتای

زیر ضرور هستند:

 .4714بدین عنوان که میخواهیم قطبهای رشتد را ایجتاد کنتیم ،سترمایه و
دیگتتر نیروهتتای محرکتته در چنتتد نقطتته بکتتار انتتداختن و نقتتا دیگتتر را در
محرومیت نگاه داشتن ،رشد نیست .ابهامزدائی از رشد واقعیت پیدا متیکنتد
وقتی همگان بدانند که هرگاه همه جای یک کشور همآهنگ رشد نکنند ،نته

انسان است که رشد میکنتد و نته طبیعتت استت کته عمتران متیجویتد ،بلکته
قدرت است که متمرکز و بزرگ میشود و طبیعتت و منتابع زمتین هستتند کته

تخریب میشوند .و
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 .4711متخص

پروری نیرویکار پروری استت .رشتد انستان وقتتی تحقتق

پیدا میکند که او بعنوان انسان جامع ،جامع استعدادها و فضلها ،با عمل به
حقوق خویش ،رشد کند .و

 .4719رشتتد انستتان از ستتالمت محتتیط زیستتت و عمتتران طبیعتتت و انتتدازه

نگهداشتن در بهرهبرداری از منابع ،جدائیناپذیر است .و

 .4711رشد ،بنفسه ،مجموعهای از فعالیتهتا استت کته یکتدیگر را ایجتاب

میکنند و هرگاه یکچند از آنها انجام بگیرند و شماری انجام نگیرند ،رشتد
میسر نمیشود .و

 .4714رشد جمعی تحقق پیدا نمیکند مگر بته رشتد هتمآهنتگ اعضتای آن

جمع .بدینسان ،هر برنامهای وقتی برنامته رشتد استت کته جمهتور شتهروندان
بتوانند در اجرای آن شرکت کنند .و

 .43دانستیم که ،بنابر باورهائی که این یا آن بیان قدرت هستتند ،بتا استتفاده

از نگاهداشتن عقول شهروندان در ابهام ،سزا است نسلی قربانی شود تا نستل
آینده خوب زندگی کند و یا بعکس ،نسل آینده خود باید فکری به حال ختود

بکند ونسلی که در زمان حال زندگی میکند حق دارد پیشتخور کنتد و نگتران

نباشد ،رشد علمی و فنی به نستل آینتده امکتان متیدهتد مستئلههتائی کته نستل
کنونی ایجاد میکند را حل کنتد! اینتک آن دانستته ،در شناستائی یتک ابهتام
بزرگ و ابهامزدائی بس کارآ ،بکار میآید:

 .4314قدرتمداران رابطه واقعیت با مجاز را وسیلهای کردهاند بورای

فعلپذیر کردن اکثریت بوزرگ جامعوه بشوری :رشودنیافتههوا را چورا
نباید وارد دنیای مجازی کرد تا آنکس که در واقوع نیسوتند ،در مجواز
بگردند؟ دنیاهای مجازی که ساخته میشوند ،انواع دارنود و در هموه

جامعهها سواخته مویشووند و هموراه بوا باورانودن جبور زیور ،اکثریوت
بزرگ را فعلپذیر میگرداند:

 .4311اساس هستی بر جبر روابط قوا است .باوراندن این جبتر را بته انستان

ها ،اینک نظریههای علمی برعهده گرفتهاند که پزیتیویسم یکی از آنها است.
برای آنکه این جبر تحمل بگردد ،این امید را نیز ،به نماینتدگی از علتم ،متی
022

دهند :درآینده ،علم میتواند انسانها را از جبر روابط قوا ،بنابراین ،خشونت
برهاند .دانستنی است که مارکسیستها نیتز ایتن وعتده را متیدادنتد کته تحتول

جبری ضدین به رهائی از جبر میانجامد.

بدینقرار ،رشد ابهامزدائی ،از جمله به رهواکردن انسوانهوا از آن

مجاز و این جبر ،ممکن میشود .و

 .43در شمار ابهتامزدائتیهتا ابهتامزدائتی از تعریتف رشتد استت .اگرقتدرت
جانشین انسان در رشد میشود ،بخاطر آناست کته بیتانهتای قتدرت تعریتف

مبهمی از رشد را میباورانند و ،بر وفق آن« ،برنامته رشتدی» را تهیته و اجترا
میکنند و حاصل آن وضعیت کشورهای جهان امروز میشود .از اینرو،

 .4314وقتی از انسان شهروند سخن بمیان است ،نه رشد به تنهتائی کته رشتدِ

انسان جامع است که باید تعریف شفاف بجوید .و

 .4311تعریف بر وفق اصول استقالل و آزادی و دیگتر حقتوق انستان و نیتز

حقوق جانداران و طبیعت است که باید بعملآید .و

 .4319تعریف بر وفق نیازهای انسان که در جریان رشد کمتر مادی و بیشتتر

معنوی میشوند ،باید بعملآید .و

 .4311برختتورداری جمهتتور شتتهروندان از امکتتانهتتا نیتتز بایتتد در تعریتتف

گنجانده شود .و

 .4314سالمت محیط زیست و عمران طبیعت نیز باید ملحوش شود و اندازه

بهرهبرداری از منابع با لحاش کردن حق نسلهای آینده ،معین بگردد .و

 .4316بنتتابر تعریتتف رشتتد ،علتتم و فتتن انستتان را بتتیکتتار نگرداننتتد و همتته

شهروندان علم و فن بجویند و بکاربرند .و

 .4316نیروهای محرکه در جامعه شتهروندان بکتار افتنتد ،بنتابراین ،تعریتف

رشد باید باز و تحولپذیرکردن نظام اجتمتاعی را ،بستا بتا هتدف رستیدن بته
دموکراسی شورائی ،در بر بگیرد .و

 . 4317در تعریف ،جبر پیشخورکردن و از پیش متعین کردن آینده ،بیمحتل
بگردد .بنابراین،
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 .4313رشتتد را بتتاز نگاهداشتتتن متتدارها ،متتدار عقتتلهتتای انستتانهتتا و متتدار
بنیادهای جامعه و مدار نظام اجتماعی و مدار رابطه جامعتههتا بتا یکتدیگر و

مدار آنها با محیط زیست و جانداران و مدار انسان با هستی ،تعریف کند که
بطور مستمر بازتر میشوند .و

 .4313بنابراین که حالت فطری انسان ،حالت شادی و امید و شجاعت و...
است ،هر تعریف رشتدی بایتد دربربگیترد امیتدها و شتادیهایی را کته بتر متی
انگیزد .چه در حال و خواه در آینده .و

 .43145بنابراین که از ویژگیهای حق یکی ایناست که عمل به آن ،رشدآور

است و رشد مستمر انسان را میسر میکند ،آن تعریتف از رشتد شتفاف استت
که استمرار رشد و برخودافزائی آنرا محاسبه و در اختیار شهروندان بگتذارد.

و

 .43144بنابراینکه زیبائی ویژگی حق استت و زور زشتت استت و زشتیستاز
است ،تعریفی از رشد شفاف است که بیانگر زیبائیها باشد که ببار متیآورد،

در انسانها ،در جامعه ارزیاب و منتقد با نظام اجتماعی باز و در طبیعت ،به
یمن آبادانیها .و

 .43141چنین تعریف شفافی از رشد که در برداشتته باشتد ایتن ویژگتیهتا و

ویژگیهای دیگری که به یمن این تحقیق شناسائی شدهانتد ،بتر اصتل ثنویتت
ناممکن است .زیرا براین اصل ،نمیتوان قدرت را از تعریف حذف کرد.

 .15تعریف رشد تعریفی شفاف است که ویژگیهای رشد یکدیگر را ایجاب
کنند و ویژگیهای ضد رشد را نفی و دفع کنند .هر برنامه رشدی میباید چند
و چون ایجاب متقابل ویژگیهای رشد و نفی و دفع ویژگیهتای ضتد رشتد را

در بر بگیرد:

 .1514هرگاه ویژگیها ویژگیهای رشد باشند ،بنابر جاذبهمتقابل ،شتناختههتا

ناشناخته را میشناسانند .چنانکه ویژگیهای برشمرده در بند  ،43ویژگیهای
دیگر را در معر ،شناسائی قرار میدهند و بر ویژگتیهتای ضتد رشتد انستان،
نوری که شناسائی را ممکن میکند را میتابانند :به یمن شناسائی ویژگتیهتای

رشد انسان ،ویژگیهای بزرگ و متمرکز شتدن قتدرت شناستائی متیشتوند .از
024

جمله بزرگ و متمرکز شدن قدرتی که سرمایهساالری است و یا بسط یتد ایتن
قدرت بر نیروهای محرکه و یا تخریب نیروهای محرکه و یا تولیتد و مصترف

فرآوردههای ویرانگر و یا پیشخور کردن و یا از پیش متعین کردن و یا آلودن
محیط زیست و یا ...در پرتو شناسائی قرار میگیرند .و

 .1511رشتد وقتتی رشتد انستان استت ،رشتد هتر کتس رشتد کستان دیگتر را

ایجاب میکند .بنابراین ،هر تعریتف رشتد و هربرنامته رشتدی ،وقتتی شتفاف
است که هیچ ساختنی با ویرانی همراه نباشد .هیچ نابرابری متادی را ایجتاب

نکند.

 .14هرگاه تعریف رشد با یافتن ویژگیهای باال از ابهتام ختارج شتود ،روش
رشد نیز از ابهام خارج میشود:

 .1414روش رشد روشی است که با اجرای آن ،تمامی ویژگیها که رشد بنتابر
تعریف شفاف در بردارد ،متحقق بگردند.

 .1411تمامی شهروندان اینروش را بکاربرند .و
 .1419حاصتتل آن رشتتد متتداوم انستتان و عمتتران طبیعتتت و برختتورداری هتتر
ذیحقی از حقوق خویش بگردد .بنابراین،

 .1411تعریف رشد به ویژگیها ،وقتی دقیوق و شوتاف اسوت کوه روش
هر ویژگی عمل به آن ویژگی باشد .برای مثال ،این ویژگوی کوه امکوان

هووا در اختیووار همووه شووهروندان قرارگیرنوود ،نوووعی از ایجوواد امکووان را
ایجاب میکند که بر میوزان عودالت اجتمواعی ،ایجواد آنهوا بوا ویوران

گری همراه نباشد و همه مکانی و همه زمانی باشود و بور میوزان عودل
توزیع شود .و یا با بازنگاه داشتن و بوازترکردن مودارها یعنوی کامول و

کاموولتوور کووردن خووودانگیختگی انسووان و ،بطووور روزافووزون ،پنوودار و
گتتار و کردار او ترجمان استقالل و آزادی گشتن.

 .11رشتتد وقتتتی رشتتد انستتان نیستتت ،از جملتته ،بتترای ایتتنکتته زشتتتیهتتای
قدرتمتتداری و قتتدرت را بپوشتتاند ،متتبهم استتت .از ایتتنرو ،شتتفافگردانتتی
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آشکارکردن زشتتیهتا و بنمتودن روش زدودن آنهتا و نیتز برشتمردن زیبتائیهتا
حاصل از اجرای برنامه رشد است .بدینقرار،

 .1114زیبائی ویژگی رشد است .لذا ،شفافکردن تعریتف آناستت کته تمتام
اهمیت را دارد .چراکه اعتیاد به تنظیم رابطته بتا قتدرت ،ستبب متیشتود کته

انسانها زشتی را زیبائی بببینند .چنانکه اقلیت کوچک که ثروتها را از راه

بهرهکشی و تخریب طبیعت و منتابع موجتود در کتره زمتین و دیگتر نیروهتای
محرکه ،میاندوزند ،ساختن کاخ در کنار کوخها و یا دور از آنها و زیستن در
اسراف و تبذیر را زیبائی میانگارند و در توجیه این ازخود بیگانگی ،متدعی

میشوند :این درکنار زشتی است که زیبائی نمود پیدا میکنتد .حوالایونکوه
هم آن کاخ و هم این کوخ ترجمان زشتی روابوط قودرت میوان اقلیوت

بهرهکش و اکثریت بزرگ استثمارشووندهانود .از ایونرو ،زیبوائی نبوود
رابطه مسلط – زیر سلطه ،نبود ویرانوی ،نبوود آلوودگیهوا ،آسویبهوا و

نابسامانیها ،نبود زور و بود حق است.

 .1111بنابراین که زیبائی ویژگی حق استت ،پوس رشود وقتوی رشود انسوان
است که هر شهروند از سوالمت تون و خوودانگیختگی عقول و محویط

اجتماعی و طبیعی سالم زندگی برخوورد باشود و از آمووزش و پورورش

درخور کامیاب بگردد و برکرامت و منزلت خویش و همه آفریدهها که

صاحب کرامت هستند ،بیتزاید .لذا ،رشد وقتتی شتفاف استت کته بیتانگر

این برابری بس مهم میشود.

 .19این سخن که ثمره درد و رنج نسل امروز برخورداری نسل فتردا از رشتد

و خوشبختی میشود ،ستخنی دروغ و متبهم استت .دروغ استت زیترا تناقضتی
آشکار دربتردارد :رشتد فراگتردی استت کته هتم از آغتاز امیتد و شتادی برمتی

انگیزد و زمان بر زمان ،بر امید و شادی میافزاید .پس هرگاه یک نسل از آن
محروم بگردد تا مگتر نستل بعتدی از رشتد برختوردار شتود اندیشته راهنمتا و

رفتار این نسل ناقض رشد میشود .نستل آینتده نیتز بیشتتر محکتوم بته تنظتیم

رابطه با قدرت و زیستن در جبر قدرت میگردد .بدینخاطر نیز متبهم استت.

ابهام سازی ممکن شدهاست با ازآنِ آینده کردن رشد .از اینرو،
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 .1914ابهامزدائی نخست ایناست :ویژگی زندگی شادی و امید استت .رشتد
جانشین کردن آن با غم و یأس کنونی به تصور شادی و امیتد درآینتده ،فریتب
است .این فریب را قدرتمدارها میدهند زیترا نمتیتواننتد بته اکثریتت بتزرگ
بگویند با شادی و امید وداع گوئید و نسلهای آینده نیز محکتوم بته وداع بتا

آن هستند .از اینرو ،زمان برخورداری از امید و شادی را به آینده حوالته متی

کنند .فریب زدائی بته زدودن ابهتام میستر متیشتود :رشود انسوان بوا امیود و
شادی آغاز و ،در امید و شادی ،ادامه مییابد .و

 .1911شادی و امید ذاتی رشد هستتند .زیترا بتدون ایتن دو ،نته هیجتان کتار

پدید میآید و نه رشد قرین مشقت و غم ،برانگیزنده انسانها بکتار متیشتود.
از اینرو ،شتاف ترین تعریف از رشد و برنامه رشود ،تعریتوی اسوت کوه
چووون بووه اجوورا درآیوود ،برانگیزنووده بیشووترین هیجووان مثبووت کووار نووزد

جمهور شهروندان بگردد .اگر در جامعههتا کتار زحمتت و رنتج تلقتی متی

شود و جمهور مردم در اجرای برنامتههتای رشتد شترکت نمتیکننتد ،از جملته

بدینخاطر است که در جمهور مردم هیجان کار و رشد پدید نمیآورد.

 .11اینک میدانیم که چرا وقتی رشد تمتام شتفافیت را بدستت متیآورد کته،
بمثابه مجموعهای از فعالیتها ،ترجمان میزان عدالت اجتماعی باشد:

 .1114هتر رشتدِ واجتتد افترا گرائتتی بیتانگر جانشتین انستتان شتدنِ قتتدرت و

موضع مسلط جستن جانبداران آن در روابط قوا است .چنین رشتدی تعریفتی

بس مبهم میجوید .از ایتنرو ،ابهتامزدائی ،بایتد بته ستنجیدن رشتد بتا میتزان
عدالت ،بقصد زدودن افرا گرائی باشد .و

 .1111هر رشد دربردارنده تفریطگرائی بیانگر جانشین انسان شدنِ قدرت و
موضع زیر سلطه یافتن اکثریت بزرگ در روابط قوا است .از اینرو ،شوتاف

گردانی رشد ،رشدی حاصل میکند منطبق با میزان عدالت اجتمواعی
که ،بدان ،انسان نه موقعیت مسلط و نه موقعیت زیر سلطه بجوید.

 .14بدینسان ،انسانها وقتی تعریف و یا برنامه رشدی بته آنهتا پیشتنهاد متی

شود ،نخست باید از اصل راهنمائی مطمتئن شتوند کته ،بترآن ،رشتد تعریتف
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گشته و ،بنابر آن ،برنامه رشد تهیه شدهاست .اگتر ایتن اصتل هتیچگتاه اظهتار
نمیشود ،بدینخاطر است که هرگتاه اظهارشتود ،تشتخی

رشتدی کته انستان

باید بکند از «رشدی» که قتدرت بتا تخریتب انستان و طبیعتت متیکنتد ،بتر

همگان آسان میشود:

 .1414رشد وقتی بر میزان ثنویت تعریتف و بعمتل درآیتد ،جتز رشتد قتدرت

ازکار در نمیآید .پس شتافگردانوی واقعیوت پیودا مویکنود بوه تعریوف
رشد بر اصل موازنه عدمی یا رابطه انسوان بوا هسوتی هوشومند و دانوا و
توانا و رشید .و

 .1411این شفافگردانی در بر میگیرد شفافگردانیِ رابطه رشد بتا روش و
هدف را ،بنابراین ،اندیشهراهنما را .یکبتاردیگر بته ایتن نتیجته متیرستیم کته

شتاف نگاهداشتن اصل و اندیشه راهنمای رشد انسوان ،از «ازل توا بوه
ابد»  ،نیازمند نقود موداوم آن ،بقصود جلووگیری از بیگانوه شودنش ،در
بیان قدرت است.
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 .1رشد تبعيض زدائى است
اما در اقتصتاد ،نتوعى ديگتر از تبعتيض ،الزمته رشتد شتمرده متىشتود:

تبعيض بسود سرمايه و سرمايهدارى .با اين استدالل كه سرمايه گذارى تشويق

مىشود و فايده آن بته قشترهاى كتم درآمتد نيتز متىرستد .ایتن تبعتيض محتور
سياست اقتصادى دولتها است .غیر از این که تبعیضی نابجا استت ،غفلتت

از این واقعیتت نیتز هستت کته چهتار بعتد سیاستی و اقتصتادی و اجتمتاعی و

فرهنگی ،چهار بعد یک واقعیتت هستتند و هریتک بته زبتان ختود از یتک و

همان واقعیت که جامعه ملی است سخن میگویند .هر تغییر اقتصای تغییری

سیاستتی و اجتمتتاعی و فرهنگتتی نیتتز هستتت .هتتر تغییتتر سیاستتی نیتتز تغییتتری
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است .هر تغییر اجتمتاعی تغییتری سیاستی و

اقتصتتادی و فرهنگتتی نیتتز هستتت و هتتر تغییتتر فرهنگتتی ،تغییتتری سیاستتی و

اقتصادی و اجتماعی نیز هست .بتدینستان ،هتر تبعتیض اقتصتادی تبعیضتی
سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیز بشمار است .وتبعيضها از عوامل تخریتب
نیروهای محرکه و ضد رشد هستند:

تبعيضها ضد رشد و فقر و قهر گسترند:
 .4تبعيضهایی که بسود اقتصاد مسلط برقرارند:

 .4/4در کشتتورهای زیتتر ستتلطه ،اقتصتتاد ملتتی و نیازهتتای واقعتتی متتردم ایتتن

کشورها نیستند که اندازه بهرهبرداری از منابع طبيعى ایتن كشتورها را تعیتین

می کنند .برای مثال ،افزون بر يك قرن است كه ديگراين اقتصتاد ملتى نيستت
كه چنتد و چتون بهترهبتردارى از منتابع طبيعتى كشتور را معتين متىكنتد .ايتن
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اقتصاد مسلط است كه منتابعى را كته بايتد بهترهبتردارى شتوند و انتدازه بهتره
بتتردارى از آنهتتا را معتتين متتىكنتتد .مثتتال نفتتت را همتته متتىشناستتند .امتتا ایتتن

تبعیض ،همزاد است با تبعیض سیاستی (دولتت استتبدادی بیگانته از جامعته
ملی و یگانه با سلطهگر خارجی) و فرهنگی (بسود نه فرهنگ غترب مستلط،
کته عناصتر ضتتد فرهنگتی کتته زیتر ستتلطه تنهتا آنهتتا را متیتوانتتد جلتب کنتتد و

اجتماعی (گروهبندیهای بریده از جامعه و در پی هتمرنتگ شتدن بتا جامعته
های برخوردار از اقتصاد مسلط) .و

 .411تبعيض بسود بختش ختدمات و صتنعت وابستته بته واردات و بته زيتان

مجموعهاى كه اقتصاد ملى باید باشد .این تبعیض عامل بند از بند گسستگی
اقتصادی ملی و تبعیضهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگتی بستود گتروهبنتدی
هائی است که این بخش را تصدی میکنند .و

 .419تبعتتيض بستتود اقتصتتاد مستتلط در سياستتت آموزشتتى و «تربيتتت نيتتروى

انسانى» :هزینه را کشتورهای زیتر ستلطه متیپردازنتد و تربیتت شتدگان یتا بته

جامعه مسلط میروند و یا در جامعه زیر سلطه ،به ختدمت اقتصتاد مستلط در
میآیند .از لحاش اجتمتاعی ایتن تربیتت شتدگانند کته از جامعته ختود جتدا و
سیاست و فرهنگ را نیز به خدمت اقتصاد مسلط در میآورند .و

 .1تبعيضها یی که بسود اقتصواد مسولط و رانوت برهوا (نمونوه اقتصواد

ایران) برقرارند:

 .114اختصاص بودجه و سرمايهگذاريها به فعاليتهاى مساعد توستعه اقتصتاد
مسلط در اقتصاد ايران و رانت برها .راست بخواهى تمامى بودجه در خدمت

«رانت برها» و اقتصاد مستلط استت .اداره کشتور در مهتار ایتن رانتت برهتا
است و عامل متالشی و عقیم شدن فرهنگ ملی نیز گروهبندیهای حاکم بتر

جامعهایران هستند.

 .111تبعيض بسود «سرمايه» و به زيان انسان (= «نيروى كار») .بهرهکشی
از زحمتکشان اندازه نمیشناسد :در ایران ،سهم کار از هزینه تولیتد  7درصتد

است .استدالل ایناست که ،بدین تبعیض ،سترمايه گتذارى بختش خصوصتى

تشتتويق متتىشتتود .در عمتتل ،ستترمايهبتترى تشتتويق شتتدهاستتت .زحمتکشتتان و
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دهقانان و بخش عمدهای از قشرهای میانی ،از لحاش سیاسی و فرهنگی فعل
پذیر و جمهور مردم از حقوق شهروندی محروم هستند.
 .9تبعيض بسود اقتصاد مسلط و اقليت صاحب امتياز:

 .914از رهگذر توسعه ديوانساالرى و قوای سرکوب و تأسيسات آن که نماد

استتتبداد سیاستتی و اجتمتتاعی و فرهنگتتی و نیتتز اجتمتتاعی هستتتند ،کتتاهش
خودانگیختگی و افزایش نقش قدرت در تنظیم رابطههتای شتهروندان غافتل
از حقوق و فاقد آنها با خود و بایکدیگر ،است .و

 .911تبعتتيض در تربيتتت «نيتتروى انستتانى» بستتود ديوانستتاالرى و اقتصتتاد
وابسته شهرى ،که جامعه را به اجزای بریده از یکدیگر بدل میکنتد .از تتوان

جامعه مدنی برای مهار دولت میکاهد ،فضای فرهنگی و اجتماعی زندگی را
بر شهروندان تنگ میکند .دیوانساالری که از رهگذر تصدی صتدور ثتروت
و ورود کاالها و خدمات ارتزاق میکند ،قتدرت را بکتار متیبترد در مصترف

محتتورکردن اقتصتتاد و پدیتتدآوردن شتتهرهای بتتزرگ مصتترف کننتده و تتتراکم

جمعیت در این شهرها .نتیجه ،بیابان شدن کشور است .و...

 . 9/9تبعيض در تقسيم جهانى كار به زيان جامعه جوان ايران .توضتيح ايتن

كه با صدور نفت و گاز و منابع ديگر ،ايرانيان نيروى محركته و زمينته كتار را
از دست مىدهند و با وارد كردن كاالها و خدمات ،اقتصتاد ملتى را متالشتى

مىكنند .در اين مدار بسته ،ايرانيان محکومند «نيروى انسانى ستاده» بماننتد
و ایران يکى از اردوگاههاى «لشتکر بيکتاران» بگتردد و بمانتد« .نيروهتاى

ماهر» ما بسوى اقتصاد مسلط روانه میشوند .نه تنها ،همه ستاله ،ستیل درس
خواندههای ایران به جامعههای برخوردار از اقتصاد مسلط روان است ،بلکته
رییم خود در کشورهای خارجی برای «نیروی کار ماهر» بازاریابی میکند!

در حقیقت ،نظام اجتماعی باید نیمه بستته بمانتد تتا استتبدادیان ،دستتیار

سلطهگران ،با صدور و تخریتب نیروهتای محرکته برجتا بماننتد .بته صتدور و
تخریب شهروندان جوان ایران تقتدم متیبخشتد زیترا اینتان نیتروی محرکتهای

هستند که نیروهای محرکه دیگر را نیز یا ایجاد میکنند (برای مثال دانتش و

فن) و یا به کار میگیرند (نفت و گاز و مواد معدنی و .)...و
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 .1تبعيضها بسود اقتصاد مسلط و نظام استبدادى وابسته:

 .114تبعتتیض بستتود آمتتوزش و پرورشتتی كتته «فارغالتحصتتیلهایش در متتدار
بسته ای کتار کننتد کته ،در آن ،جامعته وابستته بته دولتت و دولتت وابستته بته

اقتصاد مسلط میشود و میماند .و

 .111تبعيض بسود قدرت در برنامه گذارى آموزش و پرورش چنانكه ايتن نته
انسان كه قدرت است كه تعيين مىكند چه چيز را او بايد بياموزد.و

 .119تبعيض از راه سانسور دادهها و اطالعها و انديشهها و دانشها و فنها
در قلمرو اقتصاد .رانت برها ،ثروتهاى بتاد آورده را بتا ایجتاد انحصتارها ،از

جمله انحصار دادهها و اطالعها ،حاصل مىكنند .و

 .111تبعيض از راه پرده ابهام كشيدن بتر تركيتب بودجته ،سترمايه گتذاريها و
هدفهاى واقعى دولت و اقليت صاحب امتياز .مردم کشور از بودجتههتائی کته

صرف برنامه اتمی شد و میشود و خسارتهای ناشی از بحران اتمی ،سومین و

جنگ در کشورهای منطقه ،چهتارمین بحتران بتزرگ از انقتالب بدینستو و
هزینههای نظامی و ...یکسره بیاطالع هستند .و

 .114تبعتتيض از راه در ابهتتام نگاهداشتتتن هتتدفهاى سياستتى و اجتمتتاعى و

فرهنگى دولت و گروهبندیهائی که دولت را تصدی متیکننتد .بنتابر ايتن ،در
بىاطالعى نگاهداشتن جامعه.
 .1تبعيض بسود اليگارشى ساخت گرفته بر محور قودرت در وابسوتگی
به قدرت مسلط:

 .414نتتابرابرى را اصتتل راهنمتتاى رشتتد گردانتتدن و بتتىمحتتل كتتردن عتتدالت
اجتماعى در رشد ،كارى است که هر دولت زیر سلطهای انجتام متیدهتد .متی

دانیم که «ليبراليسم وحشى» مبلغ «داروينيستم اجتمتاعى» استت .بنتابر ایتن

مرام ،نخبهها باید بمانند و «تودههای انبوه متزاحم بایتد حتذف شتوند» .امتا
مرامی که از باستان تا امتروز ،در بعتدهای سیاستی و اقتصتادی و اجتمتاعی و

فرهنگی ،رابطه «نخبهها» و «توده عوام» را تنظیم میکند ،ایتناستت :تتوده

عوام خلق شدهاند برای اطاعت کردن و بهرهدادن .و
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 .411اصتتالت دادن بتته قتتدرت و اصتتل قتترار دادن تمركتتز قتتدرتها سياستتى و
اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى ،با اين استدالل كه رشد يك عامل دارد و آن

هم قدرت است :قدرت بزرگ و متمرکز میشود و عامل رشد انسان میگردد.
در سطح جهانى ،ماوراءمليهاى اقتصتادى و انتواع قطبهتاى قتدرت سياستى و
اجتماعى و فرهنگى كه از جمله سبب جريان سيل آساى استعدادهاى كشورما

و كشورهاى ديگر به اين قطبها مىشوند ،فرآورده این اصالت دادن به قدرت
و تبعیض بسود آناست .حال آنکه قدرت وجود نتدارد مگتر وقتتی مستلط بتا
زیر سلطه رابطه برقرار میکند .هرگاه مراد از قدرت ،تألیف دانش و فن و
ثروت و زور و بیان قودرتی باشود کوه توألیف را توجیوه میکنود ،تکورار

میکنم که این تألیف جز در رابطوه قووا ،کواربرد پیودا نمیکنود .بودون
این رابطه ،تألیف اگر هم شدنی باشد ،برجا نمیماند .و

 .419اسطوره كردن رشد و بنام آن ،قدرت (پول ،مقام ،موقعيت ،سکس ،مد

و)...را هتتدف رشتتد كتتردن و انستتان را بتترده جبتتر آن استتطوره و ايتتن هتتدف

گرداندن.

 .6تبعيض بسود قدرت مداران در مقايس ملى و جهانى:
 .614تبعيض به زيان محيط زيست در همه جاى جهان .و

 .611تبعيض بسود زمان حال و به زيان آينده و بعکس .و

 .619تبعيض در محليابى برای سرمايه گذاريها بسود اقتصاد مسلط .و

 .611تبعيض در محليابى شتهرها و قطبهتاى مصترف و شتبکه راههتا بستود
اقتصاد مسلط برجهان .و

 .614تبعيض بسود شهرها و به زيان روستاها.

 .7تبعيض بسود سلطهگران:

 .714تبعتتيض قائتتل شتتدن بستتود قشتتر بنتتدى اجتمتتاعى ستتاخته و ستتازنده
قدرتمدارى .و

 .711تبعيض جنسی بسود مرد و به زيان زن .و
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 .719تبعيض در رعايت حقوق انسان آنهم به زيان اكثريت نزديك به اتفاق
بشر .راست بخواهی تبعیض بسود قدرت .و به زیان حقتوق انستان و حقتوق

شهروندی و حقوق ملی او .و

 .711تبعيضهاى نژادى و قومى و ملى .و

 .714تبعضهاى فرهنگى و دينى و مرامى .و

 .716تبعيض به زيان علوم و فنونى كته بکتار قدرتمتدارى نمتىآينتد .چنانكته
بيماريهاى بسيارى هستند كه فراوان قربتانى متىگيرنتد و بودجته كتافى بتراى

یتتافتن شتتیوه درمتتان و دارو ،اختصتتاص نمتتىيابتتد .و يتتا سانستتور تحقيقتتات

پيرامون رابطه رشد با استقالل و آزادی و هر معرفت ناسازگار بتا ستلطهگترىِ
سلطهگران .و

 .717تعبيض بسود هزينههاى قتدرت (نظتامى و انتواع تأسيستات ستركوب و

ديوان ساالرى و )...و

 .713تبعیضی که ذاتی سرمایهداری است بسود سرمایه :بازده سرمایه باالتر از

میزان افزایش درآمد سرانه و تولید ناختال

داخلتی استت .امتا ایتن تبعتیض

اقتصادی تنها نیست ،تبعیض سیاسی و اجتماعی نیز هستت .زیترا در روابتط

قدرت ،زحمکشان در موقعیت زیتر ستلطهانتد .از نظتر فرهنگتی ،در فرهنتگ

گتتروهبنتتدیهتتای اجتمتتاعی در موقعیتتت مستتلط جتتذب شتتدهانتتد .لتتذا ،ختتود
موقعیت خویش را توجیه و بدان تن میدهند.
 .8تبعيضهای فرهنگی بسود گروه بنديهاى مسلط:
 .314تبعيض بسود شيوه زندگى مسلطها که تعیین کننتده موقعیتت سیاستی و
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یابندگان این شیوه زندگی است.

 .311تبعیض بسود مصرفگرائی و به زیان تولیدگرائتی :ایتن مصترف استت

که موقعیت را تعیین میکند و نه تولید .در جامعههتای زیتر ستلطه ،ابتکتار و
ابداع و کشف و خلق موقعیت یک شهروند را تعیین نمتیکنتد .بلکته چنتد و

چون مصرف اندیشه و دانش و فن است که موقعیت او را معین میکند .و

 .319تبعيض بسود فرآوردهها و خدمات وارده از اقتصاد مسلط حتتی وقتتی
بلحاش کیفیت با کاالهای ساخت داخل یکسانند .مىدانيم كته در كشتورهاى
034

مختلتتف ،بستتود توليتتد داخلتتى تبعتتيض برقتترار متتىكننتتد و آن را حمايتتت نتتام
مىدهند .اما در اقتصاد زيرسلطه ،بحکتم استطوره رشتد و بنتابر ایتنکته نتوع

مصرف موقعیت مصرف کننده را تعیین میکند ،بسود فرآوردههتا و ختدمات
خارجى تبعيض بر قرار متىكننتد .تتا آنجتا کته بته تولیتد داخلتی« ،اتیکتت»

خارجی میزنند تا خریدار پیداکند!

 .311تبعوويض بسووود مجازهووا و بووه زيووان واقعیووتهووا .ايوون تبعوويض از

خطرناكترينتبعویضهوا اسوت و خواق يوك كشوور نيسوت :روسوتائى،
زنوودگى واقعووى را رهووا مووىكنوود و در پووى زنوودگى تصووورى ،زاغووه نشووين

مىشود .مردم كشورهاى زيرسلطه ،از زندگى مسلطها ،تصورى مجازى
مىسازند و آرمان خود مىكننود و بوراى رسويدن بوه آن آرموان ،هسوتى
خويش را ،به رايگان ،در اختيار مسلطها موىنهنود .موردم جامعوههواى
داراى موقعيووت مسوولط ،گرفتووار تبليغوواتى هسووتند كووه برايشووان زنوودگى

مجازى مىسازند و...

 .314تبعیض بسود آرمانی که جز با بکاربردن زور تحقق نمییابتد و بته زیتان
آرمانی که به رشتدکردن متحقتق متیشتود .درجامعتههتای زیتر ستلطه« ،عقتب

ماندگی» دستآویز توجیه این دروغ است که این با بکتاربردن زور استت کته

میتوان در زمان کوتاه عقبماندگی را جبران کرد .و یا این بتا بکتاربردن زور
است که میتوان موانع رشد را از سر راه برداشت و...

بنمایه این فریب ،جانشین کردن اصل تغییورکن توا تغییردهوی بوا

اصل بگذار تغییرت دهند است .در حال حاضر ،اصل «بگذار تغییرت
دهند» بکوار زدودن آرموان از ذهون نسول جووان مویرود .حاصول آن،

زندگی ایندنیائی ،بنابراین« ،حوال را خووش اسوت» و پیوری زودرس
شدهاست .توضیح اینکه تا وقتی آدمی آرمان دارد ،یعنوی هودفی دارد
قابل متحقق شدن از راه رشد ،احساس پیوری بوه او دسوت نمویدهود،

ولو سون او از  39سوال بگوذرد .و بوه بویآرموان ،احسواس پیوری و بسوا
پوچی دست میدهد ولو جوانی  19ساله باشد .و

 .316تبعيض بستود مصترف انبتوه .بلحتاش ايتنكته شتغل داشتتن و تحصتیل

معاش وابسته شدهاست به سرمايهساالرى و سرمايهساالرى وابستته شتدهاستت
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به توليد و مصرف انبوه .در این مدار بسته ،مصرف انبوه شتر زنتدگى گشتته
است و دولتها ناگزيرند سياست مالى و پولى اتخاذ كنند تاكه ميزان مصترف،
دائم افزايش پيدا كند .و

 .317تبعيض به زيان فعاليتهاى واقعى و پاسخگو به نيازهاى اساسى انسان و
بسود فعاليتهاى «سودآور» .همه جای جهانِ امتروز ،نمايشتگاه ايتن تبعتيض
است .این نتوع کارهتا هستتند کته «فرهنتگ» مصترف را جانشتین فرهنتگ

تولید ،بخصوص در کشورهای زیر سلطه کردهاند.
 .3تبعيض بسود گروه بنديهاى حاكم داخلى و متحدان خارجى:
 .314توزيع نابرابر امکانها ،از راه همراه كردن تدابير تنگ كننتده بتا تتدابير

فراخکننده ،در سطح جهان ،و در سطح كشورها .توضیح اینکته ،در جامعته،
بنابر اصل نخبهگرائی و نیز ،بنابر ایتنکته ،در رابطته ستلطهگتر – زیتر ستلطه،
تدبیرها چنان اتخاذ میشوند که گستره دسترسی نخبهها و دارندگان موقعیتت

مسلط به امکانها بیشتر و محدوده دسترسی غیر نخبهها و زیر سلطهها تنتگ

تر باشد ،توزيع نابرابر امکانها همه مکانی و همگانى شدهاست .براى مثتال،

نتتابرابرى ستتطح آمتتوزش و پتترورش در مؤسستتههتتای آموزشتتى ،نتتابرابرى در

دسترسى به امکانهای مالى دولت و اعتبارات بانكى ،نتابرابرى در ارتقتاء بته
مقامات تصميم گيرنده و نابرابری در درسترسی بته دادههتا و اطتالعهتا و،...
آشکارترين تبعيضها هستند .افزون بر اينها،

 .311ايجاد محدوديتهاى سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگتى بتراى
قشرهاى مختلف به قصد هرچه گستردهتر كتردن قلمترو فعتالِ مايشتائى گتروه
بنديهاى حاكم .براى مثال ،در ايران امروز ،بسيارى از قلمروهتاى اقتصتادى

(نفت و اسلحه و واردات و صادرات فرآوردههاى سود آور و )...در انحصار

گروهبنديهاى حاكم هستند .مأموريت اصلى دستگاه قضتائى تتأمين بستط يتد
گروهبندىهایِ حتاكم و تنتگ كتردن عرصته فعاليتت اکثریتت افتزون بتر 35
درصد مردم است .در مقياس جهان ،مسلطها همين محتدوديتها را بتراى زيتر

سلطهها ايجاد كردهاند و
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 .319ايجاد قلمروهاى زندگى و فعاليت خاص براى گروهبنديهاى حاكم .اين
تبعيض ،در همه كشورهاى جهان ،موجب گسستتن پيونتدهاى شتهر و منتاطق

مختلف كشورها گشتهاست .تا جائى كه مناطق ثروتمند نشين را بتا ديتوار ،از
بقيه شهر جدا كردهاند و میکنند و

 .311تبعيض بسود فرآوردههاى اقتصادى و فرهنگتى مستلطها از راه گستترده
كتتردن بتتازار عرضتته و تقاضتتاى آنهتتا و تنتتگ كتتردن بتتازار عرضتته و تقاضتتاى

فرآوردههاى زيرسلطهها  .توزيع نا برابر قوه خريد بسود شتهرها و در شتهرها،

بسود مناطقى از شهر و سياست قيمت گتذارى ،روشهتاى رايتج بترای ايجتاد
فضاهاى دوگانه تنگ و گشاد براى فعاليتهاى زيرسلطههاو مسلطها هستند و

 .49تبعيض بسود اليگارشيهاى قدرت مدار:
 .4514تخريتتتب توليتتتدهاى اقتصتتتادى و فرهنگتتتى از راه رقابتتتت ناستتتالم:

دوپينگ را همگتان متىشناستند و متىداننتد كته اقتصتاد مستلط و نيتز مراكتز
مسلط ،از راه عرضه ارزان توليد ،مزاحم را از ميان بر مىدارند تا که فترآورده

های خود را جانشین کنند و

 .4511تبعتيض بستود فترآوردههتاى مستلطهتا از راه ارزش كتردن و از ارزش
انتتداختن ،انجتتام متتىگيتترد .جهانشتتمولتتترين ايتتن نتتوع تبعتتيض ،تخريتتب
ارزشهاى مزاحم و جانشين كردن آنها با ارزشهاى ستازگار بتا جانشتين شتدن

فرآوردههاى مسلطها است .مىدانيم متدهاى اقتصتادى ،فرهنگتى ،سياستى و
اجتماعى ،در جامعههاى داراى موقعيت مسلط نيز ،جبر مصرف یکنواخت

و نیتتز جبتتر مصتترف تتتا بختتواهی نتتا یکنواختتت را تحميتتل متتىكنتتد .امتتا در

جامعههاى زيرسلطه ،تخريتب فرهنتگ و ارزشتهاى ختودى ،بقصتد تشتبه بته
مسلط ،ويرانگرترين تبعيضها را بر قراركردهاست.مالتاريا گرچته برضتد ایتن

تبعیضها شعار سر مىدهتد واز تهتاجم فرهنگتى غترب متیترستاند ،امتا ،ایتن

شعاره ا مخالفت ختوانى صترفال لفظتى هستتند و پوشتش هستتند بترای حتاکم
کتردن فرهنتتگ قتتدرت و عناصتر آن کتته زیتتر ستتلطهگرفتتار استتتبداد جتتز ضتتد
فرهنگ (= فرهنگ قدرت) را نمیتواند اخذ کند .زیرا تنها عناصر این ضتد
فرهنتگ هستتتند کتته در تنظتتیم رابطتته اقلیتت مستتلط و اکثریتتت زیتتر ستتلطه و
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م حروم ،کاربرد دارند .برای مثال ،ابزار سرکوب و روشهای آن ،دستتگاههتای
تبلیغتتاتی و روشتتهای آن ،تشتتخ

طلبی از راه مصتترف ،در جمتتع ،بتته قتتدرت

اصتتالت بخشتتیدن و آنرا ارزش بتترین شتتناختن .در ایتتران امتتروز ،ایتتن ضتتد
فرهنگ است که چون سرطان به جان فرهنگ افتادهاست .چون در استتبداد،

خودانگیختگی به حداقل میل میکند ،فرهنگ بمثابته فترآورده خالقیتتهتا،
ناچیز میشود و خالء را ضد فرهنگ یا فرهنگ قدرت که بیشترین عناصرش

وارد میشوند ،پر میکند و

 .4519تبعيض بسود فعاليتهاى معتين از راه تخريتب عرصتههتاى فعاليتهتاى

ديگ تر و طبيعتتت .ايتتران يتتك قتترن استتت كتته قربتتانى ايتتن تبعتتيض استتت :در
خوزستان ،شركت ستابق نفتت ،سياستت تخريتب فعاليتهتاى متزاحم را بکتار

مىبرد .در حالِ حاضر ،در كشورهائى ،بسود توليد فرآوردههاى مخدر ،توليد
كشاورزى را از بين بردهاند .و يا بنابر تقسيم بينالمللتى كتار ،توليتد بستيارى
فرآوردهها که بسا نیازهای اولیه ستاکنان آنهتا را بتر متیآورنتد ،متوقتف گشتته

است..

 .4511تبعيض منفى بقصد مصون ماندن از تجاوز مسلطها :در طتول تتاريخ

ايتتران ،از بتتيم مزاحمتتت قتتدرت بدستتتان ،روستتتاها را نيمتته ويتتران نگتتاه

مىداشتند .بقول ابنخلدون ،كسانى كه به قدرت حتاكم اتصتال ندارنتد ،بهتتر
است گرد تجارت نچرخند .در حالِ حاضر ،از بيم دولت مالتاريتا ،كستى تتن

به سرمايه گذاريهاى پر خطر نمىدهد.

 .44تبعيض بسود مصلحت قدرت و به زيان حقوق انسان:

 .4414دولتهتتاى زيتترستتلطه بنتتام مصتتلحت استتت كتته ثروتهتتاى كشتتور را در

اختيتتار مستتلطها متتىگذارنتتد .بتتراى ايتتنكتته ايتتن نتتوع تبعيضتتهاى ويرانگتتر را

بشناسيم ،دو نمونه را مىآورم:

● وقتى قرارداد كنسرسيوم را از طريق دولت كودتائى شاه  -زاهدى بته ايتران
تحميل مىكردند و دستور مىدادند بدون كاستن و افزودن حتى يك واو ،بايتد
تصويب شود ،در مجلس ،از تمديد خود به خود قترار داد پرستيدند .زاهتدى

در توجيه گفت« :با تمديد قرارداد ،در واقع ،كاله سرانگليسيها و امريکائيها
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رفتهاست .براى اينكه تا هفت هشت سال ديگر ،نيتروى اتتم جتاى ستوخت
نفت را مىگيرد و ذخاير نفتى ايران بىمصرف مىماند .در اين صورت ،پتس
از ده سال ،هرچه از كنسرسيوم بگيريم ،وجهى است كه بازيافتهايم»!

● هاشمى رفسنجانى در توجيه قرضه گرفتن از كشورهاى اروپائى گفتهاست:

وقتى به آنها مقرو ،بشويم ،آنها ناگزير مىشتوند از ریيتم متا حمايتت كننتد!

همين توجيه رابرختى «اصتالح طلبتان» در لتزوم ادامته سياستت تتنشزدايتى
حکومت خاتمىكه صرفال در قرضهستانى خالصه میشد،بکار بردهاند و

 .4411چشم پوشيدن از حقوق ملى بنتام مصتلحت و وابستتگى بته غترب بته
سردمدارى امريکا يا به شرق به سركردگى «شوروى» سابق ،در دوران بعد از

جنگ دوم و وابستتگى بته انگلتيس يتا روس پتيش از آن ،تتاريخ ايتران را از
زمتتان قتترار گتترفتن ميتتان دو قتتدرت ستتلطهجتتو تشتتکيل متتىدهتتد .در جهتتان،
كشورهاى بسيار ديگرى نیز در اين موقعيت قرار داشتند و در همه جتا ،بنتام

مصلحت ،بسود سلطهگران و بته زيتان حقتوق ملتهتا ،تبعتيض بتر قترار شتده

است.

 .4419غربى كردن سياستت و اقتصتاد و فرهنتگ و روابتط اجتمتاعى ،بنتام

مصلحت ،تبعيضى است كته «تمتدن بولتوارى» را جانشتين رشتد كشتورهاى

زيرسلطه كردهاست .بتديهى استت ايتن مصتلحت ،مصتلحت قشترهاى مستلط
جامعه و در سود آنها و تباهگر حقوق جمهورمردم بود و هست.

 .4411اما آن تبعيضهای همگانی ،بنام مصلحت ،كه راه رشد را بر انستان،

از كودكى ،مىبنتدد ،يتك رشتته تبعيضتها ،بنتام مصتلحت ختانواده ،خانتدان،
روستا ،شهر و کشور و بته زيتان استتعدادهاى انستان هستتند .هتر خواننتدهاى

مشاهدهگر يك چند از ايتن تبعيضتها ،در خانته و در مدرسته و در روستتا و در
شهر و درکشور خود ،بودهاست و هست .براى مثال ،استعداد كودكى درخور
نوعى از تحصیل است و مصلحت ختانواده ايجتاب متىكنتد نتوع ديگترى را

تحصيل كند .حق دختر و پسر ايناست كه بر وفق عالقه و سازگارى در طترز
فكر ازدواج كنند اما مصلحت خانواده ایجاب میکند كه بنابر توقعات پدر

و مادر ،ازدواج كنند و...
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 .41تبعيض بسود جهانى شدن قدرت و به زيان انسان و طبيعت:
 .4114بتته ستتازمانهاى بتتینالمللتتی (ستتازمان ملتتل متحتتد و بانتتك جهتتانى و

صندوق بينالمللى پول و ،)...بر مبناى تبعيض بسود قدرتهاى جهانى ساخت
بخشيدهاند .ساخت ( = روابط پایتدار كته از طريتق ستازمانهتاى بتینالمللتی
ميان كشورهاى جهان بر قرار شدهاند) واقعتى آنهتا بمراتتب بيشتتر از ستاخت
قتتانونى آنهتتا بيتتانگر تبعتتيض استتت .چنانكتته ستتازمان ملتتل و بانتتك جهتتانى و

صندوق بينالمللى پول را آلتهاى فعل امريکا و شركاى اروپائيش مىشمارند.

 .4111ستتاخت بازرگتتانى جهتتانى و مبتتادالت فرهنگتتى در ستتطح جهتتان نيتتز
گوياى تبعيض بسود قدرتهاى جهانى و توسعهطلبتى متاوراءمليهتا هستتند .در

حقيقت ،كشتورهاى زيترستلطه بته كستى متىماننتد كته يتا بايتد ختون ختود را
بفروشد و با پول آن يکچند زندگى كند و يا از گرسنگى بميرد .فرار سرمايهها

و مهاجرت مغزها ،از جمله ،حاصل اين روابط هستند.

 .4119حقوق بينالمللى و روابط سياسى در سطح جهان نيز ترجمان تبعيض
بستتود قتتوى و بتته زيتتان ضتتعيف هستتتند .بتتراى مثتتال ،ثروتهتتاى عظيمتتى كتته

حاكمان بر كشورهاى زيرسلطه متىدزدنتد و بته بانكهتاى كشتورهاى صتنعتى

مىسپارند ،هرگز به صاحبان آنها بازگردانده نمىشوند.

اين سه دسته روابط چنان تنظيم شدهاند كه الف .رهبورى سياسوى

در دست قدرتها بماند و ب .نيروهاى محركه از جامعههاى زيرسولطه

بووه كشووورهاى مسوولط جريووان يابنوود و ج .موواوراءمليهووا ايوون نيروهوواى
محركه را ،در مقياس جهان و زمان ،در حتظ موقعيت خوود و توسوعه

در زمان و مکان ،بکار برند.

 .4111در مقياس هر كشتور ،ختواه در كشتورهاى داراى متردم ستاالرى بتر

اصتتل انتختتاب و چتته در كشتتورهاى داراى ریيمهتتاى استتتبدادى ،بنيادهتتاى

سياسى و اقتصادى و اجتماعى و آموزش و پرورشی و دينى و فرهنگى بر ايتن
اساس ساخت گرفتهاند كه رهبرى همتواره از آن نخبتههتا باشتد .هرچنتد ايتن

نخبهها تجديدپذير هستند ،اما در عمل ،تارعنكبوتى از روابط شخصتى ميتان
نخبههتا بوجتود متىآيتد كته عمتالق ،قتدرت و رهبترى را از آنِ گتروه بنتديهاى
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خانوادگى مىكند .چنانكه مىگويند بر امريکا  65خانواده و بر فرانسته 445
خانواده و بر ...حکومت مىكنند.

ايتتن ستتاختهاى ملتتى و بتتينالمللتتى هستتتند كتته بخشتتى مهتتم از نيروهتتاى

محركهاى را كه در مقياس جهان بوجود مىآينتد ،تخريتب متىكننتد .چترا كته
نيروهاى محركه اگر در رشد انسان بکار افتند ساختهاى اجتماعى كشتورها و
ساخت روابط بينالمللى را دگرگون مىكنند و با باز و تحول پذیر کردن نظام

ها ،متمرکز و بزرگ شدن قدرت جای به رشد انسان میسپارد.
در دوازده دسته تبعیض که تا ایونجوا شومار شودند (افوزون بور 19
نوع تبعیض) همگوی یکودیگر را ایجواب مویکننود .ایون تبعویضهوا بوا

تبعیضهوایی کوه ،از ایون پوس ،در پرتوو شناسوائی قورار مویگیرنود نیوز
یکدیگر را ایجاب میکنند .هر تبعیضی همزمان ،سیاسی و اقتصادی و

اجتماعی و فرهنگی است .از اینرو ،تبعیضزدائی هومزموان در چهوار
بعد واقعیتی که شهروندان و جامعههای آنها است ،باید انجام بگیرد.

اما ،تبعیضها زدوده شدنی نیستند اگور رشود بور اصوول اسوتقالل و

آزادی ،بمثابه دو حقی که ذاتی حیات هر انسان و هر جامعوه ،تعریوف
نشووود و بووه عموول درنیایوود .امووا بوورای آنکووه ،هوور شووهروند و جمهووور
شهروندان از استقالل و آزادی عقلهای خویش غافل نشود و نشووند و

زندگی را عمل به حقوق خویش و بر میزان حق رشد کند وکننود ،نیواز

به موازنه عدمی بمثابه اصل راهنمای عقلها و بیان اسوتقالل و آزادی
بمثابوه اندیشوه راهنمووای شوهروندان اسوت تووا کوه رابطوه حووق بوا حووق

جانشین رابطه زور با زور بگردد و تبعیضها بیمحل بگردند .چرا که

 .49دوگانگی حق و تکلیف و وظیتوه ،نووعی از تبعویضهوا را در هموه

جامعهها ببارآوردهاست:

 .4914تبعیض بسود تکلیف قدرت فرموده و به زیان حقتی کته انستان دارد.

چنانکه میگویند :از حق میتوان چشم پوشید اما به تکلیف و یا وظیفه بایتد
عمل کرد .در حقیقت ،جباری که زور استت بجتا آوردن تکلیتف را اجبتاری
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کردهاست .این تبعیض زدوده نمیشود مگر به آگاه شدن از ایتن واقعیتت کته
هر تکلیف و وظیتهای عمل به حقوی بایود باشود و اگور چنوین نباشود،
حکم زور است و نباید بدان تن داد .بدینسان ،دوگانگی حق و تکلیتف،

بنابراین ،قدرت جبار از میان بر میخیزند و

 .4911تبعیض بسود ستنت و عترف و عتادت و رستم و بته زیتان حتق نیتز از

رایج ترین تبعیضها هستند .زدودن این تبعیض به سنجیدن سنت و عترف و
عادت و رسم به حق است .در حالِ حاضر ،سنت و عرف و عادت و رسم بته

یادها هستند و بدانها عمل میشوند اما حقوق انستان و حقتوق شتهروندی و

حقوق ملی به خاطر نیز نمیآینتد .اگترهتم زمتانی بته یتاد بیاینتد ،بترای مثتال،
دختری ازدواج را حق خود بداند ،این بسود سنت و رستم و عترف و عتادت

است که تبعیض برقرار میشود و

 .4919تبعیض به سود حقی و به زیان حق دیگری ،از جمله تبعیض به ستود

«امنیت» و به زیان آزادی ،نیز از رایجتترین تبعتیضهتا و مثتل تبعتیضهتای
دیگر دروغ است .زیرا هر حقی حقوق دیگر را ایجاب متیکنتد .زدودن ایتن
تبعیض به آگاهی از مجموعه تشکیل دادن حقوق است و تجربتهکتردن عمتل
به حق .تجربه تجربه کننده را آ گاه میکند از این امر کته حقتوق یکتدیگر را

ایجاب میکنند و اگر کسی به حقتی عمتل نکنتد بته حقتوق دیگتر نیتز عمتل
نکردهاست و به میزانی که عمل نکردهاست ،زندگی ختویش را تخریتب کترده

است و

 .4911تبعیض بسود سنت و رسم و به زیان رشد :هم اکنتون نیتز ،در جامعته

ها ،این تبعیض برقرار است .نزد اقوامی که اقلیتهای یک جامعه را تشکیل

متتیدهنتتد ،ایتتن تبعتتیض بیشتتتر رایتتج استتت .زیتترا ،قدرتمتتدارها بتترای حفتتظ
موقعیت خویش ،ستنتگترا و قتوم پرستت متیشتوند تتا مگتر متانع از رشتدی

بگردند که انسانها را از سنت و رسم قدرت فرموده میرهاند و مرزهتا را بتر

میدارد و توحید اجتماعی را برقرار و فراخنای رشد را هرچته گستتردهتتر متی
کند .و

 .4914تبعیض ،بنام رشد ،به زیان حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق

ملی  :این تبعیض به زیتان رشتد و بستود قدرتمتداری متدعی رشتد دادن متردم
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یتتک کشتتور بتته زور برقتترار میشتتود .زدودن ایتتن تبعتتیض بتته آگتتاهی جمهتتور
شهروندان از این حقیقت است که رشد غافل نشدن از حقوق و عملکردن به
آنها است .بدین رشد است که استبداد بیمحل و استبدادیان نیز از زورباوری

و زورمداری رها میشوند .و

 .4916تبعیض بسود رابطه و به زیان حق نیز از پرشمارترین تبعیضها است.

در حقیقت ،بتاهر رابطته قتوائی کته برقترار متیشتود ،بستود رابطته و بته زیتان
مجموعه حقوق ،تبعیض برقرار شدهاست .برای مثال ،کسی که به دیگری می

گوید :بخاطر تو من از حق خود گذشتم ،بسود رابطه و به زیان حق ،تبعتیض

برقرارکردهاست .و

تبعوویضهووایی کووه دیوون و علووم و حووق را ضوودهاییکوودیگر

گرداندهاند از عوامل مرگ و ویرانگوری و از موانوع عموده

رشد هستند:

 .41تبعیض بسود علم وقتی مرام میشود:
 .4114تبعیض به زیان علم و فن و بستود علتم و فتن وقتتی بیتان قتدرت متی

گردد .توضیح اینکه وقتی علم و فن ایدئولویی میشوند و در همانحال ،در
ترکیب قدرت بکار میرونتد ،هرآنچته جتز ختود را نفتی متیکننتد .در جهتان،
ایتتدئولویی شتتدن علتتم و فتتن ستته استتتبداد فراگیتتر هیتلتتری و استتتالینی و

سرمایهداری را ببارآوردهاند .اولی ،چون تبعیض نتژادی ختود ستاخته را علتم
میانگاشت ،مانع هر تحقیق علمی بود کته متیتوانستت نتاعلم بتودن تبعتیض
نتتژادی را ثابتتت کنتتد .و دومتتی نیتتز هتتر دستتتآورد علمتتی نتتاقض دیالکتیتتک

استالین و تحول دیتالکتیکی طبیعتت و جامعته را سانستور متیکترد .استتبداد
فراگیر سومی استبداد سرمایهساالری است که سطح جهان ودر قلمرو آینده را

فراگرفتهاست و ویرانی بر ویرانی میافزاید و کاربردی به علم و فن دادهاستت

که حیات بر روی زمین را تهدید میکند.
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زدودن این تبعیض ،به خودداری از مرامکوردن علوم و نپوذیرفتن
علم بمثابه ایدئولو ی و مستقل و آزاد شناختن دانش و فونپژوهوان و
آزادکردن تحقیق بقصد جستن علم و فن است .و

 .4111تبعیض بسود علم و به زیان دین و یا بهعکس .هر دو نوع تبعیض از
امرهای واقع مستمر هستند:

● در طول استبداد فراگیر کلیسا ،تبعیض بستود دیتن و بته زیتان علتم برقترار
بود .دانشمندی مثل گالیله مجبور شد توبهکنتد .زیترا گفتته بتود زمتین کتروی

است و به گرد خورشید در حرکت است .هم اکنتون نیتز ،در استتبداد والیتت
مطلقه فقیه دو تبعیض برقرار است :یکی تبعیض بسود والیت مطلقه فقیته و

به زیان اسالم و دیگر ،بسود «دین» و به زیان علم.

● تبعیض به زیان دین و به سود علم در کشورهای کمونیست توجیهگتر دیتن
ستیزی شد .سرانجام« ،علم» ،در واقع بیتان قتدرتی کته علتم گمتان متیرفتت

شکست خورد .پوزیتیویستها براین شدند که میدان ستیز با دین ،مدرسهاست.
پس از یک قرن ،مدرسه از دینزدائی ناتوان شد.

در کتتتاب عتتدالت اجتمتتاعی بتته تفصتتیل بتته رابطتته علتتم و دیتتن پرداختتته

ام.موجز آن تفصیل ایناست :از میان برداشتن این تبعتیض بتس ویترانگتر و

ضد رشد ،نیازدارد به اینکه

الف .موازنه عدمی اصلِ راهنموای دیون و علوم بگوردد .اقتضوای رشود

علمی نیز ایناست که از بند اصل ضد علمی ثنویت رها بگردد .و

ب .دین بیان استقالل و آزادی و روشی بگردد کوه ،بودان ،عقول هویچ

گاه از خودانگیختگی ،استقالل و آزادی ،خویش غافل نگردد.

 .4119تبعتتیض بتته زیتتان علتتم و بستتود «نظریتته علمتتی» ،از راه علتتمالیقتتین
انگاری نظریه .از این نوع است اعتقاد به جبر و اصالت ماده تا بدانحتد کته

از فضائی که ماده در بردارد و فضائی که درآناست ،تا این زمان ،غفلتت متی

شد و تساوی دالیل بر بود و نبود خدا و...

زدودن این تبعیض به ایناست که همگان بداننود کوه نظور علموی

علم و العلم را دربر میگیرد .علمهایی که انسان میجوید نیز تا علوم
الیقین فاصله بسیار دارند و صتت نسبی دارند .و
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 .4111تبعیض بسود علم و فن و به زیان کار که مشکل امروز همه جامعههتا
است :علم و فن انسانها را بیکار میکند.

زدودن این تبعیض به ایناست که علم و فن در تألیف قدرت بکار

نروند و در برخورداری انسان از حقوق خویش کاربرد پیدا کنند.

 .4114تبعیض بسود عالم و به زیان جاهل از راه برقرار کردن رابطه مطاع و

مطیع .غافل از اینکه ،در این رابطه ،نه علم که قدرت نقش دارد.

زدودن این تبعیض به ایناست که رابطه عالم با جاهول ،نوه رابطوه

قوا که رابطه انتقال علم از اولی به دوموی باشود .ایون رابطوه اسوت کوه

رشد را ممکن و همگانی میکند.

هنوز تبعیضهای دیگری وجود دارند که در مطالعه کاربرد علم و فن در

رشد ،شناسائی خواهند شد.

 .41تبعیضها میان قوههای رهبری شهروندان کوه سوبب دادن نقوش
اول به قدرت بر ضد رشد انسان میشوند:
 .4414رهبری نخبه و متخص

در علتم و فتن سیاستت و ...ترجمتان اصتل

ثنویت تک محوری استت .رهبتری کننتده محتور فعتال و رهبتری شتونده کته
جمهور مردم هستند ،محور فعلپذیر میشوند .توجیهکننتده ایتن رابطته ،بیتان
قدرتی است که بنابرآن ،قوههای رهبری نابرابرند .قوه رهبری اکثریت بتزرگ

تنها از عهده اداره فعالیتهای حیتاتیِ «ابتتدائی» متیآیتد .لتذا ،اداره جامعته
نیازمند قوه رهبری نخبههائی است که این یا آن صفت را داشته باشند .غافتل

از اینکه ،در رابطهای که یکچند از قوههای رهبتری فعتالِ مایشتاء و تمتامی
دیگر قوههای رهبری فعلپذیر باشتند ،هتر دو نتوع رهبتری ،تتابع قتدرت متی

شوند .زیرا فعلپذیر گرداندن قوه رهبری اکثریت بزرگ و نیتز فعتالِ مایشتاء
ساختن قوه رهبتری اقلیتت کوچتک ،جتز بتا تتابع زور شتدن هتر دو نتاممکن

است.

زدودن این تبعیض به ایناسوت کوه موازنوه عودمی اصول راهنموا و

بیان استقالل و آزادی اندیشه راهنما بگوردد ،توا کوه نوه نوابرابری قووه
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های رهبری که گوناگونی آنها ،از راه برقرارکردن رابطه حق با حوق و
دموکراسی شورائی ،رشد همگان و عمران طبیعت را میسر کند .و

 .4411تبعیض بنام خدا ،بسود «نماینده او» و به زیان «اغنامالله» (والیت
مطلقه پاپ و فقیه) و تبعتیض بنتام طبیعتت (طبیعتت عتوام را بترای اطاعتت

کردن آفریده و نخبهها را بر حکومت کردن) و تبعیض بنتام طبقته انقالبتی و

رسالت انقالبی ،بسود حزب پیشآهنتگ (دیکتتاتوری پرولتاریهتا و استتقرار

جامعهای با این و آن ویژگی) و بنام نژاد و قوم و ملت بسود رهبری حزبهتا
و سازمانهای نژاد و قوم و ملتگرا.

زدودن ایوون تبعوویض بووه نقوود بیانهووای قوودرت توجیووهگر مووافوق و

مادون انگاریها ،بر میزان قدرت ،و عمل شهروندان به حقووق ذاتوی

خود بعنوان انسان و حقوق خویش بمثابه شهروند و حقو ملوی بمنزلوه

جامعه مدنی وقتی جمهور مردم معنی میدهد.
 .4419تبعیض به زیان حق و به سود شتخ

دیرپا در جامعههای بشری است :نه شخ

صتاحب مقتام از تبعتیضهتای

به حق که حق به شخ

سنجیده

میشود.

زدودن ایوون تبعوویض بووه ایووناسووت کووه همگووان بداننوود کووه دلیوول

حقانیت حق در خود آناست و نه در بیورون آن .بنوابراین ،اصول ایون

است که شخص به حق سنجیده شود .یعنی دلیل درسوتی قوول ،نوه در

گوینده که در گتته جسته آید .نیک که بنگری میبینی بیشمار تبعویض

ها که ما انسانها قربانی آنها هستیم بویآنکوه بور شومار بزرگوی از آنهوا
حتی آگاه باشویم ،هویچیوک دلیول بجوا بودنشوان درخودشوان نیسوت.

بدینقرار ،هرگاه ما همواره عارف باشیم که دلیل حق بودن هور قوول
و فعلووی بایوود درخووود آن باشوود و دلیوول را سووراغ کنوویم ،گرفتووار تنیووده

تبعیضهای مرگبار و ویرانگر نمیشویم.

قرن بیستم مسیحی مرگ و ویرانیهایی به خود دید کته پتیش از آن ،هتیچ

قرنی به خود ندیدهبود .عامل این مرگ و ویرانی ،این سه نوع تبعیض هستتند

که همه دیگر تبعیضها را ایجاب میکنند .زدودن نوع دوم و سوم تبعیضها

نیز نیاز به موازنه عدمی بعنوان اصل راهنموای عقولهوای شوهروندان و
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بیووان اسووتقالل و آزادی بمثابووه اندیشووه راهنمووا و رهوواکردن علووم از
«ایوودئولو ی علمووی» و جسووتن دلیوول حقانیووت هوور پنوودار و گتتووار و
کرداری در خود آن دارد .تا که همگان بپذیرند که در آفورینش ،کسوی

مالک قوه رهبری دیگران خلق نشدهاست.

در فصتتل رابطتته نتتوع رهبتتری درختتور رشتتد ،تبع تیض دیگتتر را شناستتائی

خواهیم کرد.

 .46تبعوویضهووا بسووود قوودرتی کووه زیسووتن را دسووتوری و عرصووه را
برخودانگیختگی تنگ میکنند و مانع بزرگ رشد هستند:

 .4614پتتتیش از ایتتتن ،دانستتتتیم کتتته رشتتتید کستتتی استتتت کتتته عقتتتل او از

ختتودانگیختگی کامتتل برختوردار استتت .امتتا در بنیادهتتای جامعتته ،ختتانواده،
مدرسه ،مؤسسههای اقتصادی ،سازمانهای سیاسی و دینی و فرهنگی ،زندگی
دستتتتوری استتتت .مجتتتال ختتتودانگیختگی تنتتتگ و پهنتتتای دستتتتور دادن و
دستورگرفتن تا بخواهی گستردهاست .سرمایهداری عامتل تنتگ شتدن مجتال

خودانگیخته زیستتن استت .زیترا تمتام روز ،انستان را همچتون یتک وستیله،

بکار میبرد .از اینرو ،رشد انسان جای به رشد قدرت دادهاستت .شتهروندان
در رشد شرکت ندارند و اقلیتی هم که رشد علمی را تصدی میکننتد ،بختش

عمدهای از زندگیشان را به دستور زندگی میکنند.

زدودن این تبعیض نه تنها نیاز به تبیین رشد بر اصوول اسوتقالل و

آزادی (= خودانگیختگی) دارد ،بلکه نیازمند تغییر ساختار بنیادهوای
جامعوووه بوووه ترتیبوووی اسوووت کوووه هووور شوووهروند ،در زنووودگی روزموووره،

خودانگیختگی خویش را بازیابد :بازکردن مدارها ،مدار عقل انسوان،
مدار سامانه بنیادهای جامعه ،مدار دانش و فن ،مدار نظام اجتماعی.

 .4611تبعیض به سود جبر باوری «علمی» و «دینی» و «مرامی» و به زیان

خودانگیختگی انسان .این تبعیض نیز امر واقع مستمر در تتاریخ جامعتههتا و
تا بخواهی ضد رشد است.

زدودن این جبر به رهاکردن علم و دین و مرام و عرفان و هنر و...

از جبر ،بنابراین ،بازکردن مدارهای آنها است.
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 .4619تبعیض بسود تقلید و به زیتان ختودانگیختگی :هتماکنتون ،ایتن نتوع
تبعیض رایجترین نوع آن در جهان است :مدسازی در هر چهار بعد سیاسی و
اقتصتتادی و اجتمتتاعی و فرهنگتتی و نیتتز تقلیتتد از رهبتتران دینتتی و سیاستتی و
اجتماعی (از پدر و مادر و رهبتران ستازمانهتای اجتمتاعی) و هنرمنتدان ،در

همهجای جهان به رواج است.

زدودن ایوون تبعوویض یکووی بووه منطبووق کووردن تولیوود فوورآوردههووا و

خدمتها با نیازهای اساسوی انسوان اسوت کوه تولیود و مصورف انبووه،
بنابراین ،تقلید و غافلکوردن انسوانهوا از خوودانگیختگی خوویش را

بیمحل مویکنود و دیگوری ،خوودانگیختگی انسوان را پایوه آمووزش و
پوورورش و نیووز انووواع فعالیووتهووای سیاسووی و اقتصووادی و اجتموواعی و
فرهنگی شناختن و کردن است.

 .4611تبعیض به سود دین و علم وقتی دستورالعملهائی میشوند کته انستان

ها را از خودانگیختگی خویش غافل میکنند .چنانکته نیتایشهتای دینتی و
بخصوص ناچیز شتدن دیتن در وعتده و وعیتد (بته بهشتت متیروی اگتر و بته

جهنم میروی اگر) و یا دستورالعملها که بنام علم میسازند و مقرر میکنند.
نازیسم و استالینیسم دستورالعملها را با زور عریان به اجرا متیگذاشتتند امتا

سرمایهداری از راه «تبلیغ تجارتی» اینکار را انجام میدهد.

زدودن این تبعیض ،بوه توجوه همگوان بوه ایون واقعیوت اسوت کوه

خودانگیختگی انسان طبیعی ،بنابراین ،هم علموی و هوم دینوی اسوت

وقتووی دیوون روش زیسووت بوور فطوورت موویشووود .پووس بجاسووت کووه آدمووی
درستی هر دستورالعمل را با محک خودانگیختگی خوویش بسونجد و

دلیوول حقانیووت دسووتورالعمل را در خووود آن سووراغ کن ود .بوودینسووان،
نیایشی که تمرین خودانگیختگی نیست ،تکلیف دینی نیست .تکلیوف

دین از خود بیگانه در بیان قدرت است .بورای مثوال ،هرگواه مسولمان

نماز را تمرین ایونهموانی جسوتن بوا هسوتی هوشومند و دانوا و توانوا و
عادل و ...کند ،خودانگیختگی کاملی را تمرین کردهاسوت .و اگور او،

دین را نه مجموعهای از وعدهها و وعیدها که اندیشه راهنمائی بدانود
کوه هرگونوه رابطوه دیگوری جوز رابطووه میوان عمول خوود و آنچوه ببووار
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میآورد را نتی میکنود ،ایون تبعویض و تبعویضهوای دیگور زدوده موی
شوند.
 .47تبعیضها از رهگذر تجزیه رشد به اجزا و تقدم و تأخر قائل شدن
ها که ضد رشدند:

 .4714تجزیتته رشتتد بتته رشتتد سیاستتی و اقتصتتادی و اجتمتتاعی و فرهنگتتی و
تبعتتیض قائتتل شتتدن بتترای یکتتی از آنهتتا ،رایتتجتتترین تبعتتیضهتتا ،خاصتته در

کشورهای زیر سلطه ودر قید استبداد ،است .همانطور که توضتیح داده شتد،
واقعیت یکی است با چند بعد کته هریتک بته زبتان ختود بیتانگر آننتد .جتدا
کردن یک بعد از بعدهای دیگر و رشتد دادن آن بتا ایتن تصتور کته بعتدهای
دیگر نیز رشد خواهند کرد ،ناممکن است و حاصتلش جتز ویترانگتری نمتی

شود.و

بدینقرار ،زدودن این تبعیض به ایناست که رشد ،رشدِ همزموان

و همآهنگِ همه بعدهای سیاسوی و اقتصوادی و اجتمواعی و فرهنگوی
بگردد.

 .4711تبعیض بسود روبنا به زیان زیر بنا و بعکس .دو نظریه را پدیتد آورد.
یکی روبنا را تابع زیر بنا میشمارد (مارکس) و دیگتری زیربنتا را تتابع روبنتا

میانگتارد (متاکس وبتر) .در کشتورهای زیرستلطه کته رییتمهتای استتبدادی
داشتهاند ،غربیکردن شکل را عامل غربی و «متجتدد» شتدن محتتوی گمتان

بردهاند .وضعیت کنونی دنیا گویای تجزیه واقعیت به زیربنا و روبنا و یا شکل
و محتوی است .و

زدودن این تبعیض به رهاکردن ذهن از ثنویتی است کوه واقعیوت

را دوگانووه موویبینوود و بوور اصوول ثنویووت تووک محوووری ،یکووی را فعووال و
دیگووری را فعوولپووذیر موویگردانوود .امووا واقعیووت ایووناسووت کووه شووکل و

محتوی یا روبنا و زیربنا یک واقعیت را تشکیل میدهند و این واقعیت
است که رشد میکند و یا تخریب میشود .و

 .4719تبعیض بسود مادیت و به زیان معنویت و یا بسود معنویت و به زیتان

مادیت .سرمایهداری چون نیاز به مدار بستهِ مادی ↔ مادی دارد و نیتز متاده
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گرایان چپ ولو به معنویتی قائتل باشتند کته ختود تعریتف متیکننتد ،بته ایتن
تبعیض قائل هستند .دینها هم که در بیانهای قدرت از ختود بیگانته شتدهو

چگونه مردن را تعلیم میدهند ،تقدم معنویت را ترویج میکنند .و

دانش امروز براین است که از یک چیز در همه جای هستی هست.

دیرتر به این امر باز مویپوردازم .در ایونجوا خواطر نشوان مویکونم کوه
مادیت انسان از معنویت او جودائی ناپوذیر اسوت .پدیودهِ موادی مودار

بسته وجود ندارد .پس این انسان با مدار باز مادی ↔ معنوی است کوه

میباید رشدکند .رشدی کوه مودار موادی ↔ معنووی را بواز و بوازتر موی
کند ،به روی هستی محض ،خدا ،باز میکند .و

 .4711تبعیض بسود اصلی و به زیان اصل دیگری :تقدم با استقالل استت و

یا تقدم با آزادی است و یا تقدم با دین است و یا تقدم بتا عتدالت اجتمتاعی

است و یا تقدم با رشد است .این نوع تبعیض و جنگ بر ستر تقتدم اصتلهتا
نیز یک امر واقع مستمر در همه جامعهها استت .در حقیقتت ،جنتگ بتر ستر

قدرت است و چون جنگ به توجیه نیتازدارد ،هرگتروه ،اصتلی را چمتاق متی
کند .و

زدودن این تبعیض به دانستن ایون واقعیوت اسوت کوه اسوتقالل از

آزادی جدا نیست و عدالت میزان است .پس هر عملی را به این میزان
باید سنجید تا که معلوم شود بیانگر استقالل و آزادی ،بنوابراین ،حوق

هست یوا خیور .و دینوی کوه خوالی از اسوتقالل و آزادی و دیگور حقووق

انسووان باشوود ،بیووان قوودرت اسووت و تقوودم آن بوور اسووتقالل و آزادی و
عدالت اجتمواعی ،جوز ایون معنوی نمویدهود کوه از حقووق خوالی و از

قوودرت پوور اسووت .و رشوود نموویتوانوود مقوودم باشوود زیراخووود تحقووق
خودانگیختگی ،یعنی استقالل و آزادی ،است .و

 .4714تبعیض بسود یک کار و به زیان مجموعهکارها که فعالیت همآهنتگ

استعدادها و فضلهای انسان ایجابشان میکند .توضتیح ایتنکته رشتد انستان
بمثابه مجموعه استعدادها و فضلها ،ایجاب میکنتد کته او هتم کتار رهبتری
سیاسی و غیر آن و هم کار علمی و هم کار هنری و هم کتار ابتکتار و ابتداع و

کشف و خلق و هم کار تولید و هم کار پدری یا مادری و دوستتی و ...و هتم
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اندیشه راهنما را بکار برد و ارزیابی و نقدکند .انسان بر فراغتت و استتراحت
نیز حق و بدان نیاز دارد .هرگاه تنهتا بته یتک کتار بپتردازد و یتا بیشتتر وقتت
خویش را به یک کار اختصاص دهد (تخصصی که سترمایهستاالری و دیگتر

ساالریها تحمیل میکنند) ،ناگزیر متیشتود جریتان شتیء شتدن را تتا بته آختر

برود .بیکاران پر شتمار و پرشتمارتر شتوند و نتابرابریهتا روزافتزون شتوند و

خشونت فراگیر بگردد.

زدودن این تبعیض به ایناست که انسان جامع تلقی شود و تقسویم

کنونی کار جای به تقسیم کوار دیگوری بسوپرد تاکوه هور انسوان ،بمثابوه

مجموووع اسووتعدادها و فضوولها مجموعووهای از کارهووا را تصوودی کنوود.
تقسیم زمان میان کارها قدم اول است .هرگاه چنین شود ،رشد دانش

و فن دیگر انسان را بیکار نمیکنود بلکوه بوه او امکوان مویدهود هموه
کارها را تصدی کند.
 .48هر رابطه قوائی یک تبعیض بسود قویتر و سبب انتقال داشتهها
از ضعیف به قوی است که عامل از رشد ماندن قوی و ضعیف ،هردو،

میشود:

 .4314رابطه قوا میان اسثمارگر و استثمار شونده که سبب انتقال حاصل کار
از دومی به اولی میشود .این رابطته امتر واقعتی دیرپتا در جامعتههتای انستانی

است .در تازهترین کارهای نظری ،پیشنهاد میشود (پیکتی در کتاب سرمایه

در قرن بیست و یکم) در سطح جهان ،از راه وضتع مالیتات ،توزیتع درآمتدها

متعادل بگردد .اما این کار برفر ،انجام مشکل را حل نمیکند چنتانکته در

سطح کشورها حل نکردهاست .نیاز به تغییر رابطهاست.

بدینقرار ،زدودن این تبعیض به تغییر رابطه قوا به رابطه حوق بوا

حق است :الف .تابعیت مالکیت شخصی (مالکیوت برکوار) از مالکیوت

خصوصی (مالکیت بر سرمایه) جوای بوه تابعیوت مالکیوت خصوصوی از
مالکیت شخصی بدهد .ب .چون جامعه و طبیعت نیز از حق مالکیوت
شخصی برخوردارهستند ،تولید سه مالوک پیودا مویکنود .هرگواه حوق
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نسلهای آینده نیر لحاظ شود ،تولید به اندازه و مصرف نیز به انودازه
میشود و استشمار از میان بر میخیزد .و

 .4311رابطه سلطهگر – زیر سلطه میان جامعهها نیز تبعیض بستود ستلطهگتر
را دربردارد .اینک ،ماورای ملیها هم اقتصاد مسلط و هم اقتصاد زیر سلطه

را مهار میکنند.

زدودن این تبعیض بوه ایوناسوت کوه رابطوه جامعوههوا بوا یکودیگر،

ترجمان اصل موازنه عدمی بگردد .مودیریتی جهوانی ،بوا شورکت هموه

جامعووههووا ،درآن ،بوور اصوول تابعیووت مالکیووت خصوصووی از مالکیووت
شخصی ،ماورای ملیها را به مهار درآورد و آنهوا را در رشود هومآهنوگ

جامعهها و سالمت محیط زیستی که کره زمین و فضای آناسوت ،بکوار
انوودازد .بوودانسووان کووه نیروهووای محرکووه تخریووب نگردنوود و در همووه

جامعهها ،بر میزان عدل ،در رشد بکارافتند .و

 .4319انتقال حق والیت از دارنده این حق به نمایندهای که او بر متیگزینتد

(دموکراسیها بر اصل انتخاب) ،تبعیضی بته زیتان انتختاب کننتده و بته ستود
انتخاب شوندهاست.

زدودن این تبعیض به آگاه شدن از این امر است که حق ذاتی قابول

انتقال نیسوت .بنوابراین ،بوا اسوتقرار موردمسواالری شوورائی اسوت کوه
تبعیض از میان بر میخیزد .اما هم در دموکراسوی بور اصول انتخواب و

در جامعههائی که جبارها والیت را حق خوویش و جمهوور موردم را از
آن محروم میانگارند ،قدم اول میتواند عبارت باشد از پذیرفته شدن
انتقال ناپذیری حق والیت ،بنابراین ،پذیرفته شدن این اصل :تصمیم

را جمهور مردم میگیرد و اجرا را منتخبان او برعهده میگیرند .و
 .4311رابطه قوای انسان با طبیعت وقتی انسان خود را مسلط بر طبیعت

تصور میکند ،تبعیض به زیان طبیعت است.
تبعیضزدائی به ایناست که

الف .بهورهبورداری از منوابع طبیعوت بقصود ثوروت انودوزی ،ایون نوه

ثروت که فقر است که افزایش مییابود .رشودی کوه بنوایش بور تخریوب
است ،به ویرانی کامل میانجامد .از اینرو ،توزیع درآمودها ره بجوائی
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نمیبرد .نیاز به تغییر رابطه است :رابطه بهرهبورداری از منوابع بقصود
رساندن سود به حداکثر ،باید جای به رابطه بهرهبرداری از منوابع بوه

اندازهای که نیازهای اساسی انسان ایجاب میکند ،بسپارد .و

ب .رابطه قوا با طبیعت جای خوود را بوه رابطوه حوق بوا حوق بسوپرد:
انسان بپذیرد که غافل شدن از حقووق طبیعوت غافول شودن از حقووق

خویش است.

 .43رشد انسان یوک تعریوف دارد و بوزرگ و متمرکوز شودن قودرت را
رشد خواندن ،تبعیض به زیان انسان و بسود قدرت است:

در جلد اول کتاب رشد ،نظری را شناسائی کردیم کته ختود را ضتد رشتد

توصیف میکند .چراکه ،بیتانهتای قتدرت بتا از ختود بیگانتهکتردن تعریتف
رشد ،بزرگ و متمرکز کردن قدرت را که حاصل افزودن ویرانگری بر ویران

گری است ،رشد باوراندهاند .فاجعه با جانشین کردن تعریف رشد آغتاز شتده
است:

 .4314هرگاه تعریف رشد بنمایهای از قدرت داشته باشد ،این انسان نیستت

که رشد میکند و قدرت است که بزرگ و متمرکز میشود و ویرانی بر ویرانی

میافزاید .پس چاره کار نقد تعریفها از رشد است.

بدینقرار ،شناختن وجود برای قدرت یک تبعیض بزرگ بسود بتیوجتود

و به زیان باوجودی است کته انستان و محتیط زیستت او استت .بتیوجتود را

جانشین باوجود کردن ،تبعیض دوم است.

تبعیضزدائی به جانشینِ رابطه قوا کردن رابطه حق با حق اسوت.

بدین جانشینی قدرت از میان بر میخیوزد .و تبعویضزدائوی از تعریوف
رشد ،به نقد تعریفها و حذف بنمایه قدرت شدنی است .برای مثال،

رشدی که افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف میشود ،بنوابراین کوه
تولید ناخالص مساوی کل مصرف یکسال جامعه است و ،در اقتصاد،

مصرف تخریب است ،پس ،دسوتکوم ،فورآوردههوا و «خودمتهوا»ی

ویرانگر ،نه رشد که ضد رشد هستند .از اینرو،
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 .4311هر تعریف رشدی که از رابطه قوا و بازگردانتدن آن بته رابطته حتق بتا
حق غفلت کند و یا براین تصور بنا شده باشد که رشد فرآوردهِ تحتول روابتط

قوا در جریان تاریخ است به رهائی از اینروابط ،تعریفی از رشد است کته نته
تنها به قدرت اصالت میدهد بلکه انسان را تابع جبر آن میگرداند.

تبعیضزدائی به ایناست کوه قودرت بویمحول بگوردد :رابطوه قووا

خودخویشتن را حذف نمیکند .این انسانها هستند که ،هوم از آغواز،
میتوانند رابطه را حق با حق و نه زور با زور بگردانند .وگرنوه ،رابطوه
قوا پایانی جز ویرانی همه چیز و مرگ هم کس ببار نمیآورد.

 .19تبعیضها بسود زیبا و به زیان زشت و بسود جووان بوه زیوان پیور و
یا بسود پیر و به زیان جوان و تبعیض بسود «جاذبوه جنسوی» در شومار

دیرپاترین تبعیضها و ضد رشد هستند:

 .1514تکرار کنیم که زشت و زیبا از منظر حق و از منظر قدرت دو تعریف
دارند .راست بخواهی ،حق زیبتا و قتدرت زشتت استت .پتس تبعتیض بستود

قدرت و به زیان حق ،تبعبض بسود زشتی و به زیان زیبائی استت .رفوع ایون

تبعیض به ایناست که قدرت بیمحل و حق با محل بگردد .و

 .1511تبعیض به زیان زشترو و پیر ،جهانشمول و از امرهای واقتع مستتمر
است .در حال حاضتر ،بختاطر نقتش «جاذبته جنستی» در مصترف انبتوه کته

سرمایهداری تحمیل میکند ،این تبعیض شدتی بتمتام جستتهاستت .رفتع ایتن

تبعیض به ایناست که

الف .جاذبه جنسی بمثابه قدرت بینقش بگردد و این کار شدنی نیست مگتر

اینکه

ب« .دیکتوواتوری سووکس» از میووان برخیووزد ،یعنووی در هوور چهووار بعوود

سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ،نقش محوری پیدا نکند .به

سخن دیگر،

ج .رابطه جنسی همان شود که طبیعت مقرر میکند .درنتیجه،
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د .بنابراین که زمان دوست داشتن پایدار است ،در نگرش به زیبوائی و
زشتی ،زیبائی باور به حق و عمل به حق است .پس ،رشد با هدفِ باز و
بازترکردن مدار اندیشه و عمل به روی معنویت،زیبا است.

 .1999هرگوواه تنظوویم کننووده رابطووه پیوور و جوووان و بووزرگ سووال و
خردسووال حقوووق ذاتووی انسووان باشوود ،تبعوویضهووای پدیدآمووده توسووط

قدرت ،بیمحل میشوند.

 .14از زیووانبووارترین تبعوویضهووا کووه قوودرت ،بمثابووه رابطووه قوووا و

قدرتمداری بمثابه ارتزاق از این رابطه و پاسداری از آن بوه جامعوههوا

تحمیل میکند ،تبعیض به سود یأس و به زیان امید و به سود ناتوانی و
به زیان توانائی و بسود فعولپوذیری و بویتتواوتی و بوه زیوان خویشوتن
فعال و صاحب نظر و رأی باوری ،نزد اکثریت بزرگ است.

هرچند این تبعیض نیز از امرهای واقع مستمر است ،اما در جهتان امتروز،

به زیان اکثریت بزرگ جامعه بشری برقرار است:

 .1414یأسها ناشی از قطع امید از سرنوشت محتوم محتیط زیستت و پایتان

زندگی بر روی زمتین ،رفع این یأسها نیاز دارد به وجودان جهانیوان بور
خطر و قیام آنها برای دفع خطر .اموا آن وجودان و ایون قیوام یوأس را

نمیزدایند ،هرگاه جامعه جهانی از قدرتی خلع یود نکنود کوه تولیود و

مصرف انبوه را به قیمت نابودی منابع و آلودگی محیط زیست تحمیل
میکند .باوجود این ،در سطح هر کشور ،مردم آن میتوانند به مقابلوه
با خطر برخیزند و با دفع خطر و یافتن امید و شادی که ذاتی حیاتند،

الگوی رشد برای جهانیان بگردند .و

 .1411خویشتن را توانتا دانستتن ،بتاوری استت ذاتتی حیتات .بنتابراین حتق
است .تنها وقتی انسان در بند روابط قوا متیمانتد از توانتائی ختود غافتل متی

شود .به خود القاء میکند که ناتوان است .حتی کسی که در موقعیتت مستلط
است ،خود را ناتوان میپندارد و برای قدرت وجود قائل میشود و این وجود

را توانا میانگارد .بدینخاطر است که «قدرتمندها» بر بیشتتر کتردن قتدرت

055

حری

میشتوند ،زیترا متیپندارنتد بتدون قتدرت هتیچکتس هستتند و هرچته

برقدرت میافزایند ،همهکستر میشوند.

رفع تبعیض به ایوناسوت کوه انسوان فضولهای خوویش را داشوته و

فضوول ها و اسووتعدادهایش را توانووائی خووود بدانوود و بکارشووان انوودازد.

رشد را عمل به حقوق و بوارور و بوارورترکردن اسوتعدادها و فضولهای
خود بداند .وجدان همگانی به توانائی و افتادن همگان در راسوت راه

رشد ،جانشین رابطه قوا شدنِ رابطوه حوق بوا حوق را میسور مویکنود و
تبعیض از میان بر میخیزد .و

 .1419فعلپذیری و بیتفاوتی که فعلپذیری مضاعف است .زیرا بیتفتاوت
خود آلت فعل مسلط برضد خویش و اکثریت بزرگی میشتود کته ،در روابتط

قوا ،موقعیت زیر سلطه را مییابند ،تبعیضی بسود قتدرت و بته زیتان ختویش
هستند که فرآورده خود حقیر و ناتوان انگاری است .رفع اینگونه تبعیض

ها نیاز به رهاشدن و کردن از عقده خودکمتر بینوی و بیورون آمودن از

روابط قوا – به شرح باال -و افتادن در راست راه رشد دارد .از اینرو،
در جامعهها مبارزه با یأس و احساس ناتوانی و خود کمتر بینوی و فعول
پذیری و بیتتاوتی و بیماریهای روانی و جسمی ناشوی از آنهوا ،از مهوم

ترین کارها برای برداشتن موانع رشد از سر راه انسانها است .جامعه

رشید جامعه خودانگیختهها است.
 .11و از تبعویضهوای رایوور در جامعوههوا – کووه همچنوان از امرهووای
واقع مستمر است – تبعیض از راه دو و بلکه چند معنی داشتن کلمهها

و نیز تعریفها و عمل کردن و عمل نکردن به قانون است:

 .1114در بیانهای قدرت ،عتدالت میتزان تعریتف نمتیشتود ،اغلتب هتدفی

تعریف میشود که باید به آن رستید .و بتدین تعریتف ،اقلیتت صتاحب امتیتاز
بسود خود تبعیض برقرار متیکنتد :اکثریتت بتزرگ بایتد حاکمیتت اقلیتت و

محرومیت را بپذیرد تا که این یا آن آرمانشهر را پیدا کند.

رفع این تبعیض به ایناسوت کوه اکثریوت بوزرگ عودالت را میوزان

عمل به حق و رعایت حق بداند و خود بروفوق آن عمول کنود .هرگواه
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چنین کند ،حاکمیت اقلیت قدرتمدار چون برف آب میشود .او نیز از
زورباوری میرهد و به رشد توانا میشود.

 .1111قدرتمدارها گفتهاند قتانون بترای مطیتع نگتاهداشتتن اکثریتت بتزرگ

تحت حاک میت آنها است .در واقع نیز ،قانون بسود اکثریتت بتزرگ وضتع و
اجرا نمیشود .برای مهار این اکثریت وضع و اجرا میشود .اقلیتت حتاکم در

هیچ جامعهای پایبند قانون نیست.

رفع این تبعیض به ایناست که

الف .قانونی که وضع میشود گویای بیکوم و کاسوت حقووق انسوان و

حقوق شهروندی و حقوق ملی او باشد .و

ب .این قانون بدون تبعیض ،درباره همه ،بکار رود .لذا،

ج .نیاز به قوه قضائی مستقلی است که اصول راهنمای قضواوت را بوی

کم و کاست ،رعایت کند.

 .1119معانی مبهم کلمهها ،بیشتر از همه ،کلمههای حق و استتقالل و آزادی

و رشد و علتم و دوستتی و قتانون و توحیتد و تضتاد و والیتت و حاکمیتت و
امامتتت و ختتدا و دیتتن و مالکیتتت و عتترف و رستتم و ...ستتبب متتیشتتوند کتته
قدرتمداران ،بنابر نیاز قدرتمداری ،معنائی را با یکدیگر جانشین کنند .بسا

معنای خود ساخته را ناگزیر میشوند تغییر دهند.

رفع تبعیض به ایناست که کلمههتا بته ویژگتیهتا تعریتف و تعریتف دقیتق

پیداکنند .و چنین تعریفی نیاز به زبان آزادی دارد .و

 .1111ضد رشدترین تبعیضها ،تبعیض به سود زبان قدرت  -که هتماکنتون
در تمامی جامعههتا رایتج استت  -و بته زیتان زبتان آزادی استت کته در هتیچ

جامعهای رواج ندارد .دقیق بخواهی ،محدوده کاربرد آن ،مدام کوچکتر می
شود.

رفع این تبعیض که در رفع تبعیضهای دیگر نیز نقش اول را دارد،

به رایر کوردن زبوان آزادی و بوارآوردن کودکوان بوا ایون زبوان اسوت.
ویژگیهای این زبان را در کتاب ارکان دموکراسی برشمردهام.
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 .19تبعیض رایر دیگری از تبعیضها که باز از امر هوای واقوع مسوتمر
است ،تبعیض بسود هدف ،به زیان روش و یا بعکس است:

 .1914هدف وسیله را توجیه میکند ،دروغی است که فراوان گفتته و شتنیده
میشود .بنابر تبعیض بسود هدف ،وسیله میتواند بد و یا ختوب باشتد .حتتی
میتواند ارتکاب جنایتی باشد .رایجترین روشهتای بتد بترای هتدف ختوب،
دروغ است.

رفع این تبعیض به ایناسوت کوه جمهوور انسوانهوا آگواه شووند کوه

هدف در وسیله بیان میشوود .لوذا ،هودف خووب نمویتوانود روش بود
داشته باشود .زیورا روش بود هودف سوازگار بوا خوود را جانشوین هودف

خوبی میکند که توجیهگر روش بد میشود .و

« .1911هتتدف وستتیله را توجیتته متتیکنتتد» را زورمتتدارها بتته قصتتد فریتتب

زورپذیرها بکار میبرند .وگرنه ،بنابر اینکه هتدف در وستیله بیتان متیشتود،
آنها هدف سازگار با روش را میشناستند و قصدشتان رستیدن بته آناستت .در
واقع ،آن را با هدف خوب باب پسند همگان میپوشانند و بسود هدفی که در
سر دارند و به زیان هدفی که به شتهروندان پیشتنهاد متیکننتد و پوشتش بتیش

نیست ،تبعیض برقرار میکنند.

رفع این تبعیض به ایناست جمهور شوهروندان وجودان پیداکننود

به این حقیقوت و واقعیوت کوه هودف در وسویله بیوان مویشوود .بودین
دانش ،نه خود وسیله بد را با هدف خوب توجیه میکننود و نوه اجوازه

موویدهنوود کووه قوودرتموودارها آنهووا را فریووب دهنوود .زیوورا روشووی کووه
قدرتموودارها درپوویش موویگیرنوود ،هوودف واقعووی را لووو موویدهوود کووه از
شهروندان پنهان میکنند :رشود را انسوان مویکنود و رشود وقتوی رشود
انسان است که خود روش خویش باشد.

 .1911از رایتتجتتترین تبعتتیض بستتود زور بمثابتته روش ،ایتتناستتت :درکوتتتاه

مدت ،جز با توسل به زور ،نمیتتوان موانتع رشتد را از ستر راه برداشتت .ایتن
توجیه ،در جامعهها ،از جمله در ایتران بعتد از انقتالب بهمتن  ،4947بکتار
رفته و حاصل آن استبداد بس ویرانگر در دراز مدت شدهاستت .غیتر از ایتن
نیز ممکن نبتود چترا کته زور بتا هتدفی کته قتدرت برختودافزا و تمرکتز جتوی
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است ،سازگاری دارد و این هدف را جانشین «موانع رشدی» میکند که متی
باید از سر راه بر میداشت .ازاینرو ،نه تنهتا آن موانتع برجتا متیماننتد ،بلکته

استبداد ضد رشد نیز استقرار مییابد.

این تبعیضزدودنی است وقتی اطمینان حاصل شوودکوه ،بونمایوه

روش ،زورنیست و با هودف خوانوائی کامول دارد .بودینقورار ،نخسوت

هدف است که میباید شتاف کرد .هدف شتاف روش را در اختیوار موی

نهد .سپس باید اطمینان حاصل کرد کوه روش خوالی از زور اسوت و بوا

هدف میخواند.

 .1919ت بعبض بسود بد و به زیان بدتر ،بسود فاسد و به زیان افسد ،از ضتد

رشدترین باورها و رایجترین آنها است .این تبعتیض هتیچ جتز دروغ و فریتب
نیست .از رهگذر قیاس صوری ساخته شدهاست :چتون ختوب و ختوبتتر و

خوبترین وجوددارند ،پس بد و بدترو بتدترینهتم وجتود دارنتد .ختوب متی

تواند خوبتر و خوبترین بگردد ،پس بد نیز میتواند بدتر و بدترین بشتود.
بنابراین ،باید به بد راضی شد تا گرفتار بدتر و بدترین نگشت.

این قیاس صوری است زیرا دستکم چهار واقعیت بس مهم را می

پوشاند:

الف .مدار خوب و خوبتور و خووبتورین مودار بواز اسوت .زیورا حوق
هست و زوری که مدار را ببندد نیسوت .پوس خووب را انسوان خوود ،بوا

عمل کردن به حق ،با رشد کردن ،میسازد .بنابراین،

ب .در مدار بازِ خوب و خوبتور و خووبتورین ،انتخواب وجوود دارد.
زیرا این انسان است کوه چوون بوه حوق عمول مویکنود ،حاصول خووب

بدست میآورد .در مدار باز ،فراوان انتخابها وجود دارند .و

ج .در مودار بوواز ،تورس وجووود نودارد ،یووأس وجوود نوودارد ،غوم وجووود

ندارد ،دشمنی وجود ندارد .شجاعت و امید و شادی و دوسوتی وجوود
دارند .و

د .این انسان است که خودانگیخته ،مستقل و آزاد ،انتخاب میکنود و

برای تحقق بخشیدن به انتخاب خود عمل میکند.
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اما مدار بد و بدتر و بدترین ،مدار بسته است .بد و بدتر و بدترین و
مدار بستهشان را قودرت مویسوازد توا کوه انسوان را در آن زنودانی کنود.
انسان بدون غافل شدن از اسوتقالل و آزادی خوویش ،خوود را در ایون

مدار زندانی نمیکند .اگر زندانی کرد ،توان انتخاب کردن را از دست
می دهد .زیرا انتخابی وجوود نودارد .انتخوابی وجوود نودارد زیورا ،در
ناامیدی و غمِ بیانگرِ احساس ناتوانی ،آدمی گرفتوار تورس از بودتر موی
شود و خیال میکند ،به بد تن میدهد تا گرفتار بدتر نشوود .حوال آن

که ،مدار بسته بد و بدتر ،موداری اسوت کوه ،در آن ،بود و بودتر هور دو

وجود دارند .تن دادن به بود ،بودتر را از میوان نمویبورد .چوون بود بور
ویرانی و کاستیها افزود ،نوبت بدتر میشود و این بدتر ،زوج خوود را

که بدتریناست ،ایجاب میکند .از اینرو ،کسی که از تورس بودتر ،بود
را انتخاب میکند ،خویشتن را گرفتار بدترین کوردهاسوت .بوراو اسوت
که بداند مدار بسته ،مودار عمول زور اسوت .در ایونمودار ،یوک جهوت
وجود دارد و آن از بد به بدتر و از بدتر بوه بودترین .پوس ،تنهوا ویوران

شدن و ویران کردن و ویرانی بر ویرانی افزودن ممکن است.
 .11تبعوویض بووه زیووان حووق و بسووود قوودرت را موویتوووان تبعوویض مووادر
خواند:

این تبعیض است که انسانها را از حقوق خویش غافل میکند .زمینهساز

از خودبیگانه شدن بیان استقالل و آزادی در بیان قدرت و یتا ستاختهشتدن و
رواج پیداکردن بیانهای قدرت ،بمثابه اندیشته راهنمتا ،ایتن تبعتیض استت.
عامل جانشتینِ زبتان آزادی شتدنِ زبتان قتدرت ایتن تبعتیض استت .جانشتین

انسان شدنِ قدرت در رشد فرآورده این تبعیض است .بدینقرار ،تبعیضهای
برشمرده ،در واقع ،همه ریشه در این تبعیض دارنتد .بترای رهتا شتدن از ایتن

تبعیض و افتادن در راه رشد،

 .1194آگاهی بر این امور بوس کارسواز اسوت :حوق از میوان رفتنوی و از
میان بردنوی نیسوت .اموا قودرت رابطوهقووا اسوت و بوا بیورون آمودن از

رابطه ،انسانها حقوق ذاتی حیات خویش را بوازمییابنود و هرگواه بوه
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این حقوق و حقوق شهروندی خویش عمل کنند ،رابطهها رابطههای
حق با حق میشوند .و

 .1191برای غافل نشدن از حقوق خویش و عمل کردن به ایون حوق و
هشوویار و فعووال گردانوودن وجوودانهووای اخالقووی و علمووی و توواریخی،

بنابراین ،وجدان همگانی – کوه از آن سوه وجودان تغذیوه مویشوود –،

برای اینکه رابطههوای حوق بوا حوق بوه رابطوههوای زور بوا زور جوای
نسپرند ،بنابراین ،برای بازنگواهداشوتن مودار اندیشوه و عمول ،نیواز بوه

بیان استقالل و آزادی اسوت .ازایونرو ،نقود اندیشوه راهنموا بوا هودف
جلوگیری از بیگانه شدنش در بیان قدرت ،ضرورترکارها در راست راه

رشد است .از اینرو،
 .11وقتی اصل راهنما ثنویت میشود ،تبعیض ناگزیر میشود:

ثنویت چرا اصل راهنمتای عقلهتا گشتت و مانتد؟ زیترا هتر رابطته قتوائی،

رابطه میان دو محور است .تفوق هریک از دو محور ،به برقرارکردن تبعیض
بسود آن محور ،واقعیت پیدا میکند .از اینرو ،سازندگان بیتانهتای قتدرت،

دو دسته بیانهای قدرت ساختهاند که بنتابر یکتی از آن دو ،تبعتیض همتواره
بستتود یتتک محتتور و بتته زیتتان محتتور دیگتتر استتت و بنتتابر دیگتتری ،برختتی از

تبعتیضهتتا از میتتان برداشتتتنی استتت و بعضتی را میتتتوان متقابتتل کتترد .بتترای
اینکتتار ،فعتتال و فعتتل پتتذیر بتتودن متقابتتل دو محتتور را اصتتل موضتتوعه بایتتد

شناخت:

 .1414بیانهای قدرت استبداد فراگیر بر اصل ثنویت تتک محتوری ستاخته

شدهاند :محور مطاع فعال مایشاء و محور مطیع مطلقا فعلپذیر است .و

 .1411بیانهای قدرت که بر ثنویت دو محوری بنا شدهانتد ،انستانهتا را در

رابطتته قتتوا ،بنتتابراین ،نستتبت بتته یکتتدیگر ،فعتتال و فعتتلپتتذیر ،متتیانگارنتتد.
لیبرالیسم از این نوع بیانها است .اال اینکه قدرت تمرکز جوی و برخودافزا
است .لذا ،در رابطه قوا ،تمایل قدرت به تمرکز و برخودافزائی سبب میشتود

که اقلیت کوچکی محور فعتال و اکثریتت بزرگتی محتور فعتلپتذیر بگردنتد.
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امری که در جامعههای دارای نظام سرمایهداری لیبرال ،واقعیت پیتدا کترده و
این نه انسان که قدرت است که «رشد» میکند.

زدودن این تبعیض ،نخست در عقل انسوانهوا ،بوه نشواندن موازنوه

عدمی – مدار باز بروی هستی محض – برجای ثنویت است تا که عقول

خودانگیختگی خویش را بازیابد و انسوان بتوانود راه رشود را در پویش
گیرد .و آنگاه ،در نظامهای اجتماعی ،موازنه عودمی را اصول راهنموا

کردن و بدان ،نظوام اجتمواعی را بواز و تحوول پوذیر گردانودن توا کوه

نیروهای محرکه ،در حد مطلوب ،تولید و در رشد بکار افتند.

هرچند تبعيضها كه به شماره و تعریف آمدند ،تمامى تبعيضتها نيستتند امتا

تمامى نمونههاى نوعى آنها هستند .در اين تبعيضها كه بنگرى ،مىبينى بتدون
استثناء به زيان انسان و بسود قدرت برقرار مىشتوند .آنهتا كته گمتان متىبرنتد

تبعيضها بسود آنها برقرار شدهاند ،خطا مىكنند .زيرا در واقع ،آنهتا نيتز آلتت
قدرتى هستند كه از راه تخريب بزرگ و متمرکز مىشود .در يك خانواده ،در

يك گروه ،در يك جامعه شهرى ،در يك جامعه ملى ،در رابطه دولت با ملتت،

انتتواع تبعيضتتها کتته هریتتک چنتتد تبعتتیض هستتتند ،درجتته رشتتد ناپتتذيرى آن

شخ

و آن  ...را بدست مىدهند.

براى مثال ،در دولت والیت مطلقه فقیه و در رابطه اين دولتت بتا ملتت و

بنيادهاى جامعه امروز ايران ،تمامى انواع تبعيضها و در هر نوع ،پرشمارترين

تبعيضها وجود دارنتد .بستا هستت كته در جامعتههتاى ديگتر ،همته تبعيضتها
نباشند و يتا بشتدتى كته در ايتران امتروز وجتود دارنتد ،نباشتند .ممکتن استت

خوانندگانى بپرسند جامعههاى واپس ماندهتر از ايران نيز وجود دارند .به آنها
يادآور مىشتوم كته در آنهتا نيتز ايتن تبعيضتها وجتود دارنتد .جتز ايتنكته آنهتا
ثروتهاى زير زمينى ندارند بفروشتند و يتا بته اعتبتار آن ،قرضته بستتانند .آنهتا

تاريخ ايران را نيز ندارند .موقعيت ايران را نيز ندارند و بسا جامعههاشتان بته
جوانى جامعه جوان ايران نيست و عوامل ديگر ضد رشد قوىتتر از ايتران در

آنها عمل مىكنند.
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وقتى بنام دينى كه تبعيضها را الغاء كرد تا انسان بتواند رشد كند ،بتراى
يك تن ،به اين توجيه كه روحانى است و در اين جهان ،از دانش اداره كشتور

هيچ نمىداند ،تبعيض مطلق قائل مىشوند و حتى دانشمندترها مىبايد تحتت
حکتتم او باشتتند ،غيتتر ممکتتن استتت هرمتتى از انتتواع تبعيضتتها شتتکل نگيتترد.

واليت مطلقه فقيه رأس اين هرم است .اين هرم قتدرت زنتدان جامعته جتوان

امروز ايران و ضد رشد و ويرانگر نيروهاى محركه است.

الغاى تبعيضها يك تغيير اساسى در رابطه انسان و قدرت است :انسان از

بنتدگى قتدرت آزاد متتىشتود و رشتتد ،رشتد انستان معنتتى متىدهتتد و ايتن رشتتد

واقعيت پيدا مىكند .در مقياس جهان ،تغيير رابطه ميان انسان و طبيعت نيتز
ميسر مىشود .چرا كه رشد انسان با عمران طبيعت همعنان است .حتال آنكته
رشد قدرت با تخريب طبيعت همراه است.
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.6نقش علم و فن هم در رشد انسان و هم در
پیشگیری از رشد او:
علم چیست و روش علمی کدام استت؟ پرستش اولتیاستت کته ستزا استت

برایش پاسخ جست تا بتوان دو ترکیبی که علم یکتی بتا قتدرت و دیگتری بتا

حق پیدا میکند را از یکدیگر بازشناخت و بدین بازشناسی ،نقش علتم را در
رشد پیداکرد:

علم چیست و روش علمی کدام است؟:
کار را به آوردن تعریفها آغاز کنیم و از رهگذر نقد آنها ،پاستخ پرستش

را بیابیم :از قرن نوزدهم مسیحی بدین سو ،به این پرستش چهتار پاستخ داده
شدهاند (به نقتل از نوشتته اهتل دانتش و فلستفه فرانستوی پاتریتک یوئیتت،
: )Patrick Juignet

الف .پاسخ کالسویکهوا بوه پرسوش علوم چیسوت و روش علموی کودام

است و عالم کیست؟:

کالسیکها بر این نظر بودند که یک دنیای طبیعیِ مستقل وجود دارد کته

دانشمند آن را بشیوه عقالنی توضیح میدهد .دانشمند کسی دانسته میشد که
موضوع دانش را ،موجتود در ختارج از او ،بررستی و شناستائی متیکنتد .ایتن

شناسائی کننده موجودی تلقی میشد که رها از بند زمان و مکان ،تأثیر ناپذیر

از محیطتتی کتته در آن متتیزیتتد و دانتتش متتیجویتتد .بنتتابر روش تجربتتی ستتنتی،
موضوع پژوهش علمی ،بیرون از او ،بمثابه واقعیتی مستتقل از انستان ،وجتود

دارد.
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بنابر این برداشت ،مورد تحقیق علمی ،جزئی از واقعیت است که موضوع
علم میشود .کار دانش ایناست که آن را جدا کند ،بشیوه صتحیح ،حتدودش

را تعیین کند و آنرا از ظواهر فریبنده ،پاک کنتد .در حقیقتت ،تنگتی عرصتهِ
واقعگرائی تجربی زود آشکار شتد .نوبتت بته تشتخی

کیفیتتهتای اولیته و

کیفیتهای ثانویه رسید .توضیح اینکه دانستته شتد کته کیفیتتهتای ثانویته
فرآورده مشاهده تجربهگر و فریب دهنده هستند و باید آنها را به کیفیتتهتای

نخستین که حقیقیتر هستند بازگرداند .به سخن دیگر ،آثار ذهنیت را زدود و

عینیت را همان که هست ،شناسائی کرد.

بدینسان دانش پژوه ناب کسی شد که بیطترف استت و اندیشتهراهنمتائی

عقالنی دارد .او با یافتن خواص ثابت ،موضوع را شناستائی علمتی متیکنتد.
این ختواص ثابتت هستتند کته ،بطتور عقالنتی ،در قتانونهتا بیتان متیشتوند.

بنابراین ،دانشمند مشاهدهگر بیطرفِ طبیعتِ موجود در خارج از متا انستان

ها است.

این تعریف از دانشمند و رابطهاش با موضوع مطالعه و علم از قرن هفتدم

بدینسو ،همچنان معتبر است .گرچه از قرن نوزدهم تا امروز ،نقد میشود.
ب .پوزیتیویسم فرآورده نقد تعریف کالسیکها از عالم و رابطهاش با
موضوع علم و علم:

پوزیتیویسم (مثبتگرائی با این ادعا که هر آنچه علمی نیست منفی است)

در قرن نوزدهم ،در سالهای  ،4395پدیدار شد .این نحله فلسفی از
نئوکانتیسم نشأتگرفتهاست .در آلمان رواج یافت و در فرانسه ،اگوست کنت
جانبدارآن شد .ادعا این شد که دنیا دیگر یک قطعه تنها نیست .به واقعیت

تجربی و دنیای فینفسه تقسیم میشود .واقعیت نخستین موضوع تجربه
است و واقعیت دومین موضوع اندیشه.

پوزیتیویسم تنها امرهای واقع (پدیدهها) را موضوع کار علمی میکند و

از شناسائی واقعیت فینفسه ،چشم میپوشد .شناسائی این واقعیت را ،با
لحنی تحقیرآمیز ،موضوع متافیزیک میشمارد .از اینرو پوزیتیویسم را ،به

حق ،پدیدهگرائی خواندهاند .چرا که تنها به پدیدهها میپردازد و کاری
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هم بکار طبیعت آنها ندارد.

چون از پوزیتیویسم بمثابه الگوواره

( )paradigmeسخن بمیان است و نه از اندیشه اگوست کنت ،گوئیم
پوزیتیویسم ،بطور خاص ،موافق ذات و جوهرگرائی نیست .براین نیست که

امرهای واقع از یک یا چند جوهر ناشی شدهاند .در این باره ،میتون

سخنرانی مشهور دو بوا ریموند  ،Du Bois Raymondرا بهنگام منصوب
شدن به ریاست دانشگاه برلین (در  )4375به یادآورد .در آن سخنرانی ،او

گفتهاست :درآنچه به امرهای واقع مربو

میشود ،علم از جبر و تعینگرائیِ

بیکم و کاست پیروی میکند و در آنچه به بنیاد آنها مربو

میشود ،بنایش

بر نمیدانم کیشی ( )agnosticismeاست .علم با طبیعت اشیاء کاری
ندارد.

بدینسان ،پوزیتیویسم موضوع علم را از دیدگاه خود دقیق میکند:

مجموعه امرهای واقع موضوع علم هستند .به سخن دقیق ،مجموع امرهای
واقع قابل مشاهده و معاینه و مطالعه ،که در آزمایشهای مکرر ،همان

خواص را ابراز میکنند ،موضوع علم هستند .مجموعه امرهای واقع ،چیز
قابل دوام است و خواص ثابت دارد که در آزمونهائی که این جا و آنجا

انجام میگیرند ،یکسانند .این مجموعه بخشی از واقعیت است .این واقعیت
بیرون از تجربهگر و مستقل از او است.

با پزیتویسم منطقی ،این آئین سختگیرتر میشود .زیرا دیگر غیر از

امرهای واقع که آزمونپذیر و قابل مشاهده هستند ،را موضوع علم نمی

شناسد .علم بر امرها باید در منطق پوزیتیویسم به بیان درآید به سخن دیگر،
هرآنچه ابطالپذیر (پیشنهاد پوپر) و یا آزمونپذیر (اصلی که جانشین ابطال

پذیری شد) نیست ،علم نیست .این نظر در کشورهای انگلیسی زبان

مقبولیت یافت اما جامعه علمی آنرا نپذیرفت و تا آنجا که نویسنده
اطالع دارد ،دنیای علم بکارش نبردهاست.

هم در کتاب تضاد و توحید و هم درکارهای بعدی ،پوزیتیویسم را

نقدکردهام .در اینجا یادآور میشوم که پوزیتیویسم خود فلسفه است .اصل
های عام که مقرر میکند ( تقسیم واقعیت به دو ،یکی طبیعت و گوهر اشیاء
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و دیگری خود اشیاء و جبر و تعینگرائی و ابطالپذیری و آزمونپذیری)،
هیچیک امر واقع و فرآورده شناسائی علمی و آزمون نیستند و آزمونپذیر نیز
نیستند .جبرگرائی یعنی قائل شدن به مداربسته مادی ↔ مادی .این مرام

بکار سرمایهداری آمدهاست و میآید.

اما اگر ماده متعین است و به روی نامتعین باز نیست ،به سخن دیگر بر

روی خود بستهاست ،چگونه پدید آمده و چسان انبسا

جستهاست؟

پوزیتیویست از خود نمیپرسد هرگاه مدار ماده بسته بود« ،بیگ بنگ»

چگونه میتوانست رویدهد و اینسان انبسال بجوید؟ از سوئی میگوید
کاری به کار طبیعت و جوهر پدیدهها ندارد و ،از آن سو ،از خود نمی
پرسد بدون شناخت این جوهر شناسائی پدیده چگونه میتواند علم

باشد؟ این تناقض را علم اینسان حل کردهاست « :فیزیک کوانتیک
به این نتیجه حداقل رسیدهاست که آنچه وجود دارد ،در اشیائی

ناچیز نمیشود که در زمان و مکان میگنجند و از ماده و انر ی

تشکیل میشوند .آیا این به معنی امکان وجود روحی (  )espritکه در

زمان و مکان نمیگنجد و از ماده و انر ی تشکیل نمیشود ،نیست؟

از زمان انتشار مقاله بک  Beckو اکلس  Ecclesدر  ،4331که با

وجود انتشار در یک مجله مرجع ،هیچگاه مورد انتقاد قرارنگرفته
است ،مانع نظری عمده از سر راه رابطه ماده با روح ()esprit

برداشته شدهاست .حتی دکارت نیز نمیتوانست تصور کند که روزی
دانش چنین چهارچوبی را برای متاهیمی تدارک میکند که او

اندیشیدهاست» (صتحه  144کتاب Notre existence a- t- elle
? un sensنوشته .) Jean Staune

کسی که به جبر معتقد است چگونه میتواند در شناسائی امر واقع

بیطرف باشد؟ این تناقضگوئی را کوانتیک نقد میکند و از پوزیتیویسم
در میگذرد:

ج .کوانتیک عبور بزرگ از پوزیتیویسم:
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عبور بزرگ از پوزیتیویسم در قرن بیستم انجام شد و این کار با مسلم
شدن وجود کنش و واکنش میان دانشمند و دنیا انجامگرفت .علم بر وجود
این کنش و واکنش ،مشکلهائی را ببارآورد که فیزیک اتمی ،دراندازه
گیری ،با آنها روبرو شد .کوانتیک واقعگرائی را زیر سئوال نمیبرد ،بیطرفی
دانشمند و بیرون از پدیده موضوع شناسائی قرارگرفتن و آنرا شناسائی علمی

کردن را زیر سئوال میبرد .تجربه مشاهده و مراقبت خنثایِ (عینی) شیء
پیشرو و بیحرکت نیست .تجربه کنشی است که واکنش بر میانگیزد.

فیزیک کوانتیک حقیقتی عمومی را بر کرسی قطعیت مینشاند که،

بنابرآن ،تجربه در دنیا و نه در بیرون آن است که انجام میگیرد .مداخله
تجربهگر تغییری را در موضوع آزمایش ایجاد میکند که بدون لحاش کردن
آن ،نتیجه آزمایش ،دقیق نیست .بدینسان ،آن جدائی قطعی میان مشاهدهگر

و موضوع مشاهده که کالسیکها و پوزیتیویستها میانگاشتند ،وجود

ندارد .شیء موضوع آزمایش ،دیگر بیرون از آزمایشگر و مستقل از او
نیست .به آزمایش و به چگونگی انجام آن وابستهاست.

این دستآورد را 95 ،سال بعد ،یان پیایه  Jean Piagetدر باالندن

عرفتشناسی«سازندگیگرا»

()épistémologie constructiviste

بکارگرفت .بنابر اینروش ،شناخت وابسته به عملی است که موضوع شناخت

را تغییر میدهد .از رهگذر تغییرهائی که این عمل ایجاد میکند ،شناخت

حاصل میشود .بدینسان ،شناسائی کننده و شناسائی شونده بر یک مسند
قرار میگیرند و با یکدیگر ،کنش و واکنش میکنند .نظر پیایه برداشتی
است که از برداشتهای موجود از علم در میگذرد .زیرا بنظر او ،واقعیت
فروآورده کنش و واکنش ما با دنیا است.

د .نحله فرانسوی معرفت شناسی:

ایجادکننده تحول مهم در برداشت از علم ،گاستن باشالر

Gaston

 Bachelardاست .او میگوید« :علم موضوع خود را شناسائی میکند بی
آنکه هرگز آنها را بطور کامل بشناسد .زیرا علم به دنیائی که باید تعریف شود

ربط ندارد بلکه به دنیای ساختنی مربو

است» .کانگیلهم

Canguilhem

نظر او را پیگرفت و به این نتیجه رسید که« :طبیعت خود قطعه قطعه شده
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و پدیدههای پراکنده موضوع علم نیستند .این علم است که موضوع خود
را میسازد.

باشالر میگوید« :فعالیت علمی با تجربه (تماس با واقعیت) و با

استدالل (بر وفق اندیشه عقالنی) همباز است .نقطه آغاز فعالیت
علمی هرچه باشد ،...،اگرتجربه کند ،باید استدالل کند و اگر

استدالل کند باید تجربه کند».

بنابر اینروش ،موضوع علم از رهگذر حرکت کنش و واکنش میان

عقالنیت و واقعیت موضوع تجربه ،ساخته میشود .از دید نویسنده ،فعالیت
علمی ،محور این کنش واکنش است .بدین خاطر است که موضوع علم

«ساخته» خوانده میشود .زیرا پیش از کنش و واکنش ،نه در کنش و نه در

واکنش وجود دارد .موضوع علم فرآورده این کنش و واکنش است .بدین

خاطر است که یان اولمو  Jean Ullmoدر کتاب خودLa pensée ( ،
 ،)scientifique moderneمینویسد« :دانش موضوعهای خود را

جستجو میکند ،آنها را میسازد و آنها را آماده میکند .موضوعها را حاضر و
آماده پیدا نمیکند .تولید موضوعها آسان نیست .باید که پدیده « اجزایش

شناسائی شوندو پاالیش بیابند» .این کار در فیزیک شفافتر و دقیقتر
انجام دادنی است .زیرا پدیده را مجموعهای از ابزار آماده میکنند .اما ابزار

جز نظریههائی که بشکل ابزار مادیت جستهاند ،نیستند .پدیدهای که بیرون

میدهند ،از هرطرف ،مارک نظریه را برخود دارد .بدینسان ،شناسائی پدیده

ها اندک میشود .شناسائی کننده به خود وسائل نظری و عملی میدهد تا که
آنها را اندر بیابد.

این بینش در باب روش را سازندگیگرائی معرفت شناسانه میخوانند:

دانش موضوع خود را میسازد .موضوع خود را بمثابه یک شیء مشخ

پیدا نمیکند .علم موضوع خود را با فعالیت عملی ،بر وفق نظریهای
عقالنی ،میسازد که مفهومها را میاندیشد .موضوعی که حاصل میشود،

فرآورده کنش و واکنش است .بدینسان ،دانش موضوعهای خود را از

رهگذر فعالیت مختلط نظری و عملی ،ابداع میکند .این شیوه نگرش،

بریدن از بینش کالسیک است .با این بریدن است که از یک آزمون عادی به
069

یک آزمون علمی ،از یک اندیشه عادی به یک اندیشه علمی  ،در نتیجه ،از
یک شیء عادی به یک شیء موضوع علم گذر میکنیم .به قول باشالر،
موضوع عادی هیچ بکار علم نمیآید.

جا تعیین کردن برای شیء ساختهای که موضوع شناخت است مشکل

است .سخن از «موجود علمی» است که ساخته هم عمل و هم نظر است.

پدیده قابل بررسی علمی و قانونمند و یا برخوردار از خواص ثابت است .این
بهم پیوستگی یکچند از موجودهای علمی است که موضوع چنین علمی می

شود.

بدینقرار ،رابطه میان محقق و موضوع تحقیق ،رابطه کنش و واکنش

است .لذا ،محقق از موضوع تحقیق جدائیناپذیر است :محقق بطور کامل

جزء موضوع تحقیق است بیآنکه بتواند ادعا کند واقعیت «عینی» مستقل
از او است.

ما (پاتریک یوئیت نویسنده مقاله) با پوزیتیویسم ،در اینکه علم به

دنیای فیذاته نمیپردازد و به پدیدههای قابل مشاهده و بررسی میپردازد،
موافقیم .از دید ما ،پدیدهها در تجربه زاده میشوند و چون تجربه انجام
گرفت ،امرهای واقع علمی ،قابل تکرار و قابل مهار میگردند .باوجوداین،

با ممنوعیتی که پوزیتیویستها ،در باب دنیای فینتسه برقرار میکنند،
موافق نیستم .دانشمند میتواند در باره وجودی که امرهای واقع از
آن نشأت میگیرند ،نظرها بجوید .این نظرها فرآورده رشد دانش
هستند .بدینخاطر پیش از تجربه نیستند ،تشکیل متافیزیک نمی

دهند ،بلکه هستی شناسی علمی سودمندی هستند .هرگاه هر دو را با

یکدیگر تلتیق کنیم ،موضوع علم دو بعد پیدا میکند .مجموعه امور
واقعی میگردند مرتبط با قلمرو وجود.

و ما دیدگاه علمی که رهآورد فیزیک کوانتیک است ،از آن خود می

شماریم .این دیدگاه است که پیایه صحتش را برکرسی قبول نشاند .به
ضرورت ،رابطه میان دانشپژوه و دنیا وجود دارد .این کنش و واکنش

تشکیل دهنده واقعیت که در قلب فعالیت علمی قرار میگیرد ،مورد قبول ما

است.
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و با نظرهای باشالر نیز موافقیم .او ثابت کردهاست که دانش به امرهای
عادی نمیپردازد .آنچه یک علم تولید میکند دیگر بهیچرو یک شیء
معمولی نیست .میان این دو یک گودال کیفی وجود دارد .باید از آن عبور

کرد تا به علم و موضوع آن رسید .و نیز مسلم است که موضوع شناخت

ساخته کنش و واکنش نظریه و عمل است.

در آنچه به سازندگیگرائی مربو میشود و بخصوص در علوم اجتماعی

است که بکار میرود ،نظر بینابین داریم .اینکه موضوع علم ساخته میشود،

صحیح است .اما برای اینکه ساخته شده تعریف شود ،کافی نیست .افزون
براین ،سزا نیست دانشپژوه را سازندگیگرا خواند .زیرا این اصطالح بکار

میرود برای ساختن موضوع معرفت شناسی.

و بر مالحظات باال ،مالحظهای را میافزائیم که کمی بنیانی است:

دانش را  -هر تعریتی از این کلمه بکنیم  -دانشپژوه نساختهاست،

بلکه دانشپژوهانی ساختهاند که روشهای معرفت شناسانه خاق
خود را دارند .دانشپژوهانی که اغلب همزمان و با هم کار میکنند.

چنانکه باید گتت :دانشپژوه یک گروه اجتماعی است .دانشپژوهی
که بیرون از جهان باشد و موضوعها در جهان را مطالعه کند ،وجود

ندارد .بلکه دانشپژوهانی وجود دارند که یک منطقه از جهان را
مطالعه میکنند که خود از آنند.
ه .موضوع شناسائی تکاپوینده :
شناسائی علمی و دانشپژوهانی که آنرا انجام میدهند ،بخشی از این دنیا

هستند که وارد رابطه میشوند با بخشهای دیگر این دنیا که با آنها
نایکسانند .میان عمل شناسائی و یک بخش از جهان ،رابطه متقابل برقرار

میشود .موضوع شناسائی از این رابطه ،وقتی پدید میآید که این رابطه
متقابل دقیق و برابر نهاد میشود.

موضوع شاسائی یک موجود معرفت شناختی است .شناسائی علمی آن،

فرآورده مجموعهای از فعالیتهای مختلف نظری و تجربی است .چنین
علمی واجد چیزی مشترک و مرکزی و عمومی است که بدان ویژگی میبخشد
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و آنرا از دانش دیگر متفاوت میکند .علم با دو قسمت جدائی ناپذیر از
دنیا سروکار دارد :واقعیت که پدیده است و او میسازدش و دنیا بمثابه
وجود مستقل از پدیده .علم در هر دو قطعهها ایجاد میکند و در فراگرد به

نظریه درآوردنیای عقالنی ،نظریهای پیشنهاد میکند که ،در آن قطعه ،بکار
بردنی است .بدینسان ،یک موجود معرفت شناختی ،موضوع شناسائی علم،

پدید میآید .موضوع معرفت شناختی در درون شناخت است و مرکز
سازماندهنده آنرا تشکیل میدهد.

موضوع شناسائی از رهگذر حرکتی که کنش و واکنش است ،که تکاپوی

تولید شناخت ،در طول زمان ،است ،تصویر میجوید .به یکباره پیش رو
قرار نمیگیرد .پیش از قرارگرفتن در معر ،شناسائی ،مشخ

گردانیهای

عادی انجام میگیرند« .جاذبه تنها» ترصد میشود« .زنده از بیحس»

تشخی

داده میشود« .بیماری» که زندهها مبتالیش میشوند ،تشخی

داده میشود .تحول منظر زمینی و ...نشانهگذاری میشود .برپایه این کارها،

موضوعها شناسائی و با شناسائی آنها ،فیزیک و بیولویی و پزشکی و زمین
شناسی ،بمثابه علم ،پدید میآیند.

موضوع شناسائی علمی بر مبنای طرحی برای شناسائی دنیا ،به یمن

فعالیتی ویژه ،بروفق قواعد روش شناخت ،تشکیل میشود .موضوع کلی یک
عمل در تحول است .تشکیل و ،بیوقفه ،بازتشکیل میشود .زاده یا باز زاده

میشود هربار که دانشپژوهان براساس راهبردی برای معرفت مؤثر بر امرهای
واقع و مفاهیمی همکار میشوند که فرآورده استنتاج و استقراء در قلمرو

معینی هستند.

موضوع شناسائی میتواند ناپدید نیز بگردد .زیرا هیچچیز برای همیشه،

بدست آمده و دراختیار نیست .شناسائی میتواند ناشناسائی بگردد هرگاه
موضوع شناسائی در یک نظرپردازی صرف و یا در تجربه بدون قاعده،

منحل بگردد .موضوعهای شناسائی در جریان تحولهای دانش ،تغییر می
کنند .بنابر یک مأخذ و مرجع معین دردنیا ،موضوعهای گوناگون تحقیق

می توانند تشکیل شوند .موضوع شناسائی ،بدون وقفه ،ساخته و بازساخته می

شود .فرآورده فعالیت علمی است .این فعالیت بس وسیع و گوناگون است.
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این فعالیت میتواند در شناسائی موضوعی خالصه شود که هم سپهر تحقیق
را که همواره محدود است و هم چند و چون ترکیب فعالیت را معین میکند.

و نیز باید در نظر داشت که از یک دانش به دانشی دیگر ،گوناگونیهای

بزرگ در چگونگی تشکیل موضوع شناسائی وجود دارد .در واقع ،باید

نسبت به بخش ملحوش از دنیا تمام دقت و توجه وصالحیت را معطوف

کرد .و این امر انطباقجوئیهای مهمی را ایجاب میکند.

در اینروششناسی ،شناسائی کننده و موضوع شناسائی معرفی میشوند.

پرسش علم چیست نیز پاسخ میجوید .وجود هستی که پدیده نیست پذیرفته
میشود .گرچه پذیرفته میشود که تنها پدیدههای قابل مشاهده و بررسی
موضوع علم میشوند ،اما دانشمند حق پیدا میکند نسبت به هستی نیز نظر

علمی پیدا کند .پژوهشگر کسی است که نظریه در سردارد و در کار علمی

او ،نظر و عمل همداستان و همکارند.

انتقاد روششناسی را میگذارم به پس از برشمردن دستآوردهای علم

بنابر تعریفی که دانشمندان غرب از علم میکنند .این دستآورهای بس مهم

را از کتاب آیا وجود ما معنیدار و هدفمند است؟ ( Notre existence

? )a- t- elle un sensنقل میکنم .مؤلف آن ،یان استون Jean
 Stauneدر دیرینه شناسی و ریاضیات و انفرماتیک و مدیریت و علوم
سیاسی و اقتصادی دکترا دارد .بنیادگذار و دبیر کل دانشگاه میان رشتهای

پاریس و استاد فلسفه علوم است .کتاب او حاصل  15سال تحقیق و

گفتگوها با دانشمندان رشتهها گوگانگون علم در کشورهای مختلف جهان

است.

و .رهآوردهای دانش تا امروز:

 .4واقعگرائی ایجاب میکند که واقعیتی مستقل از مشاهدههای ما و وسائل
مشاهده و بررسی ما ،وجود داشته باشد .حال آنکه دستآورد بزرگ فیزیک

کوانتیک اثبات ایناست که اگر چنین واقعیتی وجود دارد ،واقعیت جسم
مند که بتوانیم آن را ببینیم و لمس کنیم و اندازه بگیریم ،نیست .باوجود
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این ،تجربهها که شرحشان دادیم نشان میدهند که در پدیدهها که با بنیادهایِ
دنیائی ربط دارند که ما را احاطه کردهاست ،چیزی (که علم فیزیک
وجودش را اثبات میکند بدون اینکه بتواند آنرا تعریف کند) هست که نه
تنها در قید زمان و مکان نیست ،بلکه ماده و انریی نیز نیست .این چیز

واقعیتی مستقل است و جسم نیست و دور از مشاهده است و علم نمی

تواند آنرا تعریف کند .حداکثر ،علم با عینیت ضعیف و نه عینت
قوی ،میتواند به آن نزدیک شود.

چه جهش علمی! واقعیتی که علم مشخص و ملموسش میپنداشت،

اینک تصدیق میکند که مجرد است .چه پشتپائی به همه برداشت

های علمی و مادهگرای قرون پیشین! این کشف ایجاب میکند ماده
نارسا و بد است و باید آن را با هستی جانشین کرد (صتحههای  77تا

 89کتاب).
 .1از دید برخی از دانشمندان ،نظیر ترین چوآن توآن Trinh Xuan
 ،Thuanمیتوان از «اصل شعور» سخن گفت .زیرا وجود جهان هستی
بدون شعور بیمعنی است (صفحه  461کتاب) .هاوکینگ در زمانی که در

جستجوی نظریه یگانهای بود که پیدایش جهان هستی را توضیح دهد ،به این
نتیجه رسید که نیاز به آفریدگار است .و پرسید :اگر چنین آفریدگاری وجود
دارد ،آیا تأثیرهای دیگری بر جهان دارد؟ ( Stephen Hawking, Une

.) brève histoire du temps

اما او تغییر نظر داد و اینک فکر میکند ممکن نیست به دلیل وجود

یک قضیه ،قضیه گودل  - Kurt Godelکه دورتر آنرا خواهیم شناخت ،-

چنین نظریه یگانهای وجود داشته باشد .او به نظریه دانشمندانی نظیر

بازاراب نیکولسکو  Bsarab Nicolescuیا ترین چوآن توآن پیوستهاست.

پرسش اینان ایناست« :آیا روزی خواهد رسید که کیهان خویشتن را،

در کلیت شکوهمند خود ،برما آشکارکند؟» بجا است کارهای کورت

گودل ،ریاضیدان اتریشی ،را خاطر نشان کنیم .او ،در سال ،4394

ثابت کرد ،در ریاضیات ،همواره قضیههای اثبات نکردنی وجود
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خواهند داشت .و ،در ریاضیات ،ممکن نیست همه قضیهها را ثابت
کرد .عقل اندیشهگر انسانی هرگز نخواهد توانست کلیت جهان
هستی را ادراک کند (صتحههای  461و  461کتاب).

بر نوشته نویسنده کتاب باید افزود :هستی متعین را شعورمند

دانستن ،انکار خدا نیست بلکه ماده را خداکردن است .اال اینکه این
خدا ،از ازل تا ابد ،به تحول خویش سازمان و هدف میدهد .این

خ دا الجرم بسته به روی خود (ماده است) چگونه توانست پدید آید و
انبسال بجوید؟ و اگر پیدایش و انبسال او قابل توجیهاست ،پس

مدارش باز است .اگر هستی محض وجود ندارد ،مدار ماده به روی
چه چیز باز است؟ اگر باز میتوان گتت در مدار بسته ،بیگ بنگ و
انبسال شعورمند ممکن است ،چنین خدائی از قدرت توتالیتر چه کم

دارد؟ بدینسان ،انکار خدا ،درجا ،اثبات قدرت (= زور) است .اال
اینکه قائل شدن به این خدا درجا انکار آناست .زیرا قدرت یک

رابطهاست ،رابطه ویران شدن و ویران کردن .زندگی بخش نیست،
زندگی ستان است.

نویسنده کتاب ،برایناست که علم تا اثبات هستی محض که ماده و انریی

نیست و در زمان و مکان نمیگنجد ،پیش رفتهاست:
 .114نویسنده توضیح میدهد چسان منکران خدا ،ناگزیر شدهاند وجود بی
نهایت کیهان را توجیهکنند:

● یا باید پذیرفت بینهایت ( 45به قوه  35و یا  45به قوه  )455کیهان
وجود دارد که ،از راه تصادف ،ما در یکی از آنها هستیم که نیک جفت و

جور شدهاست و کیهانهای دیگر نازا هستند .و

● و یا باید بپذیریم که تنها یک کیهان وجود دارد اما چنان دقیق تنظیم شده
است که به قول ترین جوآن توآن «باید اصل را بر این بگذاریم که معمار
بزرگی وجود دارد و او این تنظیم دقیق را انجام دادهاست».
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بدینسان ،وضعیت یکسره وارونه میشود :برای پرهیز از قبول وجود
آفریدگار ،تنها مفری که برای مادهگراها میماند تن دادن به قبول بینهایت
کهیان است که به موازات یکدیگر وجود دارند و همه غیر قابل مشاهده و

آزمون.

اینبار آنها هستند که میتوان متهمشان کرد از علم رویگردانده و به

متافیزیک روی آوردهاند .ترین چوآن توآن در این باره میگوید « :بشخصه،
من فرضیه دنیاهای پرشمار و تصادف که ،از آن ،ناشی میشود را رد

میکنم .من این فرضیه را دوست ندارم .زیرا خالف اصل اقتصاد

است  ...این اصل موضوعه که بینهایت کیهان به موازات یکدیگر

وجود دارند ،با روش علمی خوانائی ندارد .روش علم آزمون و
مشاهده و بررسی است .هرگاه از اینروش محروم بگردد ،در

متافیزیک از خود بیگانه میشود».

وارونه شدن وضعیت را ببین! از این پس ،این مادهگراها هستند که

موضعی مییابند که در خور صفت متافیزیک است (صفحههای  467و
 463کتاب).

 .111آنچه ما از جهان مشاهده میکنیم ،مادهاست .جهان مرکب است از

 75درصد انریی سیاه و  16درصد ماده سیاه و  1درصد ماده معمولی .چه
دستآورد شگفت انگیزی! تمامی افالک که ما میبینیم ،همه ستارهها و
ابرهای گازی که آنها را تشکیل میدهند ،تنها  1درصد کیهان را تشکیل

میدهند .بقیه کیهان از ماده سیاه و انریی سیاه ،هردو هنوز ناشناخته ،تشکیل
میشود که قابل مشاهده نیستند و از بن متفاوتند.

یوئل پریماک  Joel Parimakو نانسی آبرامس  Nancy Abramsاین

تعریف را از خدا ارائه میکنند (در کتاب (The view from the center

« :of the Universeما براین باوریم که خدا جز گشایش یک خط تماس
شخصی با توان ناشناخته جهان نیست .این فراگرد یک تجربه است .یافتن

کلمهها برای تبیین آن بخشی از قصد ما از تألیف این کتاب است» .بدین
سان ،کیهان شناسان و دانشمندان کیهان/فیزیک به شناختن وجود خدا

گرایش پیدا میکنند .از جمله ،یری اسموت  ،George Smootبرنده
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جایزه نوبل فیزیک ،نظر استاد خویش ،استیون وینبرگ

Steven

 Weinbergکه او نیز برنده جایزه نوبل بود را رد میکند« :من با استاد

پیشین خود موافق نیستم .کیهان وارونه آناست که او میپنداشت.کیهان

عاری از عقل نیست ...طبیعت ایناست که هست .و اینکه هست حاصل

رویدادهای تصادفی بیمعنی نیست .بعکس ،چنین است چون جز این نمی
توانست بشود .اگر بخواهی ،تحول آن ،هم از آغاز ،بروفق یک آدن ADN

کیهانی انجام گرفتهاست.

بدینسان ،مطالعه قوانین جهان بسیاری از فیزیکدانان و کیهان/فیزیک

شناسان ،از جمله ،انشتین ،را به این نتیجه رساندهاست که این قوانین
بیانگر وجود شعور و هوشی است فراتر از شعور و هوش ما انسانها.

 36درصد جرم و انریی که این جهان را تشکیل میدهند برما شناخته
نیستند .شناختن آن قلمرو بس گسترده دانشمندان کیهان و فیزک در قرن

بیست و یکم است (صفحههای  439تا  155کتاب).

 .119فیزیک کوانتیک طی طریق کرده به اینجا رسیدهاست که آنچه وجود
دارد محدود نمیشود به چیزهائی که در قید زمان و مکان هستند و از

ماده و انر ی ترکیب شدهاند.

آیا این دستآورد گویای امکان وجود روح خردمندی که در قید زمان و

مکان نیست و از ماده و انریی نیز تشکیل نشدهاست ،نیست؟ حتی دکارت
نیز نمیتوانست تصور کند روزی علم بتواند چنین زمینهای را برای برداشت
های او بوجود آورد (صفحه  144کتاب).

 .9علم به جبرگرائی پایان میدهد:
● در فیزیک ،جبر الپالس که ،بنابرآن ،از لحاش نظری ،باشناخت تمامی

نیروهای طبیعت و موقعیت اشیائی که طبیعت را تشکیل میدهند ،میتوان
آینده جهان را شناخت ،جای به اصل عدم قطعیت هیزنبرگ

 ،Heisenbergسپردهاست .بنابر این اصل ،غیر ممکن است بتوان در
آن واحد ،موقعیت و سرعت تنها یک پارتیکول  particuleرا

شناخت.
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● در ریاضیات ،برنامهِ هیلبر « Hilbertراهحل نهائی» برای مسئله بنیادهای

منطق ،جای خود را به قضیه ناتمامی منطقِ گودل دادهاست .بنابر نظر او،

در بطن ریاضیات ،حقایق قابل مشاهدهای هستند بیآنکه قابل اثبات

باشند.

● در شیمی ،تعادل مورد نظر مارسلن برتلو  Marcelin Berthelotجای به

ترمودینامیک عدم تعادل  Ilya Prigogineسپردهاست .جای به مفاهیم
«تغییر ناچیز با اثر بزرگ»( آیا بال زدن پروانه در یک نقطه از جهان در
نقطه دیگر جهان طوفان ببار میآورد؟) ،سپردهاست .بنابراین ،یکچند از

پدیدههای بزرگ قابل پیشسنجی و پیشبینی نیستند.
● در عصبشناسی« ،انسان

نورونال» (برخوردار از سلولهای بنیادی

سامانه عصبی که عالمتهای الکترونیک را منتقل و هدایت میکنند) را

تجربههای لیبه  Libetدر باب عمل مغز و در باره وجود اختیار که بر

فراگردهائی که بطور ناخودآ گاه توسط مغز آغاز شدهاند« ،حق وتو» اعمال

میکند ،از اعتبار انداختهاند.

● نظریه داروین که بنابرآن ،تحول یک پدیده صرفال حادثی است ،زیرا تنها بر

جهشهای تصادفی ،فرآوردهِ انتخاب طبیعی ،بنا میگیرد را کارهای علمی
کسانی چون کنوی  -موریس  ،Conway - Morrisدانتن  Dantonو یا
دوو  Duveزیر سئوال بردهاند .بنابر تحقیق این دانشمندان ،به تصادف،

مجموعهای از قانونهای فیزیکی و زیستشناسی باهم مرتبط مسیر و جهت

میبخشند .کشف اینان هنوز کامل نگشتهاست .اما دستآورد تحقیقاتشان

به نظرگاه افالطونی اعتباری جدید میبخشد .بنابر آن نظرگاه ،خانوادههای
بزرگ موجودات زنده ،همانند دانههای برف و یا ساختارهای پروتئینها ،از

قوانین طبیعت پیروی میکنند.
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برای اینکه از ویژگی استثنائی تغییر انگاره علمی راهنما نیک آگاه
بگردیم ،خاطر نشان کنیم که جیمس لیتیل ،James Lighthill

رئیس اتحادیه بینالمللی مکانیک ناب و عملی ،بنام همکارانش ،بابت
اینکه اینان به مدت  9قرن این فکر غلط را که سامانه نیتونی جبرگرا
است ،اشاعه دادهاند ،از همگان ،پوزش خواست (صتحههای  196و

197کتاب).

هرگاه بخواهیم حاصل تحقیق نویسنده کتاب را کوتاه و گویا در اختیار

خوانندگان کتاب قراردهیم ،گوئیم :دانش به جبر و جبرگرائی پایان میبخشد.

نبود جبر نخست بمعنای بازبودن مدار پدیدههای هستی مادی و خود

این هستی است .اما آیا هستی مادی جز بروی هستی محض ،شعورمند

و هوشمند و دانا و توانا ،میتواند باز باشد؟
 .1رهآورد انقالب کوانتیک :اورتولی  Ortoliو  Pharabodاز انقالب
کوانیتک سخن میگویند و مینویسند« :انقالبهای جمهوریخواهانه،
مارکسیست  ،اسالمی و دیگر ،روزی در مقایسه با انقالب کوانتیک ،ناچیز
جلوه خواهند کرد .این انقالب ،پیش از هر رویداد دیگری ،سازماندهی

اجتماعی – سیاسی و شیوههای اندیشیدن ما را دیگرگون کردهاست و می

کند»:

 .114بمثابه دانش ،مستحکمتر از همه ،فیزیک کوانتیک و قضیه گودل و

نظریه بلبشو ( ) théorie du chaosاست .هرگز نخواهیم توانست

همزمان ،موقعیت و سرعت یک پارتیکول را بشناسیم .هرگز نمی
توانیم سامانهای از امور بدیهی داشته باشیم که ،در عینحال ،کامل و
همساز باشند .هرگز نخواهیم توانست با قطعیت بگوئیم یک ماه بعد،

آب و هوا چگونه خواهد بود.

 .111بنظر غیر ممکن میآید که بتوان این امر را زیر سئوال برد که  49تا

 44میلیارد سال پیش از این ،جهان بسیار کوچک و بسیار داغ و بسیار
متراکم (که جوهر نظریه بیک بنگ را تشکیل میدهد) بودهاست .اما ما
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دیدیم که با وجود علم بر وجود ماده سیاه و انریی سیاه ،بسا کیهانهای
موازی ،هنوز دانش ما بر جهان ناچیز است .بنابراین ،زیر و زبر شدنهای
علمی مهم میتوانند رخدهند .زیر و زبرهائی میتوانند روی دهند که بخشی
از ایجابات فلسفی این رشته را تغییر میدهند.

 .119آزمایشهائی که نقش کلیدی دارند و حاصلهاشان ،در نشریههای
مأخذ و مرجع ،انتشار مییابند ،این مدعی را که انسان «نورونال» است رد

میکنند و صاحب «روح اندیشمند» بودن انسان را برکرسی قبول مینشانند.

 .111زیست شناسان دیدی ابتدائی دارند و زیستشناسی رشدی
بزرگ به خود خواهد دید( .صفحههای  193و )115

 .1الگو و بیان راهنمای جدید و ویژگیهایش :از دید خواننده نگریخته
است که بخش بزرگی از الگو و بیان راهنمای جدید علم بر مفاهیمی چون
عدم قطعیت و عدم کمال و عدم امکان پیشبینی و ...بنا گرفتهاست .میتوان
از آن این استنتاج را کرد که این الگو و بیان بر نادانی و نه بر دانائیهایی بنا

میگیرد .لذا کم استحکام هستند .اما در واقعیت ،کامال برعکس است!

در حقیقت ،امروز ،ما ،با دقت علمی سخت دقیق،میدانیم چه چیزهائی

را هرگز نخواهیم دانست .سه معرفت را هرگز نخواهیم جست:

 .194ما  ،همزمان ،موقعیت و سرعت یک پارتیکول را هرگز نخواهیم
دانست (اصل عدم قطعیت هیزنبرگ) .و

 .191ما هرگز سامانه منطقی کامل و همساز نخواهیم داشت (قضیه
گودل)

 .199ما هرگز نخواهیم توانست با دقت آب و هوای یک ماه بعد را
پیشبینی کنیم (نظریه بلبشو)

با همه شگفتآوریش ،این ندانستنها گویای رشد دانش ما و نه واپس

روی است .این امر که میتوانیم حد علم را بشناسیم و ،از درون علم این حد
را شناسائی کنیم و نه از بیرون آن ،برای روش علمی و عقالنیت یک پیروزی

است.
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 .411در قرن نوزدهم ،و در اول قرن بیستم ،علم نه تنها زیر سلطه امید بود
بلکه زیر سلطه این قطعیت نیز بود که واقعیت را به واقعیت میتواند توضیح

دهد .و از آن پس ،در طول قرن بیستم ،علم ثابت کرد که هرگز نمی
تواند واقعیت را در کلیتش ،شناسائی کند .افزون بر این ،هرگاه از

واقعیت مراد واقعیتی باشد که ،درآن ،میزییم ،یعنی واقعیتی باشد که

می توانیم ببینیم و لمس کنیم و حس کنیم ،واقعیتی باشد که در زمان
و مکان قراردارد و ماده و انر ی است ،علم ثابت کردهاست ( بعلت
پدیدههائی چون المکانی) که این واقعیت توانا به توضیح خود
نیست .زیرا پدیدههائی که از سطح دیگری از واقعیت نشأت میگیرند

میتوانند مسبب باشند و براین واقعیت اثرگذار باشند.
تا آنجا که من میدانم ،یان فرانسوا المبر

Jean – Francois

 Lambertکسی است که بهتر میتواند این ناکاملی علم را توضیح دهد .او

بر یافتههای دیگران ،ناکاملی زبان و وجدان مغفوله را افزوده و توضیح

رساتری ارائه کردهاست« :بهنظر مسلم میرسد که تا وقتی تحقیق درباب
زبان (توسط ویتگنشتاین  )Wittgensteinو یا درباره منطق (گودل) و یا
ساخت ماده (تحقیق هزینبرگ) و یا وجدان مغفوله (تحقیق الکان) ،همه

اثبات میکنند عدم کمال را .همه اثبات میکنند فضای تصمیم ناپذیری را.
همه اثبات میکنند ناممکن بودن محدود کردن حقیقت را به تمامت آنچه

میتوان گفت و یا میتوان اثبات کرد و یا میتوان بالفاصله اندازه گرفت:

تمامت حقیقت به بیان در نمیآید و ثابتکردنی نیست و از اندازهگیری می
گریزد .هرگاه چیزی قابل بیان در یک فرمول باشد ،خود آن چیز میگوید که

بخشی از آن از فرمول گریختهاست .بنابراین ،بدون در نظرگرفتن این امر که

بخشی از آن چیز در فرمول بیان نمیشود ،در فرمول بیان کردن آن تمام چیز
ناممکن است .در هر مجموعه ردپاهائی (هر نوشته ،هر گفتار ،هر سامانه

صوری ،هر اندازه) مفرو ،است «ناشناختهای» که ردپا باقی نمیگذارد اما
در سفیدیهای نوشته ،متجلی است .پایه نوشته را نیز نمیتوان همانند پایه
گفتار توصیف و تعریف کرد .چنانکه پایه گفتار را نیز نمیتوان چون پایه

منطق صوری ،به فرمول درآورد .با وجود ناتوانی از نوشتن و گفتن کامل،
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بنیاد و پایه خود را ،در عمل نوشتن و سخن گفتن ،نشان میدهد»( .صفحه
های  115و  111کتاب).
 .6جهان هدف مند است و علم محدود به شناسائی پدیدهها نیست:
دست کم دو قلمرو از قلمروها که تا بدینجا پیگرفتهایم (آنچه به انسان ربط

مییابد و تحول) ،پرسشها دربابهدفمند بودن جهان را بر میانگیزند .دیدیم
که بسیاری از دانشمندان با هدفمند بودن جهان موافق نیستند و حاضر به

شنیدن نظری هم نیستند که جهان را هدفمند بداند .اما پیش از اینکه

ببینیم حق با اینان است و یا خیر ،ببینیم علم چه بود و اینک چیست:

 .614لغتنامه روبر  Robertده تعریف از علم بدست میدهد .از واسعترین
(شناخت صحیح و دقیق و عمیق) تا محدودترین تعریف که در قرن نوزدهم

از علم بعملآمدهاست («مجموعه شناختها از یک ارزش جهانشمول که
موضوع علم گشته و به روش علمی شناسائی شده و بر روابطی بنا جسته باشد

که بطور عینی قابل آزمون باشد»).

اما در هیچکجا تصریح نشدهاست که علم محدود میشود به مطالعه پدیده

هائی که علت طبیعی یا مادی داشته باشند .بسیاری از بانیان دانش جدید،

پیشاپیش آنها نیوتون و کپلر ،علم را «مطالعه قوانینی که خداوند در
آفریدن دنیا بکاربردهاست» ،تعریف کردهاند.

 .611از دید مادهگرائی بمثابه روش ،این سخن که «علت وجود یک پدیده

خدا است» نظری را رویهکردن است که سبب شدهاست قرنها فرصت از
دست بشریت بدر رود .اما این مادهگرائی بمثابه روش(یا طبیعتگرائی
بمثابه روش) ،ولو در کار علمی روزانه ،بس ضرور است ،بهیچرو ،پایه

ساختاری علم نیست .بکاربردن روشی است که میتوان کنارش گذاشت.
برنده جایزه نوبلی که کریستیان دو دوو  Christian de Duveاست در این

باره میگوید« :ادعا میشود که دانش بر طبیعتگرائی بناگرفتهاست ،بنابر
طبیعتگرائی ،تمامی پدیدههای موجود در جهان را توسط قوانین شناخته
شده فیزیک و شیمی میتوان توضیح داد .این طبیعتگرائی سنگ پایه بنای
علم را تشکیل میدهد .هرگاه تن به این مسلک نسپاریم ،باید در آزمایشگاه
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های خود را ببندیم! هرگاه بنا را بر این فر ،بگذاریم که آنچه ما مطالعه می
کنیم توضیح دادنی نیست ،در را بر روی تحقیق علمی میبندیم .اما

برخالف این نظر که توسط یکچند از دانشمندان اظهار شدهاست،
این ضرورت منطقی ایجاب نمیکند طبیعتگرائی را ،پیشاپیش،

بمثابه یک فلسته و یا آئین و یا باور باید پذیرفت .این تنها یک اصل
موضوعه ،یک فرضیه برای کار علمی است که اغلب طبیعتگرائی بمثابه

روش خوانده میشود .روشی است که هربار که با امور واقع و یا رویدادهائی
روبرو شویم که طبیعتگرائی بکار توضیح آن نمیآید باید رهایش کنیم».

اما رشد علمی کار را به رها کردان طبیعتگرائی بمثابه روش کشاندهاست.

برنارد دسپانیا  Bernard d'Espagnatتوضیح میدهد چرا « :آیا ماده

گرائی بمثابه روش ،بمثابه پیش فر ،تحقیق و رشد این یا آن رشته علمی

است؟ مدعای من ایناست که نه ،مادهگرائی ،ولو بمثابه روش ،بکار تحقیق

و رشد علمی نمیآید .چرا که فیزیک کوانتیک از قید این پیش فر ،رها

است .بدیهی است که میتوان موافق دیدگاههای نیلس بویر Niels Bohr

نبود اما حق ایناست که او و شاگردانش بانی رشد علم فیزیک در قرن

بیستم هستند .هیچ فیزیک دانی این واقعیت تاریخی را انکار نمیکند .و
بویر میگوید :یک وسیله اندازهگیری باید موافق فیزیک کالسیک ساخته و
بکاربرده شود .نه به خاطر ویژگیهای فیزیکی خود بلکه تنها به این خاطر که

بمثابه وسیله بکار ما میآید .انتخاب این وسیله توسط انسان ،عالوه بر این
که بیانگر شرائط حاکم بر تجربه است ،گویای شرائطی نیز هست که تعیین

میکنند و نوع پیشگوئیهائی هست که بعدا میتوان کرد .شرائط اخیر ذاتی
تشریح پدیدهای هستند که میتوان واقعیت فیزیک خواندش .بدینقرار ،حتی
تنها بمثابه روش نیز ،مادهگرا خواندن  ،سخنی پوچ و بیهودهاست».

گرچه مادهگرایان میپذیرند که مادهگرائی فلسفی رد شود ،اما ماده

گرائی بمثابه روش را یک اصل مطلقامعتبر میانگارند و تمامی کسانی که می
خواهند علم را از بند آن رهاکنند را متهم میکنند که بنا را بر بازگشتن و
بازگرداندن به دوران تاریک پیش از عصر علم گذاشتهاند.
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 .619ذوب شدن مادهگرائی بمثابه روش و علم در یکدیگر ،همانطور که
دیدیم ،نه بلحاش نظری و نه بلحاش عملی ،معتبر نیست .و رسیدن به این
نتیجه علمی ،نه تنها به لحاش فلسفی و خداشناسی ،بلکه دقیقال بلحاش علم

اهمیتی به تمام دارد .در واقع ،هرگاه بپذیریم که (ولو در موارد بسیار

محدود) علم را از مادهگرائی بمثابه روش جدا کنیم ،یک رشته از

تحقیقهای جدید (همه بارورِ نتایجی بالقوه غنی) ممکن میشوند.
حال آنکه امروزه ،این تحقیقها تابو هستند زیرا با مقدسی که ماده
گرائی بمثابه روش است نمیخوانند.

بدینقرار ،امروز ،دانشها شعور و وجدان هزاران شاهد «تجربهها در

آستانه مرگ» را تشریح میکنند که برخی از جنبههایش «خروج از تن» و
بطور قطع تصدیق وجود هستی محض هستند .بدینخاطر دانشها به این

موضوعها میپردازند که یکی از تجربهگرهای عصبشناسی قرن ،بنجامین
لیبه  Benjamin Libetبطورجدی مطالعه برای اثبات واقعیت داشتن

خروج روح از تن را که شاهدان شهادت میدهند ،در دستور کارخود

قراردادهاست .این رفتار یک دانشمند ،رفتار مردی است که چون با شاخ

های جالب توجه روبرو میشود ،بخاطر پیشداوری ایدئولوییک ،از آنها
روی بر نمیگرداند .آنها که اینرویه را به سخره میگیرند ،علم ستیز هستند.

اگر اینگونه تجربهها که برای درک طبیعت انسان بس مهم هستند ،هنوز

بطور جدی انجام نگرفتهاند ،بخاطر مطلق انگاری مادهگرائی بمثابه روش

است( .صفحههای  119تا  116کتاب).

بر حاصل تحقیق نویسنده باید افزود که مادهگرائی مرامی است
ساخته براصل ثنویت تک محوری .کسی که این مرام را در سردارد،

در محدوده از پیش تعیین شده ،تجربه میکند .در حقیقت ،تجربه

میکند برای اینکه ثابت کند جز ماده ،هیچ ذی وجودی نیست و یا
چون متروض او ایناست ،جز آن را نمیبیند .او منکر خدائی میشود
که چون عقل به روی او باز میشود ،از هر محدود کنندهای رها می

گردد و میتواند هرآنچه را مادهگرا نمیبیند ،ببیند .آیا انکار این خدا
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با نشاندن خدائی چنین محدود کننده عقل ،کاری علمی است؟ به
جبر ،عقل را از خودانگیختگی ،بنابراین ،توان آفریدن محروم
کردن ،این کار علم ستیزانه ،جز با زور را مدار عقل کردن شدنی

است؟ بدینسان نیست که ،با انکار خدا ،درجا ،قدرت (=زور) خدائی

میجوید و این قدرت هدف فعالیت «علمی» نمیگردد؟

 .7بر سر مادهگرائی آن میآید که بمب اتمی بر سر شهر هیروشیما

ک
آورده و پرسش درباره خدا وارد علم شدهاست :تصدیق کالسی ِ

«همه چیز مادی است» ،بلحاش علمی ،دیگر بیمعنی است .نه تنها
بنیادهای اشیاء «منحل» شدهاند ،بنحوی که بنش هوفمن

Banesh

 Hoffmannتوانست بنویسد :پروتونها و الکترونها در مکان و زمان

محل نگزیدهاند (حتی وقتی موضوعهای علم میشوند) و میتوانند
از دیوارها عبورکنند ،بلکه ،واقعیت المکان است و هرگاه بخواهیم

واقعبین باشیم (موضع یک مادهگرا) ناگزیر باید همانند برنارد
دسپانیا ،به «واقع بینی غیر مادی» از نوع افالطونی آن قائل شویم.

 .714با آنکه درپی قرنها ویرانکردن هرگونه دیدگاه دینی انسان محور،
توسط کیهان شناسی ،تحقیقات جدید در ستارهشناسی و فیزیک پرسش (اما

نه پاسخ را .زیرا همواره میتوان تصور کرد که بینهایت کیهانهای موازی

وجود دارند) در باب هدف غائی و وجود خدا ،وجود آفریدگار ،وجود یک

معمار بزرگ (هر اسم دیگری را میخواهید بکار برید) را وارد علم کردهاند.
بدینکار ،تابو را شکستهاند و رابطه علم را مادهگرائی بمثابه روش (و بطریق

اولی با مادهگرائی فلسفی) قطع کردهاند .در این کار ،پیشگام فیزیک

کوانتیک است.

 .711دشمن مطلق مادهگرائی ،ثنویت – بینشی که ،بنابر آن ،روح خرمندی

جدا و مستقل از ماده میتواند وجود داشته باشد – است .از زمانی که
فیزیک کوانتیک ثابت کرد یک بعد غیر مادی واقعیت میتواند وجود داشته

باشد که با دنیای مادی تعامل میکند و از زمانی که بک  Beckو اکل

 Ecclesالگوئی نظری را بسط دادند که این تعامل بدون اینکه قوانین
085

فیزیک را مختل کند ،وجود دارد ،این ثنویت پذیرفته شد .افزون بر اینکه
این ثنویت بهترین توضیح و راهنمای تحقیقاتی هرچه بارورتر در باب امر

واقع است .تجربههای لیبه نمونهای از این نوع تحقیقها است.

« .719الگوی نظری عقالنیت کالسیک» (اصلکمال مطلوب وضع کردن)

را قضیه گودل ویران کرد .این قضیه بینشی از نوع بینش افالطونی در

باب حقیقت در ریاضیات را تقویت میکند و اعتباری قطعی میبخشد
به شهادت ریاضیدانان بزرگ بر اینکه با یک «دنیای ریاضیات» در
ارتبال هستند که فرآورده عقل خود آنها نیست.

 .711این نظر که تحول جهت یافته و هدایت شده و یا توانا به تکرار است و
توسط دانشمندانی چون دانتون و کنوی – موریس و یا دوو بسط یافتهاست

اعتبار علمی میبخشد به دیدگاه دانشمندانی چون تیلهارد و شاردن

که بنابرآن ،در زیست شناسی ،ممکنالوجودی که به خود شعور داشته
باشد و وجود ما را از پیش مقدر کرده باشد ،بسا «گرههای» درخت

بزرگ زندگی هم از لحظه وقوع بیگ بنگ ،متعین شدهاست ،این
است آن نظر آزمون ناپذیر و هموزن ظن و گمان.

 .714صادقانه بگویم که من دوست ندارم جای مادهگراها باشم .زیرا این

علم ،تنها علم – علمی که باید بهترین و وفادارترین متحد آنها در مبارزه با
هرگونه معنویتگرائی میبود – بسان یک بمب اتمی حیات مادهگرائی را از
ریشه برکند .به استثنای داروینیسم ،تمامی پایههایش فروریختهاند .همانطور

که دیدیم ،آزمون و تجربهای که داروینیسم را زیر سئوال ببرد ،انجام نگرفته
است.

بدینسان میتوان دریافت چرا مادهگراها با کارمایه ناامیدی به

داروینیسم چسبیدهاند .زیرا این تنها چیزی است که برای آنها باقی

ماندهاست .اما همین تک ستون ،داروینیسم ،نیز از هرسو ،خورده می

شود .منظره ،درست به منظره هیروشیما بعد از بمباران اتمی میماند.
در آن شهر ،تنها یک بنا ،بنای موزه علوم و فنون ،بمثابه یک اسکلت،

برپا ماند .بعد از اصالحات میجی در اپن ،این موزه معرف دیدگاه

کالسیک از علم بود( .صفحههای  117تا .)113
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 .8حضور خدا در علم و دین بمثابه دری بروی هستی محض :شرح و

تفصیلی که از درون علم ارائه کردیم ،ما را به برداشت جدیدی از علم

رهنمون شد:
.314

علمی در عینحال آگاه از محدودیتهای خویش در آنچه به

امکاناتش برای تشریح جهان مربو میشود و باز بهروی مسائلی که پیش از

این ،پرداختن به آنها را محال میانگاشت.

 .311وجود سطح دیگری از واقعیت غیر از واقعیتی که ما هستیم ،بهیچرو

ایجاب نمیکند خدائی وجود داشته باشد .در واقع ،میان مالحظاتی که در
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
میکند .بدیهی است هیچ اجباری به پذیرفتن این فر،ها نیست .بستگی به
هرکس دارد که تا کجا میخواهد موضع خود را دقیق کند:

الف .واقعیت مستقل – آنکه واقعال وجود دارد -در زمان و مکان نمیگنجد
(المکان و الزمان است) .تحقیق ما به این نتیجه رسید که چنین واقعیتی

وجود دارد .یکچند از مادهگراهای سرسخت این دستآورد علم را انکار

میکنند .اما موضع آنها را میتوان «متافیزیک» خواند .بخصوص که با
پیشرفت دانش خوانائی ندارد.

ب .روح خرد مند انسان با این واقعیت مستقل در ارتبا است .ریاضیدانان
بزرگ که نظرهاشان را آوردهایم ،براین نظر هستند .ولو تصدیق این رابطه
بسیار محتمل است ،به استحکام فر ،اول نیست .ما نمیتوانیم این فر،

را ثابت شده بشماریم.

ج .این واقعیت مستقل خواصی دارد که او را به یک شیء و یا یک روح
خردمند همانند میکند؟ در پایان این فصل ،به این پرسش اساسی به تفصیل

باز خواهیم پرداخت .ماده گراهای جدید و یا «ماده گراهای باز» ،آنها

که نتایر علم ،مانند نتایجی که فیزیک کوانتیک و قضیه گودل بدست

میدهند را ،قبول میکنند ،در اینجا ،متوقف میشوند .یعنی به این
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پرسش پاسخ نمیدهند .اما معنویتگرایان قدمی بیشتر بر میدارند و
این واقعیت را هستی محض میخوانند.

د .این هستی محض ،در مقام واقعیت مستقل نمیماند ،در دنیای ما ،در
پدیدهها ،تجلی میکند .وجود موجودهای شعورمند یکی از این تجلیها
است .این موضعگیری قائل شدن به هدفمند بودن تحول زندگی و وجود
زندگی بعد از مرگ را (زیرا طبیعت واقعی ما نزدیک به طبیعت هستی

محض است) ایجاب میکند .آنها که خود را معنویتگرا میخوانند اما به

زندگی بعد از مرگ معتقد نیستند ،از این حد پا فراتر نمیگذارند .آنها که می

گویند ماهیت ما را نمیتوان به یک پدیده مادی فروکاست ،از این حد ،پا

فراتر میگذارند.

ه .این هستی یک شخ

با یک اراده است و خواستها و طرح دارد .در

اینجا ،همه آنها که هستی را یک انریی هستی شمول میدانند (بسا آفریننده
ای که شخ

نیست) راهدیگری درپیش میگیرند که آنها را به تعریفی از

این هستی میرساند که همان تعریف تائوئیسم  Taoismeاست« :او یک
هستی نامتعین در کمال خویش است که پیش از آسمان و زمین بودهاست.

ماده نیست و تأثیرنمیپذیرد .وجود دارد و یگانه و درهمه جا و همه وقت
حضور دارد و متحرک از جائی به جائی نیست و مرگناپذیر است .میتوان

او را مادر هستی آفریده دانست .چون نام او را نمیدانم ،او را تائو می

خوانم» .و آئین بودائی او را چنین تعریف میکند« :او وجودارد بیآنکه
خلق شده باشد و خویشتن را بنمایاند .اگر وجود نداشت ،بهنگام آفرینش،

خروجی و صیرورت و بروز و ظهور و تجلی ممکن نبود» .آنها که به وجود

خداوند بمثابه یک شخ

قائل نیستند ،این فر ،را میپذیرند.

و .این خدا در پی ارتبا برقرار کردن با ما است .اینکار را از راه دینهای
بزرگ انجام دادهاست .فراموش میشود که حتی با قبول یکتائی خدا ،فر،

های مختلف وجود دارند:

 -فرض دهشتناک :خداوند ما را بار میآورد همانطور که ما حیوانها را

بار میآوریم؛
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 فرض بیتتاوتی :همانطور که ما توجهی به اشیائی که میسازیم ،نداریم،خدا هم توجهی بکار ما ندارد؛

 -فرض انتظار :خداوند هنوز سعی نکردهاست با ما ارتبا

برقرارکند،

منتظر است که ،در جریان تحول ،به سطح باالتری ارتقاء پیداکنیم .و

 فرض کالسیک :خداوند وجود دارد و بیآنکه متوجه شویم با ما ،ازطریق ادیان بزرگ ،رابطه برقرار میکند .طرفداران ولتر و دیگر آنها که به

خدا شناسی از راه تعقل قائلند ،این فر ،را نمیپذیرند.

ز .خداوند خوب است و میتواند نیایشهای ما را اجابت کند و در جهان
عمل کند .موضوع ادیان جانبدار یگانگی خداوند ایناست که خدا خوب و
قادر است .بدیهی است که در درون این ادیان نیز نظرگاههای گوناگون وجود

دارند .چنانکه خدا شناسیِ فراگرد برایناست که خدا آغاز تحول انسان را
نمیداند .و یا هانس جوناس برایناست که خداوند قادر مطلق ،با آزادی
واقعی انسان خوانائی ندارد .بدینسان ،آنها که فر ،ششم را قبول کردهاند،
باید گامی دیگر بردارند تا بتوانند فر ،هفتم را بپذیرند.

با این هفت فر ،یاکوب چه میتوان کرد؟ برای این هفت درجه را به

فراز رفتن ،هربار نیازمند فرضی اضافی هستیم .میتوان گفت باالترین درجه

نامحتملتر است .اال اینکه نامحتمل بمعنای ناممکن نیست .ما شرائط
امکان هریک از درجهها را بررسی میکنیم:
روشن است که درجه واپسین نیازمند باورآوردن است .اما باید خاطرنشان
کنیم این موضع بیمعنی و پوچ نیست .در حقیقت ،هرگاه بنا را بر فر،
هفتم بگذاریم و«تصادف وسیله باشد که خداوند برای ناشناس سفر کردن
خویش برگزیده باشد» ،منطقال میتواند در دنیائی عمل کند که ،درآن ،پدیده

هائی وجود دارند که سبب پدیدآورنده ندارند .آرتور ادینگتون Arthur
 Eddingtonنیز نوشتهاست« :اگر علت پدیدآورنده نباشد ،دیگر تمیز میان

طبیعی و فراطبیعی محل پیدا نمیکند» .بدینقرار ،بهنگام نوشتن این جمله:

«با وجود دستآوردهای فیزیک کوانتیک ،دانشمند ،از نو ،میتواند
به خدا باورآورد» ،او میباید تعریفی از نوع تعریف هفتم در سر میداشته
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است .بدینسان ،برخالف قول انجیل ،خدا نمیتواند خورشید را از
تابش و ستارههای منظومه شمسی را از حرکت به دور خورشید

بازدارد ،اما میتواند بر انسانها و رویدادها ،از رهگذر عدم تعین
اثرگذار باشد.
ح .تعریف ششم یکتاپرستی که دینهای جانبدار یکتائی خدا تبلیغ میکنند،
در بحبوحهِ تجدد ،احتمال پذیرش ناچیزی میداشت .در واقع ،دو فرضیه در

باره منشاء دینها وجود دارند:

● تمامی دینها اختراع انسانها هستند  .و
● اگرچه دینها را انسانها آماده کردهاند ،مفاهیم و پیامهائی که دربردارند،
از خدا هستند که به بنایگذارهای دینها نازل شدهاند.

اعتبار دینهای جانبدار یکتائی خداوند ،بستگی تمام دارد به صحیح

شناخته شدن فرضیهِ دوم .در دنیای بسته بروی خود ،این فرضیه پوچ و بی
معنی است .در رویاروئی با تجدد ،روشنفکران باورمند به خدا که خود را

روشن اندیش میخوانند ،عمومال نسبت به این ویژگی اساسی یکتاپرستی،

سکوت میکنند و روشنفکران ناباور به خدا ،حتی حاضر به بررسی آن نیز
نیستند .زیرا آن را بیمعنی میانگارند.

آندره کنت – اسپونویل  André Comte – Sponvilleمینویسد« :من

هیچ حقیقت ناشناختهای را در اختیار ندارم .نه من و نه هیچکس دیگر،
چنین حقیقتی را در اختیار دارد .مسئله این نیست که حقیقت دیگری را که

کمبودش احساس میشود ،کشف کنیم ،بلکه مسئله ایناست که هیچچیز
دیگری جز حقیقت که باید کشف کرد وجود ندارد .هیچ چیز دیگری را

نباید جست ،ما در حقیقت هستیم و هم اکنون بیشتر از آنچه برای زندگی

کردن کفایت میکند ،آنرا میشناسیم .بودا یا مسیح کمتر از ما میدانستند
بسیار کمتر ،اما این امر به ما ،هیچ برتری نسبت به آنها نمیدهد».

با آنکه این سخن نشان از تواضع دارد ،اما در خود یک اشتباه منطقی

دارد .آندره کنت – اسپونویل چگونه میتواند بداند که در میان  6میلیارد
انسانی که در روی زمین زندگی میکنند ،هیچیک «معرفتی خفی» و حقیقتی
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نهان در اختیار ندارد؟ او باید خدا باشد تا چنین تمام وجدانهای ساکنان
روی زمین را بخواند و مطمئن شود هیچیک واجد هیچ حقیقت نهانی

نیستند .این علم را باید نسبت به گذشته داشته باشد .وگرنه چگونه میتواند
بداند بودا و یا مسیح کمتر از مامیدانستهاند؟ بدیهی است آنها از بار الکترون

آ گاه نبودهاند .اما بسا ،به یمن یک سرچشمه معرفت که در بیرون از

دنیای ما است ،دقیقاً همانند ریاضیدانان بزرگ که مدعی هستند با
دنیای حقایق ریاضی در ارتبال هستند ،در باره طبیعت واقعیت بیشتر

از ما میدانستهاند.

بدیهیاست که آندره کنت – اسپونویل هیچگاه ادعا نکردهاست چنین

توانائی دارد .اال اینکه اندیشهای که اظهار میکند (همان که اندیشه ماده

گراهای معاصر است) ،در محدودهای قرار میگیرد که ،در آن ،فرضیه دوم
درباره منشاء دین ،در نظرگرفتنی نیز نیست .بمثابه فرضیهای که قابل آن

نیست که موضوع اندیشه قرارگیرد ،طرد شدهاست (دقیقِ کلمه اینکه ممکن
نیست که بتواند موضوع اندیشه بگردد).

در دنیای بسته به روی خود که ،درآن ،همه چیز میتواند توسط

ماتریالیسم علمی توضیح داده شود ،رد فرضیه دوم موضع قابل قبولی است.
اما در دنیایی که ،درآن ،معرفتهای علمی چنین با قوت بسوی نظریه

افالطون سمت مییابند ،نظریهای که ،بنابرآن ،وجود ما ،دستکم در جزئی از
خود ،به واقعیتی در سطحی دیگر ،بستگیدارد ،که ،درآن ،نشانههای قوی از
ارتبا

ممکن میان روحِ خردمند انسان ( )espritبا روح خردمند واقعیت

دیگر ،در عقالنیترین قلمرو(قلمرو ریاضیات) ،وجود دارند .این موضع که

دین اختراع انسانها است (باز باید تکرار کرد بسیاری از متتکران
کنونی براین نظر هستند) را موضعی جزمی ،بنابراین ،غیر عقالنی

است.

حاال میتوانیم ،بشیوهای ساده ،فرضیهای را که پایه اغلب دینهای

بزرگ است ،اندر بیابیم .بانی دین یا بانیان دینها با دنیای افالطونی که دنیا

و شعور ما از آن پدیدآمدهاست ،ارتبا

داشتهاند .این ارتبا ها ،بنابر مورد،
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قوتمندتر و مداومتر و در جنبههای مختلف آن ،در سطحی دیگرند.
ناهمانندی و همانندیها میان دینها از این رهگذر است.

از این منظر که بنگری ،دینها به سوراخهای کلید دربهائی

میمانند که بروی اطاقی تا بخواهی بزرگ باز میشوند .هر سوراخ
امکان میدهد جنبهای از جنبههای اطاق را ببینیم .از این سوراخها،

جنبههای همانند نیز مشاهده کردنی هستند.

ل .تعریف پنجم نیز باورمندی به خدا را ایجاب میکند .هیچ از آنچه ما

گفتهایم الزم نمیآورد که هستی یک شخ

باشد .باوجود این ،منطقی بنظر

میرسد که فکر کنیم واقعیت غائی ،اگر یک هستی و نه یک شیء است ،در
آنچه به منشها و ویژگیهایش مربو میشود ،بیشتر از ما باشد.

بدینقرار ما نشان دادیم که تعریفهای  4و  6و  ،7به یمن جهشهای

علمی بعملآمده ،ممکن هستند .ولو دانش ما بطور مستقیم بیانگر آنها

نیستند.

ی .بنا را که برتعریف چهارم بگذاریم ،وضعیت دیگر میشود :انسان و
نقش او و این امکان که تحول هدایت شدهباشد ،با توجه به اعتباری که

ثنویت روح و ماده (تکرار کنیم :بدون اینکه ثابت شده باشد) فر ،بسیار

معتبری است.

پیش از آنکه به تعریف سوم بپردازیم ،پیآمدهائی که این تحول برای

دینها دارد را بررسی کنیم:

تعریفهای  4تا  9و رابطه علم و دین ،عناصری که این

دو را به یکدیگر نزدیک میکنند:
تمامی دینها بر این پیش شر

بنا شدهاند :دنیائی که ما درآن زندگی

میکنیم و زمان و مکانمند است ،خود نمیتواند خویشتن را بطور
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کامل توضیح دهد .شناختهای عینی ما این پیش شرل را با تمام
توان تصدیق میکند.

افزون بر تصدیق این پیش شر  ،امرهای واقعی که در باال مذکور شدند،

این فکر که دینها اسطوره صرف نیستند ،را تقویت میکنند .جای تعجب
ندارد که نزدیکی علم با دین در  15سال اخیر بیشتر شدهاست .زیرا در این

دوره ،دستآوردهای دانش این نزدیکی را ممکن کردهاند.
اروین شرودینگر

، Erwin Schrodingerبرنده جایزه نوبل ،این

پرسش را پیش روی اهل دانش نهاد« :از فتحهای دانش ،آنکه بیش از
همه یک برداشت دینی را پشتیبانی کردهاست ،کدام است؟» پاسخ

خود او به این پرسش ایناست :نسبیت انشتین .زیرا اگر زمان دیگر
بعد مطلق و ضرور نباشد که هر چیز وجود دارد درآناست و نسبی

است و در این و آن وضعیت ،این یا آنسان جریان مییابد ،پس امید
به زندگی بیرون از بعد زمان ،بیهوده و پوچ نیست.
ما دیدیم که فیزیک و ستارهشناسی /فیزیک

(فیزیک نجومی) و

ریاضیات ،در تحول خود ،به این جا رسیدهاند که ثابت میکنند واقعیت

غائی در ظرف زمان و مکان نمیگنجد .هرگاه به رابطههای علم با دین ،کمی
عمق ببخشیم ،تصدیق میکنیم که میتوان آنها را در دو تقرب دستهبندی کرد

و این دو دسته تقرب ربط میجویند به نوآوریهای بزرگ معرفت شناسی که

ما در فصل شانزدهم تشریحشان کردیم :ناکاملی و امکان نظریِ
اندیشیدن به مسائل غائی ،به یمن کشفها یا نظریههای علمی جدید.

● دسته اول تقرب را ،با رجوع به خداشناسی ،میتوان «منفی» خواند.

زیرا به ما نمیگوید خدا کیست اما میگوید چه کسی خدا نیست .این تقرب
در باره معنی و هدفدار بودن زندگی هیچ نمیگوید .در عو ،،تقربهائی را

ویران میکند که جانبداران معنی و هدف نداشتن زندگی پایهگذاری کردهاند.
این تقرب ،اساسال بر نتایج منفی بنا میشود که ،بنابر آنها ،ما بر برخی چیزها،

چون اصل عدم قطعیت در فیزیک کوانتیک و قضیه ناکاملی در منطق،
هرگز علم نمیجوئیم.
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● دسته دوم تقرب مثبت است .میتوان میان علم و خداشناسی که برای
خدا صفات ثبوتیه قائل است ،تشابه جست .در حقیقت ،میتوان «عالئم
وجود معنی و هدف داشتن زندگی» را برشمرد .امرهائی واقعی را به شماره
آورد که ،بدون اثبات کردنشان ،بطور مستقیم بیانگر آنند که جهان معنی و

هدف دارد .به سخن دیگر ،زندگی ما یک حادثه نیست بلکه فراگرد دارد.

مثال برای تقربهای نوع اول ،قول برنارد اسپانیا است« :دنیا معنیدار و

هدفمند است ،که نمیتوانیم آنرا بطور کامل از پرده بدرآوریم و بشناسیم .و

مثال برای تقربهای نوع دوم ،قولی است بیانگر نظریه انشتین« :جهان

معنیدار و هدفمند است زیرا ما میتوانیم آن را بفهمیم ،زیرا میان روح
خردمند ما و ساختار جهان (یا روح خردمند یا آفریننده بنابر نظر آنها که به

خدا باور دارند) علقه وجود دارد.

از این تناقض ظاهری چسان بدرآئیم؟ میشل هلر Michael Heller

راهی را به ما نشان میدهد« :آیا پیروزیها و دستآوردهای بس شگرف
دانش که در برداشتهای ما از واقعیت (زمان وارونه گشته ،مکان از
شکل افتاده ،پارتیکولها که فردیت خویش را از دست دادهاند و

بدون نیاز به زمان و مکان در ارتبال بایکدیگرند) انقالب پدیدآورده
اند ،عالمت بقدر کافی روشن براین نیستند که واقعیت در آنچه ما می
توانیم ببینیم و لمس کنیم و اندازه بگیریم و وزن کنیم ،ناچیز نمی

شود؟»

سپس ،او به راهی میرود که انشتین رفت« :این امر که دنیا یک

متهوم مجرد نیست ،یک الگوی تعریف نکردنی ،یک معادله حل

نشده نیست ،بلکه چیزی است که میتواند اندازهاش گرفت ،وزنش
کرد ،لمسش کرد و ثابتش کرد ،خود گویای وجود سرچشمه اصلی

هستی نیست؟»

و آنگاه استداللهائی از نوع استداللهای اسپانیا را اقامه میکند« :آیا

این امر که دنیا میگذارد در فرمولهای انتزاعی و تجریدی و در معادلههائی

که جز انتزاع و تجرد نیستند ،تعریف شود ،دلیل آن نیست که اندیشه از

مشخ

و ملموس ،یعنی ماده ،پیشینتر است؟»
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و سرانجام به موضع انشتین باز میگردد« :آیا عقالنیت دنیا که پیش
فرض است اما قابل توضیح توسط هیچیک از تحقیقهای علمی
نیست ،بازتاب یک نقشه عقالنی نیست که در هر پرسش علمی از

جهان نهان است ؟»

بدینسان میتوان تصدیق کرد که اندریافت ما از جهان به اندازه کافی

فوقالعاده هست تا بتوانیم عالمت رابطه میان روح خرمند انسان و روح
خردمند آفریدگار احتمالی جهان را ببینیم .اما این که سطح دیگری از

واقعیت وجود دارد که بیرون از زمان و مکان است و انریی و ماده نیست،
این فکر که جهان معنیدار و هدفمند است را نه تنها نقض نمیکند ،بلکه

تقویت میکند .زیرا ما در موقعیتی هستیم که ،به یمن آن ،هم میتوانیم
بخشی از جهان را دریابیم که در دسترس ما است و هم دریابیم که بعدهای

دیگری نیز وجود دارند که میتوانند بانی «طرحی» باشند که واقعیتی که ما

و جهان ما است تحقق آناست.

در اینجا ،نویسنده دانشمندان و کتابهای آنها را معرفی میکند .از جمله

کتابی را دارای اهمیتی به تمام میداند به نام « Le savant et la

(»foiدانشمند و باور به خدا) که تألیف یک جمع است و  45تن از
نویسندگان آن عضو آ کادمی علوم هستند.

علم و دین و ماده و خدا:
● خداشناسی (یا فلسفههائی که بنمایهای از مادهگرائی ندارند) میتواند به
علم در فرموله کردن یکچند از فرضیهها کمک کند .فرضیههائی که به

اندیشه در نیامدنی تصور میشدند (وجود سطح دیگری از واقعیت ،ثنویت

روح و ماده و زندگی بعد از مرگ و .)...علم نیز میتواند به خداشناسی در

روشن کردن مفاهیم خود ،کمک کند .بدینسان ،من تردید نمیکنم در اظهار
(بیم آن دارم که برخی از خوانندگان یکه بخورند) این سخن که تصدیق

مفهوم محوری مسیحیت ،یعنی تجسم و حلول (حلول الهوت ،خدا ،در
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ناسوت ،عیسی) ،آسان میشود وقتی میدانیم که بنیادهای ماده درعینحال
موجها و پارتیکولها هستند.

کامال میتوان تصدیق کرد که برخی از مفاهیم دینهای بزرگ با یک

چند از مفاهیم نظریههای علمی اخیر ،بسیار نزدیک هستند .و میتوان

تصدیق کرد که هستی موجود زاده تصادف نیست.

ما می دانیم که روح خردمند انسان با دنیای حقایق ریاضی در ارتبا

است .پس دلیلی وجود ندارد این ارتبا به حقایق ریاضی محدود شود .این

بدان معنی است که این فرضیه را ،که وحی میتوانستهاست انجام شده باشد،

باید جدی بگیریم .و نیز باید امکان نزدیک شدن دو بیان علم و دین را از
واقعیت – البته نه بلحاش کمی –  ،جدی بگیریم.

اما این دو برای نزدیک شدن ،بهائی نیز باید بپردازند و این بها تواضع

است .علم باید متواضع باشد و بپذیرد که بسا دین به سطوحی از واقعیت
دسترسی دارد که علم به زحمت میتواند وجودشان را بنظر آورد .و دین باید

متواضع باشد و به یمن دستآوردهای دانش متحول بگردد( .صفحههای
 144تا )166

هستی هست:
مطالعه ما را به اینجا رساند که آنچه واقعا هست ،ولو نتوانیم صفات او

را بشناسیم ،نزدیکتر است به «هستی مجرد» تا به «شیء» .این یافته ،ما را
برآن داشت موضعی را ردکنیم که ،بنابرآن ،هیچ چیز واقعی نیست و نیز

موضعی را ردکنیم که واقعیت را چیزی میداند که میتوان دید و لمس کرد
و اندازه گرفت و وزن کرد و شناخت .بازتاب آن تصدیق و این رد 9 ،موضع

فلسفی را پدیدآوردهاست:

● حقیقت وجود دارد و میتوان ،بر آن ،در کلیتش علم جست (دستکم در
نظریه) .این موضع یا به علمگرائی راه میبرد و یا به بنیادگرائی دینی.و

● حقیقت مطلق وجود ندارد .و
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● یک حقیقت مطلق وجود دارد اما من هرگز نخواهم توانست بر او ،در
کلیتش ،علم بجویم.

سوفسطائیها ،از جمله پروتاگوراس  Protagorasموضع دوم را برگزیده

اند و میگویند« :مستقل از ما هیچچیز وجود ندارد» و «انسان میزان هر

چیزاست» .خوبی ،بدی ،حقیقت ساختههای انسانند .حقیقت مطلق وجود

ندارد .اما ارسطو ساخته اینان را از بن برافکند با خاطر نشان کردن تناقض

موجود در قول« :حقیقت مطلق وجود ندارد» بنابر قول سوفسطائیها نمی
توان مطلقا حقیقت داشته باشد .و اگر مطلقا راست نیست ،پس باید

حقیقت مطلقی وجود داشته باشد ولو ما نمیدانیم آن حقیقت چیست.

بدین سان ،هستی هست .حقیقت وجود دارد .اما نمیتوان به حیطه

شناختش آورد .کلیت آن هستی و این حقیقت از دسترس شناخت علمی
بدور است و شناخت فراگیر (  )totalitaireبرآن ناممکن است (صفحههای

 171و .)179

نویسنده در مؤخره کتاب ،واپسین دستآوردهای علمی را خاطر نشان می

کند و به استناد آنها ،خاطر نشان میکند که«اینک بسیاری از روحهای

خردمند پذیرفتنی است .وجود مرز میان ماده و روح خردمند ،بمثابه

شعور ،دیگر مسلم نیست و این تصدیق ،بمعنای بیوجه شدن

مخالتت مادهگرائی با روح خردمندگرائی است»( .صفحه 173

کتاب).

نقد و پیشنهاد:
با توجه به اینکه در این کتاب ،به نقش علم و فن در رشد انسان می

پردازیم ،به وجود خدا کمتر و به حضور خدا در علم و رشد علمی و
بکاربردن علم و فن در رشد ،بیشتر میپردازیم:
 .4خدا هست و خود دلیل خویش است:
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سیر تحول روش علمی و علم را در غرب پیگرفتیم و دستآوردهای
امروز آن را شناختیم .از جمله دانستیم که فلسفه و دانش در غرب ،در

محدوده ثنویت تک محوری (اصالت ماده) و ثنویت دو محوری ( روح و
ماده) ماندهاست .هرچند در یافتهاست که مادهگرائی طرزفکری توتالیتر و

ناسازگار با علم است و با عبور از آن ،به ثنویت روح و ماده رسیدهاست.

باوجوداین ،چون تنظیم رابطه میان دو محور ،تنها در محدوده قدرت ممکن
است 7 ،تعریف از حقیقتِ واالتر از واقعیتی که جهان موجود است 7 ،نوع

حضور خدا در علم را سبب میشوند که در هیچیک ،از آنها قدرت یکسره
غایب نیست .هرگاه موازنه عدمی را میشناختند ،برقرار کردن رابطه میان

آفریدگار و آفریده بدون حضور قدرت (= زور) میسر میشد.

باوجود این ،در محدوده ثنویت ،خدا نیست و ماده هست ،هم سخنی

متناقض است و هم داللت میکند بر وجود خدا و هم خدانیست با خدا

هست یکسان و متساویالدلیل نیستند .زیرا،

 .414خدا نیست ،یعنی هستی با صفت متعین هست .افزون بر نقضی که
دانش جدید بر این حکم وارد میکند ،این نقضها نیز برآن وارد هستند:

● متعین یعنی محدود .بنابر نظریه انفجار بزرگ – برابر نظر مکمل نظر
اول ،دو انفجار  ،-ماده و انریی و زمان و مکان باهم پدیدار شدهاند .بدیهی
است نیستی و خالء محض وجود ندارد تا خالق انفجارها و پدید آوردنده

ماده و انریی و زمان و مکان باشد .علم به این نتیجه رسیدهاست که هستیای
که نه ماده و نه انریی است و نه زمان و نه مکان دارد ،وجود دارد و منشاء

جهان مادی درپردهاست .علم توانا به دریدن پرده و مشاهده هستی نیست.

«لومتر کشیش که تمام عمر خویش را  ،با دقت و وسواس ،صرف
جداکردن علم از باور دینی( این جداکردن حیاتی بود برای اینکه کارهای
علمیش جدی گرفته شوند) کرد ،در  4394نامهای نوشت که در مجله

 ،Natureانتشار یافت .نامه پاراگرافی نیز داشت که خود او خط زده بود.
بعد از مرگش ،در میان کاغذهای او ،نامه در بردارنده جمله خط خورده،

پیدا شد .متن آن ایناست« :من فکر میکنم هرکس به هستی متعالی باور
دارد که حامی هر موجود و هر عمل است ،نیز ،باور دارد که خداوند نهان
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است و شادمان خواهد شد از مشاهده این که فیزیک کنونی به پردهای برسد
که آفرینش را پنهان میکند» .یافتههای علمی جدید نظر او را درباره هستی
درپرده تصدیق میکنند(نقل از صفحههای  445و  444کتاب).

آنچه بر این یافته علم افزودنی است ،ایناست :علم چهار نیروی بنیادی

تشخی

میدهد :نیروی جاذبه و نیروی الکترو مغناطیس است و نیروی

اتمی قوی (مسئول انسجام هستههای اتم) و نیروی اتمی ضعیف (که بعکس
نیروی اتمی قوی عامل متالشی شدن اتمها میشود) .و علم میگوید همان

انریی که بهنگام انفجار بزرگ وجود داشته هماکنون نیز بیکم و کاست،
وجود دارد .چون به زمان وقوع انفجار بزرگ نزدیک شویم ،مشاهده می

کنیم که این چهار نیرو توحید میداشتهاند .الگوی نظری بیانگر این توحید

هنوز ساخته نشدهاست.

اما اگر هم از آغاز ،مدار ماده و انر ی بسته میبود (ماده و انر ی

بروی خود بسته بودند) نیرو نه در ایجاد حیات مادیِ قابلِ انبسال که

در ویرانکردن آن بکار میرفت .به سخن دیگر ،خلق جهان کنونی
ناممکن میشد .بدینقرار ،بدون مدار باز – باز بروی هستی محض –
انتجارهای بزرگ اول و دوم شدنی نبودند .بازبودن مدار ،نخست،

گویای دو واقعیت است:

الف .ماده و انر ی از آغاز مدار بسته نمیداشته و بروی هستی محض

باز بودهاند و همچنان باز هستند.

ب .رابطه آفریدگار و آفریده ترجمان موازنه عدمی است .آفریده

خودانیگیختهاست و هرزمان خویشتن را گرفتار جبرکند ،همسازی را

ناهمسازی میکند.

● خدا نیست ،یعنی ماده و انریی خود خالق خویش هستند .انریی به سراغ

ماده رفته – یا بخشی از خود را بدان تبدیل کردهاست – و با آن ازدواج کرده
و انفجار بزرگ حاصل این ازدواج است .اما این فر،،

الف .نیازمند وجود زمان و مکان پیش از انفجار بزرگاست .و
ب .نیازمند باز بودن مدار زوج ماده و انریی است .و

ج .نیازمند ازلی و ابدی بودن زوج شعورمند و دانشمندِ ماده و انریی است.
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اما ماده را خالق خویش شناختن و برخوردارکردنش از خالقیت و مدار
باز و شعور و دانش ،غیر از اینکه انکار خدا ،درجا ،به ماده مقام خدائی

بخشیدن میشود،

الف« .انفجار در خالء انجام نگرفتهاست» و زمان و مکان با زوج ماده و

انریی پدیدآمدهاند و

ب .بنابر مادهگرائی ،ماده محکوم به جبر ،بنابراین بسته بروی

خویش بوده و نمیتوانسته است دست به انتجار بزرگ خود بزند.
علم نیز به این نتیجه رسیدهاست که ماده بیآغاز نیست (صتحه 419

کتاب) بنابراین ،نمیتواند الیتناهی باشد .و قائل شدن به شعورمندی و
دانش آن ،تناقضهای زیر را دربردارد:

● اینک که میدانیم در هستی متعین نیز امرهای واقعی هستند که علم توانا
به شناسائی آنها نیست ،پس ناتوانی از شناختن هستی محض که بینهایت

است ،دلیل بر عدم وجود آن نمیشود .با توجه به این دستآورد مهم علم،

پرسشی را طرح میکنیم که صاحب کتاب «آیا وجود ما معنیدار و هدفمند
است؟» طرح کردهاست و میکوشیم پاسخ دانشمندان غرب را به این پرسش
نقد و به نقد ،آنرا کاملتر کنیم :هرگاه بگوئیم :ماده از ازل شعورمند بوده و
تا ابد تحول خویش را بروفق دانش مطلق ،قانونمند کردهاست ،چند تناقض

گفتهایم :تناقض اول اینکه ماده را خداکردهایم .آنهم خدائی از نوع مطلقا
توتالیتر .و تناقض دوم اینکه نه شعورمندی با جبرمیخواند و نه علم جستن

می تواند کار عقل خودانگیخته ،مستقل و آزاد نباشد .باوجود جبری چنین
مطلق ،عقل مادهِ در بند جبر ،چگونه بتواند علم مطلق داشته باشد؟ باوجود

جبر،ما انسانها چگونه بتوانیم بر شعورمندی و علم مطلق ماده علم بجوئیم؟
تناقض سوم اینکه هرگاه ماده خود مقرر کرده باشد انسان محکوم است علم
بجوید ،پس هیچ پدیدهای که نتوان بر آن علم یافت نباید وجود داشته باشد.

حال آنکه میدانیم که این پدیدهها وجود دارند .و تناقض چهارم اینکه اگر
ماده این شعور را نمیداشتهاست ،پس هست غیر مادی ذیشعوری باید
وجود داشته باشد و او جهان را با علم جامع و شامل خویش آفریده باشد.

تناقض پنجم با دستآورد علم است :جهان مادی ما بیآغاز نیست .زیرا هم
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زمان با مکان و زمان پدید آمدهاست .و این محدوده زمان و مکان نه ابدی و
نه خود دلیل خویش است .و هستی محض و آغاز پیدایش جهان ما در

حجاب است و قابل مشاهده نیست (صفحه  445کتاب) .رفع این تناقض
ها جز با قائل شدن به وجود خدا میسر نیست.

● هرگاه مادهگرا بگوید :انفجار بزرگ در بطن هستی مادی روی دادهاست،

این بار او است که باید توضیح بدهد باوجود هستی مادی ،انفجار بزرگ چه
معنی میتواند داشته باشد؟ و هرگاه حکم او مطلق است (تناقض دوم)،
باوجود قائل بودن به تعین و باوجود اینکه علم به پیش از انفجار بزرگ
ناممکن است(علم ازلحظه پیش از انفجار بزرگ ،هیچ نمیداند و نمیتواند

بداند) ،هم ،به قول ارسطو ،صدور حکم مطلق دلیل وجود هستی مطلق است

و هم ،چنین حکمی ترجمان جهل است و نه علم.

 . 411بنابراین که دلیل حقانیت هر حقی باید در خود آن باشد و نه در ادعای

مدعی ،پس دلیل وجود خدا ،حق مطلق ،باید در خود حق و دلیل خدا
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

نیست در خود حکم نیست .توضیح اینکه:

 اینک علم میگوید هستیای که جسم نیست ،انریی نیست ،المکان والزمان است ،وجود دارد .باوجوداین ،فر ،میکنیم علم به این هستی پی

نبرده است .دلیل «خدا هست» در «هست» است .هرگاه کسی منکر خدا
شود ،این او است که باید ثابت کند هستی نیست .مادهگراها ،منکر وجود

هستی نیستند .میگویند این هستی مادی است .ادعای آنها به شرح باال

مردود است .افزون برآن« ،خدا نیست» ،حکمی است که دلیلش در
خودش نیست .چراکه خدا نیست یعنی هستی با صتات ثبوتیه و سلبیه
ای که خدا را هستند ،وجود ندارد .دلیل وجود نداشتن چنین هستی

ای ادعای مدعی است .طرفه اینکه علم حاال دیگر حد خود را می
شناسد و به یمن شناختن این حد ،میگوید هستی غیر مادی میتواند
وجود داشته باشد .پس مدعی با کدام علم میگوید چنین هستی

وجود ندارد؟ آیا عقل قدرتمدار او خودانگیختگی فطری خویش را
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باز مییابد تا بداند که گوینده چنین حکم مطلقی ،غیر از اینکه علم
را نقض میکند ،خود را خدا میانگارد و باوجود اینکه ماده تنها 1

درصد هستی متعین است و در همین  1درصد پدیدههائی هستند که

علم بر آنها ممکن نیست و با آنکه از دستآوردهای علم یکی این

است که به علمالیقین یا عمل کامل نمیتوان رسید ،چنانکه پنداری
علم او بر کل هستی شمول دارد ،میگوید :خدا نیست.

و باز ،خدا هست یعنی حق مطلق هست .خدا نیست یعنی حق مطلق

نیست .اما اگر حق هست مطلق است .برداشت ما از آن نسبی است .در

حقیقت ،حق نسبی است یعنی حق نیست .زیرا نسبی انگاری حق
انکار حق است .چرا که ناحق وجود ندارد .این با زور است که آدمی

حق را میپوشاند و حق پوشیده را ناحق میخواند .نسبی انگاری
حق جز پوشاندن حق به زور نیست .بدینسان ،ناحق فرآورده زور
است و زور نیروئی است که در روابط قوا ،جهت ویرانگری مییابد.

پس ،خدا نیست ،زور هست معنی میدهد .اما زور هستی سوز است و
نه هستی ساز .نقش دادن به آن در پیدایش هستی ،تناقض گوئی است.

زیرا هرگاه زور امکان وجود مییافت و نقش میجست ،به شرح باال،
انتجار بزرگ روی نمیداد و جهان این انبسال را به خود نمیدید.

 .419اما دو حکم ،یکی «خدا هست» و دیگری «خدا نیست» ،هرگاه ،در
صورت ،دو حکم مساوی بنمایند ،در واقع ،نامساوی هستند:

● خدا هست – بنابر این که دانسته باشیم توانائی زورمندی نیست – یعنی
جبر نیست ،خودانگیختگی بمعنای استقالل و آزادی هست .و خدا نیست،

یعنی جبر ،آنهم جبر مطلق هست .و

● خدا هست یعنی مدار جهان آفریده و تمامی پدیدههای آن ،به روی هستی
هوشمند و شعورمند و ...باز است .واقعیتی که اینک دانش جدید تصدیقش

میکند ،خدا نیست ،یعنی مدار بسته است .بیآنکه بتوان توضیح علمی داد
چسان ماده بسته بروی خود ،میتوانستهاست انفجار بزرگ را به انجام رساند
و فراگرد انبسا را تا بدینجا طی کند .و
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● خدا هست عقل را به اینهمانی جستن با هستی محض ،در مقام
خلق (= استقالل و آزادی) ،توانا میکند و خدا نیست عقل را از کل
هستی ،حتی از پدیدهای که موضوع علم است ،غافل میکند .زیرا آن
را با موقعیتش در هستی نمیتواند ببیند .حضور خدا در علم ،یکی
این حضور است.

● خدا هست یعنی علم مطلق نیازمند داشتن هستی شعورمند و دانا و...
مطلق است .پس علم آدمی نسبی است و او نباید آنرا -بنابرآنچه در

فصلهای پیشین شرح شد  -مرام کند .خدا نیست ،یعنی قدرت هست و
علم در ترکیب با عناصر دیگر قدرت کاربرد دارد و قابل تبدیل به

مرام است .از اینرواست که تمامی بیانهای قدرت فراگیر (نمونه
های نازیسم و استالینیسم و سرمایهداری) حاصل تبدیل شدن علم به
مرام و بکار رفتنش در ترکیب قدرت بودهاند و هستند .این بیانها را

مادهگراها ساختهاند.

● خدا هست یعنی علم و فن با حق تألیف میشوند و بکار رشد انسان و
عمران طبیعت میآیند .خدا نیست ،یعنی علم و فن در ترکیبی قدرت ساز

شرکت میکنند که بکار بزرگ و متمرکز شدن قدرت و ویران شدن انسان می

آید.

● خدا هست یعنی حق هست و خدا نیست یعنی حق نیست و قدرت
هست .این واقعیت که منکران خدا جز قدرت را جانشین خدا نکرده
اند ،دلیل.

● خدا هست یعنی اصل راهنمای عقل خودانگیخته ،موازنه عدمی
است .بنابر این اصل ،عقل بهروی هستی محض باز است .خدا نیست

یعنی ثنویت ،اغلب ثنویت تک محوری را اصل راهنمای عقل کردن.

● خدا هست یعنی راست راه رشد وجود دارد و الگو و راهنمای رشد او
است .خدا نیست یعنی قدرت هست و قدرت هست یعنی ویرانی طبیعت و
به خدمت قدرت درآمدن انسان هست.

● خدا هست...
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از اینرو است که قدرت باوران ،خواه خدا را قدرت بدانند و یا ماده را
خدا بگردانند ،رشد نمیکنند .آلت بزرگ و متمرکز شدن قدرت میگردند.
 .1حضور خدا در دانشجوئی و بکاربردن دانش:

بنابر رابطه عقل مستقل و آزادا با خدا ،میان انسان با خدا ،در آنچه به

علم مربو

میشود 6 ،رابطه برقرار میشود .4 :رابطه عالم با خدا و .1

رابطه روش علم با خدا و  .9رابطه موضوع علم با خدا و  .1رابطه علم با

خدا و  .4رابطه هدف علم با خدا و  .6رابطه کاربرد علم با خدا ،به سخن
دیگر ،کاربرد علم در رشد انسان ویا در بزرگ و متمرکز شدن قدرت .این 6

رابطه را نه تنها هر تجربهگری میتواند تجربه کند ،بلکه عقل او ،هرگاه

خودانگیخته باشد ،از آغاز تا پایان تجربه ،از آنها غافل نمیشود:
 .4رابطه عالم با خدا:

دیدیم که بنابر هریک از  7تعریف از هستی محض ،عالم بینشی پیدا می

کند و با این بینشاست که در موضوع علم مینگرد .چنانکه مادهگرائی و

باور به جبر ،به قول شارون – فیزیک دان و فیلسوف فرانسوی –  9قرن،

رشد علمی را به تأخیر انداخت .زیرا عالم چشم عقل را بروی روح خردمند
(  ) espritبسته بود .و هنوز ،باید خاطر نشان کرد که تعریف خدا و اصل

راهنمائی که میان انسان و او رابطه برقرار میکند ،این یا آن اثر را بر اندازه

برخورداری عقل از استقالل و آزادی خود دارد :هرگاه خداوند دانش و

توانائی – و نه قدرت بمثابه زور که قائل شدن به آن ،انکار خدا است
– و شعور و هوش و آفرینندگی و ...و حق مطلقی باشد که از او جز

حق صادر نمیشود و انسان با اصل راهنما قراردادن موازنه عدمی،

عقل را از هر محدود کنندهای رها کند و بهروی خدا باز باشد و از
دید او در موضوع علم بنگرد،

الف .او را همانسان که هست ،میبیند .بگاه پرداختن به رابطه روش

علم با خدا ،خواهیم دید «همانسان که هست» یعنی چه.
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ب .چون از ذهنیتی که بر واقعیت موضوع شناسائی اثر گذارد ،رها
است ،نه بر موضوع علم میافزاید و نه از آن میکاهد :آنرا بسیار
نزدیک به همانگونه که هست میشناسد .شناسائی علمی ،بنتسه ،یک
کشف است .اما عقل خودانگیخته آنرا در آفریدن نیز بکار میبرد.

با آنکه یافته پیشین نه علم که معلوم است و علم نویافتهاست ،کسی که

معلوم را میآموزد ،کسی نیست که علم میجوید ،هم بنابر روش کوانتیک و
هم بنابر معرفت شناسی ،هرگاه اصل راهنمای عقل آموزنده معلومات موازنه

عدمی نباشد ،در معلومی که میآموزد دخل و تصرف میکند و معلوم دیگر
آن که بود نمیماند .پس ،حضور خدا ،به او دو امکان میدهد :الف .آموختن
معلوم نزدیک به آنچه هست و ب .نقد آن و بسا یافتن دانشی و دانشمند

شدن .و ج .بکاربردن دانش خویش در کامل کردن اینهمانی جستن با
هستی و نیز آفریدن فرآوردههای جدید.

اهل دانش و همه آنها که خواستار شناختن و بکاربردن روشهائی باشند

برای اینکه عقل آنها از خودانگیختگی ،استقالل و آزادی خویش ،دائم
برخوردار باشد ،کتاب عقل آزاد در اختیارشان است.
 .1رابطه روش علم با خدا:
دیدیم چسان نقد روش علمی ،سبب عبور از روشهای کالسیک و

پوزیتیویست به روش کوانتیک و معرفت شناسی گشت .در کتاب تضاد و

توحید ،پوزیتیویسم و منطق صوری – کار دومی آن کار را کامل کردهاست –
و منطق دیالکتیک را نقد کردهام و به یمن نقد آنها روش شناختی را پیشنهاد

کردهام .در اینجا ،یادآور میشوم که:

 .114روش باید پهنای امکان را نامحدود بداند .خدا نیست ،یعنی دایره

امکان محدود است بسا به جرم ماده و ،درجا ،از فضا یا روح آن غفلت

میشود .و نیز ،با غفلت از بازبودن بروی هستی از بیشمار رابطهها غفلت
میشود .شناسائی موضوع علم« ،همانسان که هست» ،با پرهیز از این
غفلتها و رعایت بندهای زیر میسر میشود:
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 .111اصل راهنمای سازگار با نامحدود بودن دایره امکان ،موازنه عدمی
است .هرگاه ثنویت اصل راهنما باشد ،خواه یکی فعال و دیگری فعلپذیر و

خواه ،هردو نسبت به یکدیگر فعال و فعلپذیر ،هرآنچه خارج از محدوده دو

محور است غیر قابل مشاهده میشود .و نیز ،همه اصلها و قواعد عام (اصل

های ابطال پذیری و آزمون پذیری و )...محدود کننده و ضد روش علمی

هستند .و

 .119روش قالب نباشد (بنگرید به بکاربردن دیالکتیک در شناخت و فاجعه

ها که علم و بسا علم مطلق انگاری آن ببارآورد) و پیش فر ،نیز علمی
تلقی نگردد که کار عالم منطبق کردن حاصل تجربه با آن بگردد .و

 . 111وظیفه روش این نباشد که حاصل تحقیق ،اندیشه راهنما بجای خود،

«نظریه علمی» راهنما ،را اثبات و تصدیق کند .و

 .114هرگاه خواصی که موضوع علم دارد را حقوق بخوانیم ،روش امکان
شناسائی الف .تمامی ویژگیها و ب .برخورداری هریک از خواص از ویژگی

ها را به محقق بدهد .در کتاب حاضر  ،از جمله در این فصل ،اینروش
بکار رفتهاست .و

 .116روش موضوع علم را موجود زنده تلقی کند .لذا ،درپی شناسائی اجزای

آن بعالوه ساختار آن (از جمله باز یا بسته بودن مدار و رابطهها که با بیرون

از خود دارد و یا میتواند برقرار کند) بعالوه دستگاه اطالعاتی آن بعالوه

قوه رهبری و نیروهای محرکه آن بعالوه خط عدالت (وجود یا عدم وجود

عواملی که آنرا از وضعیت طبیعی خویش خارج میکنند) و بعالوه هدف یا
هدفهای آن ،باشد و حاصل کار خود را علمالیقین نشمارد .و

 .117بنابراین که هدف در روش بازگو میشود و ،در همانحال ،ترجمان
اصل راهنما نیز هست ،روش علمی روشی میشود که درپی هیچ هدفی جز
شناخت موضوع علم آنسان که هست ،نباشد .اینروش ،ترجمان موازنه

عدمی بمثابه اصل راهنمای عقل محقق میشود.لذا،

 .113روش صفت شفاف پیدا میکند .یافته علمی نیز از این صفت برخوردار

میشود .و
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 .113در همان شرائط ،روش در هرکجا بکار برود ،میباید یافتههای علمی
نزدیک به یکدیگر بگردند .نزدیک به یکدیگر ،زیرا ذهنیتهای محققان

میتوانند نزدیک با یکدیگر باشند اما یکسان نمیشوند .و

 .1145روش علمی میباید ،در تحقیق ،تبعیض را بیمحل کند .تبعیض

بسود اندیشه راهنما ،تبعیض بسود این و آن خاصه و به زیان خواص دیگر،

تبعیض بسود هدف (وقتی هدفی غیر از شناخت علمی در سر است .برای
مثال ،یافتن علمی  ،که به این و آن کار آید) .و

 . 1144روش به ظن و گمان و هرآنچه با شناخت علمی ربط ندارد ،محل
عمل ندهد .و

 .1141روش نه صفت دستوری که صفت تجربی ،بنابراین ،نقدپذیر را پیدا
کند .هم روش نقد پذیر بگردد و هم یافته علمی.
 .9رابطه موضوع علم با خدا:

رابطه عالم با موضوع علم را از دیدگاه کالسیکها و پوزیتیویستها و

کوانتیک و معرفت شناسی ،شناختیم .اینک میدانیم ،بنابراین ،که محقق

کدام فکر راهنما و یا نظریه علمی را در سر داشته باشد ،موضوع علم را یک

نوع میبیند و میسازد .پس هرگاه محققان از دید خداوند در موضوع علم
بنگرند ،آنرا نزدیک به آنچه هست میبیینند .یعنی،

 .914ولو محقق بپندارد که مدار پدیده موضوع علم ،در حالت طبیعی ،باز و

یا بسته است ،نخست ،باز یا بسته بودن مدار پدیدهاست که باید شناسائی
کند .عاملهای مؤثر خواهند گفت حالت طبیعی کدام است و چرا مدار
پدیده باز یا بستهاست .و

 .911موضوع علم ،از کوچکترین پدیده تا بزرگترین که تمامی هستی

موجود باشد ،دستکم ،میتواند قوه رهبری داشته باشد .آیا دانشها این
امکان را لحاش کردهاند؟ حاضر دانستن خدا ایجاب میکند که وجود این

قوه ،موضوع تحقیق بگردد .انکار خدا ،عالم را از تحقیق در باره این امکان

محروم میکند .و
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 .919موضوع علم ،بر فر ،داشتن رهبری ،میتواند نه یک نوع
(کارمایه)که انواع نیروهای محرکه داشته باشد .جستجوی این نیروها نیز

کار محقق است .و

 .911موضوع علم میتواند هدفمند باشد ،پس عالم میباید از این امکان
غافل نماند .هرگاه موضوع علم را هدفمند یافت ،الجرم ،خط عدالت و

انحراف از آنرا نیز باید شناسائی کند.

 .914موضوع علم پدیدهای از این هستی است ،پس تمامی رابطههایش می

باید شناسائی شوند .کاری که از عهده خداوند بر میآید .از اینرو ،موضوع

علم را ،هم ،همه زمانی و همه مکانی ،تلقی باید کرد و ،هم ،آنرا بطور
مداوم موضوع علم نگاه باید داشت .و

 .916از پیش وجود عامل یا عاملهای متغیر و یا مسلط و عامل و یا عامل
های تابع و یا سلطهپذیر را قطعی انگاشتن ،به شرح باال ،نه عالم را سزا

است و نا با روش علمی جور است .پس موضوع علم میباید همانسان که

هست ،شناسائی شود :موضوع علم میتواند توحید اجزاء همساز باشد و می
تواند ،در خود جزء فعال و اجزای فعلپذیر داشته باشد .آیا حالت طبیعی،

حالت استقالل و آزادی (= مدار باز) یا خودانگیختگی است؟ اگر آری،
پس رابطه فعال مایشاء شدن یک جزء یا بیشتر و فعلپذیر شدن اجزای

دیگر ،فرآورده دخالت عامل و یا عاملهائی است .شناسائی این عامل یا

عاملها که عار ،میشوند نیز ضرور میشود .همانطور که میدانیم ،بنا را
براین گذاشتن که در هر موضوع علم ،یک عامل فعال و یک عامل فعلپذیر

وجود دارد (قالب کردن دیالکتیک) ،از آغاز ،موضوع علم را از خود بیگانه

و شناسائی علمی را غیر ممکن میکند .و

 .917بنابر اینکه شناسائی هر موضوع علم ،شناسائی خواص ثابت آن پدیده

و «قوانینی» است که ،در همان شرائط ،در همه جا و همه وقت صدق کنند،
بنابر این که پدیده بخشی از هستی موجود است یا مداری باز دارد و یا مدار

بسته دارد.هرگاه مدار باز داشته باشد ،پس تحولپذیر است .بنابراین ،بخشی
از خواص آن میتوانند «هنوز» شناخته نشده باشند و بسا تا یافتن علم

خدائی شناسائی نشوند و علم به تحول آن نیز «هنوز» و یا هیچگاه قطعی
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نگردد .و اگر مدار آن بسته باشد ،یافتن چونی و چرائی بسته بودن مدار
ضرور میشود .چرا که بطور طبیعی ،مدار پدیده باز است.

آیا تحولپذیر بودن موضوع شناسائی ،یعنی ناممکن بودن شناسائی آن،

«همانسان که هست»؟ نه .زیرا موضوع علم پس از شناسائی نیز ،همواره،

موضوع علم میماند و تحول آن شناسائی میشود .و نیز ،شناسائی کاملتر

خواص ثابت آن ،شناسائی تحول آنرا آسانتر میکند.

بدینقرار ،بناگذاشتن بر اینکه هستی موجود قابل شناسائی و تبیین در

یک فرمول است ،سبب میشود ،تنها بخشی از موضوع علم ،به اندازه یک
ذره بس ناچیز ،جانشین تمامی آن بگردد .حاضر ندانستن خدا ،بسنده کردن

به شناسائی ذره ناچیز که العلم است و ندیدن موضوع بمثابه پدیدهای از کل

هستی است.

 .1رابطه علم با خدا:

میدانیم که ،درغرب ،به تکرار ،گفتهاند که علم قطعی بر هستی یافت شد

و ،حاال دیگر ،علم میداند جهان چگونه پدید آمدهاست و چسان تحول می
کند و فرجام آن کدام است و یا این و آن یافته علم قطعی هستند .با وجود

دست آوردهای علم ،از جمله به قطعی نبودن علم ،هنوز هم آنها که در پی
بازگ فتن جهان از آغاز تا پایان ،در یک فرمول ،هستند ،بدین کارند .چرا؟
زیرا نه فر ،عدم وجود خدا که «علم قطعی» بر عدم وجود خدا در سر

دارند .اما اینک ،علم حد خود را میشناسد و میداند رشد او را به علم

الیقین نزدیک میکند اما علم او علمالیقین نمیشود .حضور خداوند در علم

هنوز بیشتر از ایناست:

 .114باب علم هرگز بسته نمیشود و هیچ دستآورد علمی ،پایان کار علمی

نیست .و

 .111علم مرام نمیشود .هرگاه مرام بگردد ،بنابر تجربه (تخریب محیط

زیست و بکاربردن علم و فن در ویرانگریها) ،راهنمای انسانها به

ویرانگری و مرگ میشود .به سخن دیگر ،علم و فن بکاربردنی ،علم و فنی
است که نه خود مرام بگردد و نه توجیهگر مرامی بگردد .از جمله بدینخاطر
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که اگر مرام شد ،هم باب علم بسته میشود و هم خود را نقد ناپذیر می
گرداند .بنابر این ،در رابطه قوا ،وسیله میشود .و

 .119علم و فن وقتی بکار انسان در رشد میآیند که بکاربردنش نیاز به
قدرت (= زور) نداشته باشد و بمثابه وسیله زور (انواع اسلحه) نیز کاربرد
پیدا نکند .زیرا ،غیر از مرگ و ویرانگری بر مرگ و ویرانگری افزودن،

مانع از رشد علوم و فنونی میشود که انسانها را از قدرت بینیاز میکنند .در
حقیقت،

 .111علم وقتی بکاربردنش نیاز به زور پیدا میکند یا توجیهگر بکابردن زور

میشود ،رابطهاش با زور گواهی میدهد بر اینکه ،جزء اندکی از آن علم

است .زیرا اگر جزء بزرگی از آن العلم نبود ،نه بکاربردنش نیاز به زور

داشت و نه توجیهگر بکاربردن زور میشد .و یا توجیهگر بیان قدرتی میشود
و یا خود مرام میگردد .اما علم همراه با العلم (نظریه) بکار توجیه یک
مرام و یا مرام شدن میآید .بدینسان ،علم ،تنها وقتی در روش تجربی از
سوی انسان ،بهنگام عمل به حقوق خویش و بارورکردن استعدادها و فضل

هایش قابل بکاربردنی است ،علم است و نقدپذیر .لذا،

 .114علم خالی از تناقض و العلم پر از تناقض میگردد و رشد علمی از

جمله از راه تناقضزدائی انجام میگیرد .برای مثال ،حکمهای محدودکننده،
بدینخاطر که محدودکنندهای جز قدرت وجود ندارد ،العلم و پرتناقض می

شوند .و

 .116علم بنابراین که نا معلوم را معلوم میکند ،شفاف است و العلم مبهم.

از اینرو ،هر نظریه «علمی» بمیزان ابهامی که در بردارد ،العلم است .و این
نه از راه اتفاق است که نظریههای علمی هرچه مبهمتر در ساختن بیانهای

قدرت نقش پیدا میکنند و در ترکیب قدرت بکار میروند .بدینقرار ،به
تدریج که علم از ابهام خارج میشود ،در ترکیب قدرت بکارنابردنیتر می

گردد .و

 .116علمها میان خود تبعیض برقرار نمیکنند .این انسانها هستند که با

غفلت از خدا ،میان علمها ،بخاطر کاربردشان در روابط قوا ،تبعیض برقرار
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میکنند .و تبعیضها بدینخاطر که بیانگر حضور قدرت هستند ،ضد رشد
علمی و بسا عامل جانشین کردن العلم به جای علم هستند.

و نیز ،علم تبعیضها را برقرار نمیکند مگر اینکه خود مرام استبداد

فراگیر بگردد و یا وسیله توجیه بیان قدرتی بشود که استبداد فراگیر بکار می

برد .و

 .117با آنکه ،وقتی شرائط همان است ،همه مکانی و همه زمانی بودن

ویژگی علم است ،اما یک دستآورد علمی را به یک حکم هستی شمول

بدل کردن ،حجاب کردن علم و در تاریکی فرورفتن است .به یمن حضور

خدا ،علم در جای خود میماند و روشنی بر روشنی میافزاید .و

 .113دلیل علم در خود علم است و نه در گوینده آن ،حتی اگر گوینده

خداوند باشد – حضور خدا در علم همین است – و چون دلیل علم در خود
علم است ،رهبر علم به رشد نیز خود علم است :هیچ حکمی که دلیل آن در

خود آن نباشد ،حکم علمی و راهبر علم به رشد نمیشود .و

 .113بنابراین که علم انسان از علمالیقینی که خدا را است ،دور است،
الجرم ،با ظن و گمان همراهاست .از اینرو ،نباید حکم قطعی و الزم
االجرا بگردد .روش کردن تجربه و نقدپذیر شناختن علم و کاربرد

بخشیدن به علم و بکاربردنش در زندگی وقتی روش زندگی تجربه
است ،از جمله سبب شناسائی ظن و گمان و زدودن آن و نزدیک

کردن علم به علم قطعی میگردد .در حقیقت،

 .1145خودانگیختگی از ویژگیهای علم است .توضیح اینکه ،نه تنها هر
یافته علمی ،در بهروی یافتنیهای دیگر میگشاید ،بلکه کاستیهای

خویش را نیز آشکار میکند .هرگاه دانش پژوه خداوند را حاضر
بداند ،در یافته خود خیره نمیماند و آنرا اسطوره نمیکند ،کاستی را

میبیند و علم یافته راه و روش برطرفکردن کاستیها را به او نشان
میدهد .و

 .1144دیدیم که وقتی قدرت محور عقل است و مدار آن را میبندد ،عقالنی
همان تعریف را پیدا نمیکند که وقتی عقل مستقل و آزاد ،یا خود انگیخته

و به یمن اصل راهنما کردن موازنه عدمی ،بروی خدا باز است و در مقام
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خلق ،با آن اینهمانی میجوید .پس ،رابطه علم با دین و مرام و عرف و
عادت و رسم ،وقتی بیانگر قدرت هستند ،با رابطه علم ،با دین و مرام وقتی

بیان استقالل و آزادی هستند ،دو رابطه متضاد هستند .یافتههای علمی می

توانند با هر باوری که محور آن قدرت باشد ،سازگاری نجویند .از

اینرو ،این نوع باورها محدود کننده علم میشوند .اما موازنه عدمی،
بمثابه اصل راهنما ،رها کننده علم از سیطره قدرت است و بیان

استقالل و آزادی بدینخاطر که ترجمان موازنه عدمی است،

رهاکننده علم از محدودکنندهها است .بدینسان ،اندیشه راهنما و
علم بکار یکدیگر میآیند در نقد شدن به یکدیگر و رشد کردن .و

 .1141رابطه علم با عقل مستقل و آزاد ،رابطه یابنده و یافتهاست ،رابطه
توجیهگر و توجیه شونده نیست .نیازمند توجیه گشتنِ علم یعنی اینکه توجیه
گر عالم نیست و آنچه را توجیه میکند ،علم نیست :علم بینیاز از توجیه

است .و

 .1149علم یک تعریف دارد و یافته علمی نیز یک تبیین دارد .لذا ،تعریف
های متعدد از علم و نیز تبیینهای گوناگون از یافته علمی ،نسبی و نقدپذیر
هستند .و

 .1141هر علم نسبت به العلم دافعه و نسبت به علمهای دیگرجاذبه دارد.
به سخن روشن ،رشتههای مختلف هم بایکدیگر رابطه دارند و یافتههای آنها

هم بکار یکدیگر میآیند و هم به یکدیگر نقد میشوند.

 .1144علم بیطرف نیست و بیطرف هست .بدینتوضیح که جانب
قدرت را نمیگیرد .زیرا قدرت خأل علم را پر میکند .و علم ،وقتی

ویژگیهای برشمرده را دارد ،با حق اینهمانی میجوید .باوجود
این ،بیطرف است ،هم به این خاطر که حق نیازمند توجیه شدن
نیست و هم بدینخاطر که برداشت ما از حق نسبی است و هم بدین

لحاظ که علم وقتی بکار توجیه برداشت ما میآید ،محدود میشود و

محدود میکند .و

 .1146بنابراین که ثنویت قالب است و علم ترجمان ثنویت ،یافتهای ناچیز
است – زیرا هرآنچه بیرون دو محور قرار میگیرد ،یعنی نزدیک به تمام
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هستی ،غیر قابل مشاهده میشود  ،-وقتی علم در قالب نمیگنجد ،تجلی
گاه خدا میگردد :گشاینده مدار عقل بروی هستی محض که خدا
است.

 .1رابطه هدف علم با خدا:

هدف علم و هدف انسان از یافتن علم :دو هدف هستند که حضور و یا

عدم حضور خدا ،در تعیین هریک از این دو هدف ،نقش تعیین کننده دارد:

 .414با عدم حضور خدا ،هدف علم در بیرون آن قرار میگیرد و هدفی که
انسان تعیین میکند نیز «دست یافتن به قدرت» میشود .چراکه خأ وجود

خدا را قدرت پر میکند .پس هدف علم و نیز هدف انسان از یافتن علم را
قدرت تعیین میکند .در حقیقت،

 .411هرگاه علم خود هدف علم باشد ،رشد علمی ،رشد مجموع علوم می

گردد .این هدف همزاد و همراه میشود با هدف انسان از یافتن علم که
استخدام آناست در رشد خویش .بدینقرار،

 .419برای اینکه این دو هدف همزاد و همراه باشند ،هر دو هدف میباید

خالی از قدرت (= زور) باشند :هدف علم نزدیک شدن به علم الیقین که

خدا را است و هدف انسان صیر به سوی خدا یا جامعیت جستن .بدینقرار،
بارزترین عالمتهای قدرت شدن هدف علم این عالمتها هستند:

 .411کاربردی به علم و فن دادن که ضد حیات است :حیات انسان و

طبیعت و جانداران .به این عالمت باز میگردیم .و

 .414تغییر رابطه علم با انسان :علم خدمتگزار انسان ،او را به خدمتگزاری
خود و خود را به خدمتگزاری قدرت درمیآورد .جانشین انسان شدن فنون

و بیکاری انسان و نابرابری بر نابرابری افزوده شدن و تولید فرآوردههای

ویرانگر ،حاصل این تغییر رابطه هستند .و

 .416تبعیض میان دو هدف :بنام ترقی علمی و فنی تحمیل هدفی که قدرت

تعیین میکند به انسانها ،بیش از همه در قرن بیستم مسیحی ،در همه

کشورها ،رویه گشت و در قرن حاضر نیز رویه است .وارونه آن ،ما ترقی نمی

خواهیم و مردم برای اسالم انقالب کردند و نیز سنت و قوم گرائی و گرائی
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های دیگر از این نوع را کشور ما و کشورهای دیگر تجربه کردهاند و می
کنند .و

 .417وقتی هدف را قدرت تعیین میکند ،هر دو هدف ،تا بخواهی مبهم می
شوند .زیرا شفاف کردن دوهدف ممکن نمیشود مگر با زدودن ابهام .و

 .413حضور خدا یعنی اینکه هدف علم و هدف رشد انسان در بینهایت

قرار میگیرند :رشد انسان و رشد علم را قدرت محدود نمیکند .و هدف علم
همواره با رشد همآهنگ انسان و عمران طبیعت در همه جای جهان همراه و
همزاد است .بدون حضور خدا ،هدف را قدرت تعیین میکند و موقعیت

متفوق پیداکردن در رابطهها هدف میشود .لذا ،هدف علم که قدرت آن را
تعیین میکند ،در اختیارگذاشتن دانش و فنی است که بکار پیشخور کردن و
از پیش متعینکردن آینده آیند.این همان حقیقت و واقعیتی است که تافلر،
در نگارش کتاب شوک آینده از آن ،غافل شدهاست .و

 .413علم خود رشد خویشتن را ایجاب میکند و حقوق انسان ذاتی حیات

او هستند و رشد استعدادها و فضلهای انسان ،از جمله ،در گرو زندگی را
عمل به حقوق کردن است .این زندگی به دانش و فن نیاز دارد .بدینسان،

این دو هدف ،هدف علم و هدف انسانِ رشدیابی که زندگی را عمل به
حقوق خویش و رعایت حقوق دیگران میکند ،یکدیگر را ایجاب میکنند.

و

 .4145علم وقتی موضوع خود را شناخت پدیدهها میکند ،نباید از آن ،پا
بیرون بگذارد .زیرا اگر از آن پا بیرون گذاشت و به تصدیق و تکذیب وجود

خدا پرداخت ،سه مشکل حلناپذیر پدید میآورد:

الف .هدف خود را گم میکند .زیرا هدف علم شناخت پدیدهها و رشد از

این رهگذر بود .و

ب .آلت فعل قدرت میشود و برابر میل قدرت ،روزی وجود خدا را تکذیب

و روز دیگری آنرا تصدیق و ،در همه حال ،از دید قدرتمدار ،خدا را قدرت
میبیند .و

ج .رابطه مستقیم با واقعیت و حق را با رابطه غیر مستقیم ،از راه قدرت،

جانشین میکند،
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در نتیجه ،وسیله تخریب واقعیت بسود قدرت میشود (نحوه بکاربردن
نفت و گاز و ذغال سنگ و شیءکردن انسان از راه تبدیل کردنش به «نیروی

کار» و تولید و مصرف انبوه و بازار فرآوردههای مشتق و .)...بدینسان،
علم و فن با رشد انسان تضاد پیدا میکنند .و

 .4144بنابراین که رشد علم با رشد انسان همزاد و همراه است ،به ضرورت،
این دو با عمران طبیعت نیز همزاد و همراه میشوند .هرگاه این سه رشد
همراه و همزاد بگردند ،دیگر علم در تألیفی که قدرت خوانده میشود،

شرکت نمیکند و رشد قدرت جانشین رشد انسان نمیگردد .بدینقرار،

 .4141وقتی رشد انسان هدف میشود ،محدود کردن این و آن علم و بسا
مجموع علوم ناممکن میشود :علم در حدی که قدرت تعیین میکند متوقف

نمیشود .و

 .4149بکار رفتن علم در رشد انسان و رشد علم از این رهگذر ،ظن و گمان

و غیر عقالنیها را بیمحل میکند .به سخن دیگر ،در یافتههای علمی ،بار
ظن و گمان ،هم از آغاز ،کم میشود و بگاه بکاربردن به روش تجربی ،این

بار را از دست میدهد .بدینسان ،بنابراین که هدف علم رشد علم و
این هدف با رشد انسان همزاد و همراه باشد ،بار ظن و گمان کم و

بنابر اینکه هدف علم را قدرت تعیین کند ،بار ظن و کمان زیاد می
شود .و

 .4141هرگاه رشد علم و رشد انسان همزاد و همراه باشند ،چنانکه گفته
آمد ،میان علم و حق رابطه مستقیم برقرار میشود .اما از بارزترین نشانه
های تعیین شدنِ هدف علم توسط قدرت ،قطع رابطه علم با حق و

برقرار شدن رابطه علم با مصلحت است :تمامی موارد بکار بردن علم
و فن در روابط قدرت ،در روابط مسلط – زیر سلطه را مصلحت

توجیه میکند .و

 .4144خودانگیختگی انسان وقتی کامل است که هدف او رشد میشود ،از
جمله ،به یمن رشد علمی .بنابراین که خدا حاضر باشد رشد انسان و رشد

علم خودانگیخته میگردند و اگر حاضر نباشد ،هیچیک خود انگیخته نمی
گردند .وضعیت امروز رشد علم و فن در جهان ،گویای غفلت از خدا و
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حضور قدرت است :میلیاردها انسان از علم بیخبرند و در جهان چند جزیره
کوچک علم وجود دارند که بیشتر نیازهای قدرت را بر میآورند .و

 .4146هرگاه هدف علم – شناخت علمی و کامل کردن آن  -را علم و رشد
انسان تعیین نکنند ،قدرت تعیین میکند .عالمت آن ،بکارآمدنش در ساختن
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
میآیند ،میماند و هر آنچه به اینکار نمیآید ،اگر پیدا شدهاست ،به حال
خود رها میشود و اگر پیدا نشدهاست ،ولو برای سالمت و رشد انسان مفید،

جسته نمیآید .و

 .4147بدینسان ،وقتی خدا حاضر است ،علم خود هدف خویش را تعیین
میکند و این هدف با هدف رشد انسان ،همزاد و همراهاست اما وقتی از
خدا غفلت میشود و قدرت حاضر میشود ،دو قطع رابطه انجام میگیرند:

الف .قطع رابطه علم با هدف .زیرا هدف را قدرت تعیین میکند .و

ب .قطع رابطه انسان با هدف .زیرا گرفتار جریان شیء شدن می

گردد .و

دو ناسازگاری بروز میکنند:

الف .ناسازگاری هدفی که قدرت تعیین میکند با هدفی که علم دارد.
و

ب .ناسازگاری هدفی که قدرت تعیین میکند با هدفی که رشد انسان

خودانگیخته دارد .و

دو انتقال انجام میگیرند:

الف .انتقال انسان از موقع و موضع رهبری کننده به موقع و موضع

وسیله و

ب .انتقال علم از موقع و موضع دستیار انسان در رشد به موقع و

موضع وسیله اجیرِ قدرت شدن انسان .و

 .4143وقتی علم خود هدف خویش را تعیین میکند و این هدف با هدف
رشد انسان همزاد و همراهاست ،این دو هدف یکدیگر را ایجاب میکنند و
رشد علم و رشد انسان جاذب یکدیگر میشوند و علم دافع العلم (خرافه و
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غیر عقالنیهای دیگر) میشود .حضور قدرت ،بمیزانی که مانع رشد انسان
میشود ،عقل او را از خودانگیختگی غافل و به توجیهگری معتاد و جاذب
غیر عقالنیها میگرداند .حاصل آن ،افزایش میزان «ضد فرهنگ» یا

فرآوردههای قدرت در فرهنگها و افزایش میزان فرآوردههای ویرانگر و
تخریب روزافزون نیروهای محرکه و رونق بیانقدرت تجویزکننده خشونتها

است .و

 .4143بدینقرار ،عدالت بمثابه میزانی که واحد اندازهگیری آن ،همزادی و
همراهی رشد علم و رشد انسان است ،اندازه انحراف هر انسان و هر جامعه

و نیز جامعه جهانی را معلوم میکند .اندازه انحراف به ما میگوید چه اندازه

حضور خدا – بنابراین موازنه عدمی بمثابه اصل راهنما – کم و چه اندازه
حضور قدرت – بنابراین ،ثنویت بمثابه اصل راهنما  -بیشتر شدهاست .و

 .4115بنابراینکه زیبا صتت حق و زشت صتت قدرت ضد حق است،
با همزاد و همراه شدن رشد علم و رشد انسان ،جهان و زیندگان در

جهان را از صتت زیبائی برخوردار میشوند .بدینسان ،رشد هم
آهنگ انسانها و همراه شدنش با عمران طبیعت ،جهان را سراسر از

خشونت تهی و از زیبائی و شادی و امید و شجاعت زندگی پر میکند.
اینها هستند عالمتهای حضور خداوند در هدف علم و هدف رشد

انسان .بدینسان ،جهانی جز این جهان که ،در آن ،زشتی درحال غلبه کردن
بر زیبائی است ،ساختنی است اگر حضور خداوند ،پندارها و گفتارها و

کردارهای انسانها را خودانگیخته گرداند و انسانها به یمن غافل نشدن از
خدا  ،به حقوق خویش عمل کنند و کاربردهای علم و فن را تغییر دهند تا
که بکار قدرت نیایند و بکار رشد انسان بیایند:

 .6کاربرد علم و فن در رشد انسان و یا بزرگ و متمرکز شدن قدرت:

از آنجا که بهنگام برشمردن ویژگیهای هدف علم وقتی خود آن را بر می

گزیند و رابطه این هدف با هدفی که رشد انسان خودانگیخته دارد ،به

کاربردهای علم وقتی به استخدام قدرت در میآید وبه کاربردهای آن ،زمانی

که به یمن حضور خدا ،بکار رشد انسان میآید ،پرداخته شدهاست و از آنجا
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که در تمامی فصلهای اینکتاب ،کاربردهای علم و فن در رشد مطالعه می
شوند ،در اینجا ،به دو تألیف و یا دو ترکیب ،میپردازم .یکی تألیف و یا
ترکیب علم و فن با عناصر دیگری است که چون تألیف شدند ،تألیفشان

قدرت خوانده میشود – راست بخواهی ،قدرت رابطه است و این تألیف یا

ترکیب در این رابطه کاربرد پیدا میکند  -و دیگری تألیف و یا ترکیب علم

و فن با حق:

 .614یادآور میشوم که تافلر گفتهاست قدرت ترکیبی است از دانش و فن +

زور  +ثروت .بنظر او ،در ترکیب ،سهم دانش و فن مرتب بیشتر میشود .اما
شرکت دادن دانش و فن در ترکیب را بیان قدرتی که اندیشه راهنما است

باید توجیه کند .حتی اگر دانش خود مرام بگردد ،بعنوان مرام ،میزان و

موقعیت دانش و فن در ترکیب را این مرام معین میکند .و نیز ،زور نیرو

است وقتی در ویرانکردن بکار میرود .ثروت نیز سرمایهای است که باید
تغییر کاربرد پیداکند تا در ترکیب بکاربردنی بگردد .بدینسان ،توجیه تغییر
جهت نیرو و ثروت نیز برعهده بیان قدرتی میشود که اندیشه راهنما است.

اما آیا این ترکیب است که قدرت خوانده میشود؟ پاسخ پرسش نه است.

زیرا هرگاه رابطه قوا نباشد ،چنین ترکیبی ایجاد نمیشود .ایجاد نمیشود
زیرا کاربرد ندارد .در حقیقت ،در رابطه قوا ،موقعیت مسلط به زیر سلطه را
قدرت اولی بر دومی میخوانیم .در روابط قوا است که ترکیب باال بکاربردنی

میشود و کاربرد پیدا میکند .هرگاه دقت را بیشتر کنیم ،در مییابیم که:

الف .بیان قدرتی که اندیشه راهنمای زیر سلطهاست ،میباید به

قدرت اصالت بدهد و رابطه را قابل قبول ،اگرنه ،قابل تحمل
بباوراند .و

ب .ثروت و دانش و فن و نیروهای محرکه را اکثریت بزرگ تولید می

کند و چون نزد اقلیت کوچک متمرکز میشود ،تألیف و یا ترکیب آنها
شدنی میشود و این ترکیب ،در رابطه قوا ،برضد اکثریت بزرگ بکار

میافتد .و
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ج .رابطه قوا همواره میان اقلیت کوچک و اکثریت بزرگ برقرار می
شود .زیرا ،بدون متمرکز و بزرگ شدن ،نیروهای محرکه از خود

بیگانه نمیشوند و در ترکیب شرکت نمیکنند .لذا ،ترکیبی که در
روابط قوا بکار میرود ،واقعیت پیدا نمیکند .بدینخاطر،

د .چنین ترکیبی همواره ضد رشد انسان و عامل تخریب طبیعت و

منابع موجود درآن و نابرابریها و خشونتهای روزافزون است.
دینامیکهای رابطه مسلط – زیر سلطه توضیح میدهند وضعیت

جهان امروز را و میگویند هرگاه به دینامیک انقالب سرباز نکنند،

دینامیک خشونت هستی سوز ،زندگی بر روی کره زمین را بر انسان،
ناممکن میکند.
 .611حضور خدا ،در تألیف یا ترکیب دانش و فن با حق ،قابل مشاهده

است:

الف .دانش و فن با نیروهای محرکه دیگر – از جمله سرمایه و کارمایه

یا نیرو -تألیف میشوند تا در رشد انسان و عمران طبیعت بکار افتند.

و

ب .اندیشه راهنمائی که بیان استقالل و آزادی و دربردارنده حقوق

انسان و حقوق جانداران و حقوق طبیعت است ،هم رابطه حق با

حق – نیاز به موازنه عدمی و برقرارکردن هر رابطه از راه رابطه با
خدا دارد – را ارزش و عمل به حق میشناسد و هم ،با ضد ارزش
گرداندن رابطه قوا ،به شهروندان امکان میدهد نظام اجتماعی خود
را باز و تحول پذیر بگردانند تا که این ترکیب در رشد بکار افتد .و

ج .بدینخاطر که مدارها ،از جمله مدار عقلهای شهروندان باز
است ،بر میزان عدالت اجتماعی ،ترکیب دانش و فن و دیگر نیروهای

محرکه هم عامل رشد علمی و فنی و تولیدِ نیروهای محرکه ،در حد
مطلوب ،میشود و هم تولید و مصرف را به اندازه میگرداند.
بنابراین ،سبب رشد انسان و عمران طبیعت و بهرهبرداری به اندازه
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منابع ،میشود که بنوبه خود ،عامل رشد علمی و فنی و این رشد سبب
بازهم کارآتر گشتن ترکیب نیروهای محرکه میگردد.

د .رشد انسان و عمران طبیعت نیازمند این ترکیب است و این ترکیب بدون
رها شدن از مدار بسته مادی ↔ مادی و بازیافتن مدار باز مادی ↔ معنوی،
یا مدار باز انسان ↔ خدا نامیسر است .چنین مدار بازی نیز نیاز به اندیشه
راهنمائی دارد که ترجمان موازنه عدمی بمثابه اصل راهنما باشد تا که انسان
را همواره بر حقوق خویش آگاه و عامل نگاهدارد و به دانش و فن و دیگر

نیروهای محرکه در زندگی روزانه انسان ،نقش روزافزون دهد.
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 .7رشد خودانگیختگی یا استقالل و آزادی در
اندیشیدن و عمل کردن است:
بيان استقالل و آزادى بیانگر این واقعيت است كه استقالل و آزادى و
رشد جدائى ناپذيرند .این بیان تذكار دائمى به انسان است كه غفلت او از
استقالل و آزادى خويش ،بيرون رفتنش از راه رشد به بيراهه ويرانگرى را

ناگزیر میکند .با وجود اين ،قرنى كه بپايان رسيد ،سراسر ،در حاكميت انواع
بيان هاى قدرت بر عقلها گذشت .مرام ها كه پيدا شدند ،قدرت و رشد را،

زوج جدائىناپذير مىشمردند :در برابر «ديکتاتورى پرولتاريا» ،امريکا

«ديکتاتورى نوگردانى و رشد» را ساخته بود .هر دو تجربه ،خسرانهاى
بزرگ ببار آوردند و به شکست انجاميدند .اين شد كه انقالب ايران ،بيانگر

نياز جامعه جهانى به بيان استقالل و آزادى شد .

با آنکه مالتاريا رشد و استقالل و آزادى ،هرسه را ،انكار كرد ،اما در

ايران بود كه شکست دو مرامى كه اين يا آن نوع قدرت و رشد را همزاد و

همراه گمان مىبردند ،عيان گشت .در دوران مرجع انقالب ايران ،گروههائى
كه به اين يا آن زوج قدرت و رشد دلباخته بودند ،در بىقدر كردن استقالل و
آزادى كوشيدند .حاصلى كه درو كردند ،استبداد خونريز و فاسد و خائن

مالتاريا شد.

امروز ،مرامهائى كه بيانهاى گوناگون قدرت بودند و اين و يا آن زوج

قدرت و رشد را ترويج مىكردند ،بىاعتبار شدهاند .هنوز زود است كه انسان
اين هشدار را آويزه گوش كند كه رشد از استقالل و آزادى جدائى
ناپذيراست .رشد برخورداری کامل از خودانگیختگی است .همان

سان كه قدرت و ويرانگرى جدائى ناپذيرند .هنوز زود است كه انسان
دريابد كه اگر آزادى را قدرت معنى كند ،رشد نيز ويرانگرى مىشود .با

وجود اين ،انقالب ايران ،انقالبى كه در آن گل برگلوله پيروز شد ،خود
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گزارشگر جدائى ناپذيرى رشد از استقالل و آزادى ،خودانگیختگی ،است..
از آن پس ،مالتاريا «الاكراه و راه رشد» را فرو گذاشت و در «اكراه و

بيراهه غى» شد .غافل از اينكه انقالب روىدادى جهانى و آغاز تحول در
جهان است:

يك قرن تجربه در همه جا ،شکست ايدئولویيهائى را ببار آورد كه

ابتكار را از انسان مىستاندند و به قدرت مىدادند .انقالب ايران در بحبوحه
بحرانى روىداد كه آن را بحران فرهنگى مىخواندند .در اين بحران بود كه
رابطه جامعه مدنى و دولت دچار دگرگونى بنيادى مىشد .در حقيقت ،تجربه

الئيسيته وارد مرحله سوم خود مىشد(:)4

● مرحله اول ،مرحله تضاد با دين بود .و آزادى« ،آزادى از خدا» گمان مى
رفت (ارکان دموکراسی جلد دوم) .در اين مرحله ،مدرسه ،ميدان مبارزه
سرانجام بخش با دين تصور مىشد .اما همان مدرسه ،به اهل دانش مىآموزد

كه علم از ارزشگذارى ناتوان است .علم آدمی را از واقعیت آنسان که
هست ،آگاه مىكند .اگر آنچه بايد باشد را نيز از علم توقع كنیم ،رشد

علمى را متوقف كردهایم .زيرا علم نمىبايد از آنچه حق و ارزشمند

مى خواند ،پا فراتر نهد .بسا خيال كه علم تصور مىشود و احکامش
پيشرفت علمى را متوقف مىكنند .در قرن بیستم و هنوز ،روسيه بنوعى و

جامعههاى مقلد غرب ،بنوعى ديگر بهاى سنگين اسطورهكردن علم را
پرداختهاند و میپردازند.

● پس از آنكه بر جانبداران الئيسيته مسلم شد كه علم نمىتواند نظام

ارزشى و هدف معينكند ،براين شدند كه ارزشها و هدف را سياست

تشخي

مىدهد .اين دوره ،دوره دوم رابطه دولت با بنياد دينى است :جدا

شدن قلمروهای اين دو بنياد از یکدیگر .

اما پى بردن بر اين واقعيت كه سياست تدبير است و اگر تدبير را

روش دستيابى به قدرت و بکار بردن آن تعريف كنیم ،انسان را آلت
قدرت و اندیشه راهنما را به مالکیت آن درآوردهایم ،سبب شد که

بسیاری از فریبخوردگان این فریب ،که بطور مداوم بر شمار آنها

افزوده میشد و همچنان میشود ،دریابند كه جمهور انسانها
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درنیافتهاند ارزش كردن قدرت و حتظ و بکار بردن آن نيز ،از مرام
مايه مىگيرد ،اگر مرامى دركار نباشد ،سياستى نيز نمىتوان اتخاذ
كرد .مرامی که قدرت را توجیه و مشروع میگرداند ،خود به مالکیت آن در
میآید و قدرت با از خود بیگانه کردنش ،بکارش میبرد .این شد که شکست
ايدئولویيها ،كه انقالب ايران اعالن آن بود ،موجب گشت ،در مردم
ساالريهاى غرب ،الئيسيته وارد مرحله سوم خود شود:

● از سوئى دولت در قبال دينها و مرامها بىطرف شد و از سوى ديگر،

جامعه مدنى تعريفى نو يافت :ساالرى بمعناى تقدم بخشيدن به قدرت است
و بخواهى نخواهى ،دولت را كمتر نماينده جامعه مدنى و بيشتر نماينده

قدرت مىگرداند و نوعى تابعيت ملت از دولت را القاء مىكند .ايناست كه
آزادى و حقوق انسان جانشين ساالرى مىشود .اينك تصميم را اعضاى

جامعه مدنى مىگيرند .پس هدف و روش عمومى را جامعه مدنى معين

مىكند .اختيار دين و باورهائى كه به درون مردم ساالرى درآمدهاند،
با انسانها مىشود .باورها كه پيش از اين عرضه مىشدند ،از اين پس،
تقاضا مىشوند و از جمله به دو كار مىآيند:

الف .انسانهاى مستقل و آزاد و حقوقمند را به انتخاب هدفها و روشها

توانا مىكنند .و

ب .از آنجا كه هر انسان خود باور خويش را برمىگزيند ،بنابراين ،كثرت

باورها ناگزير مىشود .برای اینکه کثرت آراء و ستیز جانبداران آنها ،انسجام
جامعه را از میان نبرد ،نقش دين برآوردن نياز به تفاهم میشود.

بر حاصل تحقيق مارسل گوشه ،مىافزايم كه ،در اين دوره ،تجربه انسان

ها را هر روز بيشتر از روز پيش از اين قاعده آگاه مىكند كه رشد بر میزان
عدالت با استقالل و آزادى و ويرانگرى با قدرت (= زور) و بىداد
همزاد وهمراه هستند.

و محقق ديگرى ،تحول جامعههاى غرب را در بعدهاى مختلف واقعيت

اجتماعى مطالعه كردهاست .از واقعيتها كه خاطر نشان مىكند ،يکى ايناست

كه «مغز دارد جاى دست را در توليد فرآوردهها مىگيرد» ( . )1پس
موقع آناست كه يادآور شوم اگر بنا بر ادامه حيات در رشد باشد ،مدار
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عقلها ديگر نمىتواند قدرت باشد .عقلها مستقل و آزاد مىشوند ،استقالل و
آزادى و رشد معانى واقعى خود را پيدا مىكنند .انسانها از اسطوره رشد آزاد

مىشوند و ويرانگرى بنام رشد ،پايان مىپذيرد .و عدالت بمثابه ميزان در كار
مىآيد .در حقيقت ،عدالت ميزانى است كه بدان ،آدمى در مىیابد از
استقالل و آزادى خويش غافل هست یا نيست و آیا بجاى رشد ،ويرانگرى

نمىكند؟ زيرا اين ميزان او را آگاه مىكند كه هر پندار و گفتار و كردار
ويرانگر ،بيانگر مستقل و آزاد نبودن آدمى و افتادن او در بيراهه ويرانگرى

است.

بدينقرار ،در ايران امروز ،طرفداران الئيسيته و مالتاريا ،در غرب اواخر

قرن نوزدهم ماندهاند .يك قرن و بيشتر با غرب امروز فاصله دارند .اوليها

«جدائى دين از سياست» را شعار كردهاند و دوميها مدعى مىشوند مخالفان
دين دولتى الئيکهائى هستند كه مىخواهند دين را از ميان بردارند! گروهى

از «مردم ساالرى دينى» دم مىزنند بىآنكه بدانند جامعه مدنى نياز به دولت

خنثى و بىطرف و انسان مستقل و آزاد و حقوقمند و اين دو نياز به دين
بمثابه بيان استقالل و آزادى دارند .نياز حال و آينده انسانيت اين نياز است

و انقالب ايران است كه جهان را بدين بيان خواند.

و استقالل و آزادى و دیگر حقوق که ذاتى حيات انسان هستند،به

رشد ،اين خاصه را مىبخشند:

رشد بيانگر برخوردارى انسان از استقالل و آزادى و حقوق

خويش است وقتى:

 .4رشد در انسان است كه واقعيت پيدا مىكند .آنهم به داشتن انديشه
راهنما ،دانش ،فن ،هنر و ديگر توانائيها كه هر يك از استعدادهاى انسان

پيدا مىكند.
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بدينسان ،مجازها و نيز هرآنچه فرآورده رشد استعدادها و بکار افتادن هم
آهنگ فضلهاى آدمى نباشد و از توانائيهاى اين استعدادها بکاهد ،ضد رشد

هستند.

آيا حاصل فعاليتهاى انسانها كه در بيرون آنها واقعيت پيدا مىكنند،

رشد نيست؟ نه .اين فرآوردهها را بعنوان رشد سنج بکار مىبرند .و همانطور
كه مىدانيم ،زبان فريب ،فرآوردههاى ويرانگر را نيز به حساب رشد

مىگذارند .چنانكه توليدكنندگان اين فرآوردهها ،از رشد محروم مىمانند و
بجاى انسانها ،قدرت در اشکال گوناگون رشد مىكند .بدينقرار،

رشد در انسان واقعيت پيدا مىكند وقتى فعالیتهای استعدادها و

فضلهای او خودانگیختهاند و حاصل آنها بیانگر برخورداری او از
استقالل و آزادى و حقوق ذاتى دیگرش هستند .فرآوردهای ترجمان

رشد میشود که حاصل فزونی تخریب انسان و طبیعت بر ساخته او
نیست .هستیمند است و نیازی از نیازهای واقعی انسان را ،در جریان

رشد ،بر میآورد و در بهزیستی کاربرد دارد :گزارشگر خودانگیختگی
انسان است و در فعالیتهای خودانگیخته کاربرد دارد .دانش و فن و

دیگر نیروهای محرکه و کاالها و خدمتها که نیازهای واقعی را بر

میآورند ،بیآنکه ویرانی ببارآورند ،محکهای رشد انسان و عمران
طبیعت هستند.
 .1بدينقرار ،فعاليتهائى كه حاصل آن بیانگر رشد استعدادهاى انسان و بکار
افتاد فضلهای او نیستند و برخورداری او از حقوق ذاتی خویش را گزارش

نمیکنند ،رشد نيستند .مدار رشد آغاز و پايان دارد :آغاز آن انسان و
طبیعت و پايان آن نيز انسان و طبیعت هستند .از كجا بدانيم كه

فعاليتى رشد هست يا نيست؟ از اينجا كه،

 .114هر فعاليت ناقض استقالل و آزادى و حقوق انسان ضد رشد است و

همآهنگى استعدادهاى آدمى را در فعاليتهايشان ،غير ممکن مىكند .او را از

بکارگرفتن فضلهایش ناتوان میگرداند .در نتیجه ،او را از خودانگیختگی
خویش غافل و گرفتار جبرها و ،در درون ،گرفتار تضادها ،مىگرداند.
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 .111محصول نهائى فعاليت ،در بيرون از انسان ،شکلى از اشکال قدرت
مىشود و بکار دستوری کردن زندگی و تحت حاکمیت این و آن جبر
درآوردن انسان میآید و او را به بندگى قدرت در مىآورد.

 .119محصول نهائى فعاليتهاى انسانها ،ميان آنها و ميان آنها و

طبيعت ،تضادها بر تضادها مىافزايد .مسئلهها میسازد و این مسئله

ها بر هم افزوده میشوند و انسانها را بازیچه جبرها میگردانند.

بدينقرار،
 .9هر فعاليتى كه فرآورده نهائى آن قدرت (= زور) باشد ،ضد رشد است.
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
میشود .هدف آن رسيدن به قدرت و بکار بردن قدرت میگردد که باز به و

در تخريب انجام گرفتنی است .بکاربردنش نیز تخریب ببار میآورد .مثال
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

افزودن سود بر سود ،انجام شدنی هستند .و...

فعاليتهائى كه بدون بکار بردن زور انجام شدنى نيستند و محصول

نهائيشان قدرت است ،بضرورت ،ناقض حقوق انسان و خودانگیختگی او
هستند .در عو ،،فعاليتهائى كه فرآورده نهائى آنها قدرت نيست ،عمل به
حقوق هستند و در جريان عمل ،نيروى محركه بر نيروى محركه مىافزايند.

براى مثال ،كشف يك فن جديد ،كشف يك نيروى محركه جديد است
و اين نيرو بر نيروهاى محركه افزوده مىشود .و دانش و فن جدید،
در حالت طبیعی ،بکار فعالیت خودانگیخته انسان میآیند .اما
 .1قدرت بمثابه فرآورده نهائى چيست؟ آيا خود به خود وجود دارد؟ نه .از
رهگذر رابطهها است كه در شکلى از اشکال ظهور پيدا مىكند .براى مثال،

پول ،از راه ترکیب با مؤلفههای دیگر ،شکلى از اشکال قدرت را پدید

میآورد .وقتى رابطه داد و ستد بر قرار مىشود ،پول ،بعنوان قدرت خريد،
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واقعيت پيدا مىكند .جز در اين رابطه ،نه واقعيتى دارد و نه كار بردى .اما
تمامى ديگر فرآوردههائى كه ترجمان حقوق و حاصل فعاليتهاى استعدادهاى

انسان هستند ،وجود دارند و در بکار رفتن ،نياز به رابطه قوا ندارند .براى
مثال ،يافتن دانش و فن نياز به بکار انداختن استعدادها ،در خودانگیختگی،

دارند .بکار بردن دانش و فن فضاى استقالل و آزادى را فراختر مىكند .اما

اگر بخواهند آن را وسيله توليد قدرت (= زور) بيشترى كنند ،نياز به رابطه
قوا (= تنگ كردن مجال استقالل و آزادى) و به تألیف دانش و فن با

مؤلفههای دیگر و تبدیل شدن به وسیله زورگوئى و بکار رفتن در رابطه قوا،

پيدا مىشود .بدينقرار ،وقتى فرآوردههای فعاليتهاى آدمى گزارشگر رشد
هستند كه:

 .194بتوان آنها را بطور مستقيم بکار برد .و
 .191عمل بکاربردن فرآوردهها ،عمل به حقوق ذاتى انسان باشد و
خودانگیختگی آدمی را کاملتر کند .و

 .199رشدى كه فرآوردهها گزارش مىكنند ،رشدی باشد که رابطه
انسان را با خود و رابطه او را با محيط زيست و رابطه او را با دیگران
شتاف كند .چراکه این سه رابطه ،وقتی انسان در خدمت قدرت
است ،او را در ابهام نگاه مىدارند.

 .4انسان در فعاليت طبيعى خود ،همه استعدادها و فضلهاى خويش را

بکار مى اندازد .فعاليت وقتى بطور كامل طبيعى است كه حقوق ذاتى انسان،

بعمل در مىآيند .بدينقرار ،فعاليتهائى كه با غفلت انسان از
خودانگیختگیش انجام میگیرند و گویای آنند که استعدادها و فضلهای او

تابع حکم زور هستند ،مخل رشد مىشوند .براى مثال ،هر انسانى استعداد

رهبرى دارد .اين استعداد ،در رابطه با استعدادهاى ديگر انسان ،فعال

مىشود و فعاليتهاى او را همآهنگ مىكند .تابع اوامر و نواهى قدرت كردن
اين استعداد ،در فعاليتهاى استعدادهاى ديگر نيز ،اختالل پديد مىآورد.

بدينسان« ،هركس خود خويشتن را هدايت مىكند» ،از دو جهت ،واجد

اهميت مىشود:
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 .414از اين جهت كه فطرت آدمى چنان است كه استعداد رهبرى او بايد
مستقل و آزاد باشد تا بتواند همراه با استعدادهاى ديگر و فضلهای او

فعاليت كند و فعاليتهاى همه آنها را همآهنگ گرداند .و

 .411تا آدمى خود استعداد رهبرى خويش را تابع زور نكند ،از بيرون،

نمىتوان اين استعداد را محکوم حکم زور كرد .بنابراين ،پيروى از ديگرى،
يا عمل به بهترين قول يعنى بيان استقالل و آزادى است (براى مثال عمل به

نسخه پزشك) و يا اطاعت از قدرت است .در حالت اول ،عقل

خود انگیخته و عمل رهبرى و ديگر استعدادها مستقل و آزاد است و

در حالت دوم ،عقل مىبايد زور را مدار كند و استعداد رهبرى مىبايد
استقالل و آزادى خويش را از دست بدهد .در اين حالت ،تنها يك

«واليت مطلقه» قابل تصور است و آن واليت زور است.

 .6از آنجا كه تمامى انسانها از يك فطرت هستند ،در همه جا و همه وقت،

از استقالل و آزادى همانندى برخوردارند و حقوقی يکسان ذاتى حيات آنها
هستند .بنابراين ،جامعه مستقل و آزاد جامعهاى مىشود كه ،در آن ،روابط

قوا نباشد .استعداها و فضلهای انسانها خودانگیخته فعاليت كنند و انسانها

رشد كنند و ،بدين رشد ،فراخناى استقالل و آزادى خويش را گستردهتر
كنند .

در اين جامعه است كه ساالرىهای ترجمان قدرت جاى خود را

به واليت بيانگر حقوق ذاتى انسان و استقالل و آزادى او و برابرى و

برادر/خواهرى انسانها مى سپارد .و دولت تجسم قدرت جاى خويش
را به امامت بيانگر واليت جمهور مردم مىدهد.

ما از آن جامعه بسيار دور و در عين حال بسيار نزديك هستيم .در واقع

اگر بنا بر حفظ حيات بر روى زمين باشد ،راهى كه انسانها بايد در پيش

بگيرند ،یعنی راه رشد ،اين راه است .براى اينكه هر انسان و هر جامعهاى
بداند در رشد است و يا در ويرانگرى ،جز ضوابط باال ،ضوابط زير را نيز

مىتواند بکار برد:
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 .7انسان بمثابه مجموعهاى از استعدادها و فضلها و حقوقمند ،بطور
خودانگیخته ،در رشد است .زيرا انسان فعال است و خاصيت عمل ،بر خود

افزودن است .اما همين انسان ،از زمانى كه زور در كار مىآورد ،از رشد باز

مىماند .اينك وقت آناست كه ،در درون آدمى ،جريان از خود بيگانه شدن
نيرو در زور را پى بگيريم :جريان با بر قرار كردن تبعيض بسود حقى از

حقوق و يا استعدادى از استعدادها ،شروع مىشود .براى مثال ،خوردن و
خوابيدن حقى از حقوق انسان است .اما تبعيض بسود ميل به غذا ،پرخورى
است و پرخورى زورگفتن بر بدن است .يا ارضاى ميل جنسى فعاليتى طبيعى

است .اما تبعيض بسود اين ميل ،شهوت رانى مىشود و شهوت رانى
زورگوئى به خويشتن است .يا انس گرفتن استعدادى از استعدادهاى انسان

است .اما تبعيض قائل شدن براى اين استعداد ،نخست انس گرفتن را در

تابعيت از ديگرى يا تابع كردن ديگرى،از خود بيگانه مىكند و آنگاه

فعاليت همآهنگ استعدادهاى ديگر را مختل مىكند .اين تبعيض مىتواند
منفى باشد و آن گريز از انسان و عالقه و عشق است .اين تبعيض ،سرانجام

به بيمارى روانى مىانجامد .و يا ،تبعیض قائل شدن برای حق کار .این
تبعيض نخست كار را بمثابه مجموعه کارها ،ناممکن مىكند و آنگاه حقوق

ذاتى از جمله حق كار را تباه مىكند .براى مثال ،كسى كه جز كار يدى
نمىكند ،فعاليتهاى استعدادهاى خلق و دانش و هنر و رهبرى و انس و
اقتصاد را مختل مىكند .فضلها یا داشتهها وتوانائیها رامهمل میگذارد .و
چنين است وقتى تنها علم مىآموزد .حتى وقتى همه استعدادهايش فعال

هستند اما بسود حقى از حقوق تبعيض بر قرار مىكند ،علم نمىآموزد و

خويشتن را نيز ويران مىكند .چنانكه اگر تمام  11ساعت علم آموزد ،از

كار يدى و خور و خواب مىافتد و مىميرد .از اينرو است كه هيچ رابطه
قوائی با انكار حقوق شروع نمىشود ،با تبعيض بسود اين يا آن حق

آغاز میگیرد .زيرا برقرارکنندگان رابطه مىدانند تبعيض سبب
محروميت آنها از حقوق مىشود .انسان خودانگیختگی خویش را با
قائل شدن به تبعیض و یا تن دادن به تبعیض ،از یاد میبرد و بنده زور

میشود .بدينقرار،كسى كه كار او فعاليت مجموع استعدادها و
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فضلها و بعمل درآمدن همه حقوق او است ،مستقل و آزاد ،بنابر این،
در رشد است.
 .3اما انسانى كه بمثابه مجموعهای از استعدادها و فضلها فعال است ،در
رابطه با محيط زيست و پديدههای دیگر فعال است .خود او نيز يك پديده

است .رشد نوعى از فعاليت خودانگیخته انسان و محيط زيست و
پديدههاى ديگر است .این رشد محيط را ويران نمیكند .بدينقرار،

رشد انسان از عمران محيط طبیعت جدائىناپذير است .پس ،كارى كه از
ديد انسان رشد شمرده شود اما در طبيعت ويرانى ببار میآورد ،رشد نيست.

پرسيدنى است كه چگونه مىتوان فعاليتهاى صنعتى را با عمران طبیعت و

بهزيستى جانداران سازگار كرد؟ مشکل ندرت را چگونه مىبايد حل كرد؟

به اين مشکل تاكنون در نوشتههايم پاسخ مفصل دادهام .باوجود این ،در
نوبتى ديگر ،با تفصيل بايسته ،به اين پرسشها باز مىپردازم .در اينجا خاطر

نشان مىكنم كه كمبودها در طبيعت وجود ندارند .اگر بوجود آمدند ،حاصل
فعاليتهاى ضد رشد و ويرانگر هستند .همانطور كه طبیعت پاك است

وآلودگى آن بيانگر فعاليتهاى آالینده انسان است .بدينسان ،اگر فعاليتهاى
اقتصادى و غير اقتصادى آدميان ،فعالیتهای خودانگیخته استعدادها

و فضلها و حقوقشان باشند ،موجب عمران طبيعت و بهبود محيط
زيست و بهزیستی همه دیگر جانداران میگردند .

 .3جريان رشد جريان تولید نیروهای محرکه و بکار افتادن نيروهاى محركه

و برهم افزوده شدن نيروهاى محركه است .مىدانيم كه نظرهاى اقتصادى ،از
جمله بر مازادها بنا مىشوند :مازاد بهاى فروش بر هزينه توليد و مازاد توليد

بر مصرف پارهاى از فرآوردهها و كمبود توليد از مصرف در برخى از
محصولها .مازاد «نيروى انسانى» در يك جا و كمبود آن در جاى ديگر.

مازاد سرمايه در رشتهای از رشتههای اقتصاد و کمبود آن در رشتهای دیگر.
و یا مازاد سرمایه در بخشى از بخشهای اقتصاد و كمبود آن در بخشى

ديگر و ...اما پرسشى كه در ميان بود و هست ،اينپرسش است :اگر انسانها
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به اندازه نيازهاى طبيعى خود توليد كنند ،چرا مازاد و يا كمبود بوجود
مىآيد؟ مازاد توليد با كم شدن منابع طبيعت همراه است .فرآوردههائى كه
مصرفشان ويرانى ببار مىآورد ،در انسان نيز كاهنده مىشوند .چرا انسان

نمىتواند به اندازه توليد كند؟ آيا اگر توليد و مصرف به اندازه شوند ،باز
سرمايه بمثابه نیروی محرکه تشکيل مىشود؟ و آيا ممکن است توليد و
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

بعدى اين مطالعه خواهيم يافت .در اينجا ،اين واقعيت را يادآور مىشوم:
اگر حاصل كار نيروى محركه شود و اين نيروى محركه در قدرت از

خود بيگانه نشود ،نيروهاى محركه دائم بر هم افزوده مىشوند و

ميدان فعاليت انسانها گستردهتر مىشود و بعكس .براى مثال ،انسان و

مهارته ايش نيروى محركه است .دانش و فن نيروى محركه است .كارمايه و
مواد خام نيروى محركه هستند و ...جريان رشد جريانى است كه ،در آن،
از هريك از اين نيروهاى محركه مادى (کارمایه و مواد خام و نيروى

كار و )...به اندازه بکار گرفته شود .اگر چنين شود ،انسان از استقالل
و آزادى و دیگر حقوق خويش برخوردارتر و خودانگیختهتر مىشود.

و

واقعيت مهمى كه انسان از آن غافل است ،توانائى افزودن تا مرز بىنهايت

بر نيروى محركهای است كه خود او ،انسان ،و دانش و فن است .تنها اگر
نخواهد نيازهاى معنوى را با فرآوردههاى مادى برآورد - ،كارى كه در مدار

بسته مادى ↔ مادى انجام مىگيرد و به قول ماركوز انسان را يك بعدى
ومصرف كننده مىگرداند  -در مدار باز مادى

↔ معنوى ،تركيبهاى

جديدى از نيروهاى محركه بدست مىآورد كه هم فرآوردههاشان نيازهاى

انسان را در جريان رشد بر مىآورند و هم فراخناى استقالل و آزادى انسان را

گستردهتر مىكنند و هم طبيعت را بجاى ويران كردن آبادان و بهرهبرداری به
اندازه از منابع آنرا ممکن مىكنند.
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 .45مالکیت انسان بر کار خویش (مالکیت شخصی) یک حق و سازگار
با خودانگیختگی است .اما مالکیت انسان بر این و آن شئی (مالکیت

خصوصی) ،یک رابطه است .هرگاه شیء حاصل کار باشد ،به طبَعِ حق بر

کار آدمی بر شیء حاصل از کار خویش مالکیت پیدا میکند .حال اگر،
رابطه این دو مالکیت وارونه بگردد ،یعنی مالکیت شخصی تابع مالکیت

خصوصی بشود ،خودانگیختگی بیمحل میشود .زندگی دستوری میگردد و
رابطههای انسانها بایکدیگر از راه قدرت برقرار میگردد .برای مثال،
مالکیت بر سرمایه (مالکیت خصوصی) به دارنده آن امکان میدهد مالکان

بر کار را استخدام کند .در نتیجه،

الف .حاصل کار به دارنده سرمایه تعلق میگیرد .و مالک کار بر مزد حق

پیدا میکند .و

ب .مالک کار به دستور کارفرما کار میکند .یعنی خودانگیختگی جای به

اطاعت از کارفرما میدهد .و

ج .تنظیم کننده رابطه قدرت ،مالکیت خصوصی میشود :حاکمیت مالکیت

خصوصی (سرمایه) بر مالکیت شخصی (کار) .در نتیجه،

د .محور رشد ،قدرت ( بزرگ شدن سرمایه از رهگذر به حداکثر رساندن

سود و نابرابری بر نابرابری افزودن) میگردد.

ه .بهای این رابطه را اکثریت بزرگ انسانها و طبیعت و تمامی جانداران
میپردازند.

بدینخاطر است که در همه جامعهها ،با بکاربردن زور بودهاست و هست

که خودانگیختگی و دیگر حقوق را از یاد انسانها میبرند .سپس رابطه قوا

را «طبیعی» میباورانند .و همزمان ،مالکیت خصوصی را که موضوع حقوق
موضوعه است ،محور تمامی رابطهها میگردانند .از این پس ،نوع نظام

اجتماعی – سیاسی را اندازه تثبیت شدن مالکیت خصوصی تعیین میکند.
در جامعههای دارای موقعیت مسلط ،این نظام ،دموکراسی سازگار با سرمایه

ساالری است .در کشورهای زیر سلطه که هنوز این مالکیت محور نگشته

است ،این نظام ،استبدادی است .گذار از استبداد به دموکراسی گذار از

استبداد به دموکراسی سرمایهساالر است (نمونه کره جنوبی).
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از کتابها که به روند تحمیل نظام اجتماعی – اقتصادی مالکیت
خصوصی محور پرداختهاند ،یکی ،کتاب «دکترین شوک ،ظهور سرمایهداری

فاجعه محور» نوشته نائومی کالین است .کتاب با «شوک درمانی» آغاز می
کند :روان پزشکی امریکائی به نام ایوون کامرون ،به خرج سیا ،انسانهائی را
وسیله آزمایش نظریه خویش میکند .نظریه او این بودهاست که میتوان با

واردکردن شوکها ،ذهن انسان را از همه داشتههایش پاک کرد و بر صفحه
ذهنی که بدینسان سفید میشود ،هرآنچه مطلوب است ،را نگاشت.

در کودتاها که سیا تصدی کردهاست ،شوکها واردکردن فاجعههای

بزرگ میشوند (دستگیریهای هرچه وسیعتر و اعدامهای دستجمعی و
شکنجهها هرچه سبعانهتر و اگر الزم شد جنگ)و با استفاده از وحشت و
بهت همگانی ،نظام اقتصادی «مالکیت خصوصی» محور تحمیل میشود.

در امریکای التین (مورد شیلی) و در آسیا (ایران و عراق ) ،فاجعهبارترین

نمونهها هستند .اما ایاالت متحده امریکا خود نیز از گزند سرمایهداری
فاجعه محور معاف نیست.

کتاب به ایرانِ دوران انقالب و تدابیر اقتصادی که در آن دوران به اجرا

گذاشته شدند و نگرانی شدید جانبداران «مکتب شیکاگو» (بانی آن فریدمن
اقتصاددان لیبرال است .او و شاگردانش تهیه کنندگان برنامه اقتصادی

نظامیان کودتاچی به رهبری پینوشه بودند) از آن تدبیرها نیز میپردازد .در

ایران نیز ،بازسازی استبدادی سازنده و ساخته اقتصاد مصرف محوری که،

در آن ،مالکیت خصوصی (اگرهم مالک دولت باشد بدینخاطر که بر

مالکیت شخصی مقدم و حاکم است ،خصوصی است) بر مالکیت شخصی

حاکماست ،وارد کردن ضربههای سخت (جنگ ،کودتا ،گستردهترین
دستگیریها ،شکنجههای سبعانه و اعدامهای دستجمعی) سبب شدند نسلی

که انقالب کرد نفله بگردد.

بدینقرار ،رشد با تغییر رابطه میان مالکیت خصوصی با مالکیت

شخصی آغاز میگیرد .زمانی که مالکیت خصوصی تابع مالکیت
شخصی میشود ،انسان و طبیعت ،خودانگیختگی خویش را باز می
یابند و رشد انسان و عمران طبیعت ،همآهنگ میگردند و:
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 .44خودانگیختگی انسان و طبیعت به انسان ،در تولید و مصرف فرآوردهها
اندازهشناسی را میآموزد:

 .4414شناختن و بکاربردن این واقعیت را میآموزد که در طبیعت ،از هر
چیز به اندازه وجود دارد .به سخن دیگر ،ندرت فرآورده اسراف و تبذیر

انسانها است .پس اگر آدمی بداند وقتی خودانگیخته ،یعنی مستقل و
آزاد است ،این خودانگیختگی او است که نیازهای واقعی و اندازه

آنها را به او میشناساند ،در مییابد تولید کاالها و خدمتها چه

اندازه باید باشد .این با غافل شدن از خودانگیختگی و ،درجا ،عقل

به قدرت سپردن است که دیگر اندازه نمیشناسد .در حقیقت ،این
قدرت است که بقایش درگرو افزوده شدن تخریب بر تخریب (=

مصرف انبوه) است .و

 .4411شناختن و بکار بردن این واقعیت را میآموزد که نیازها همه مادی

نیستند و این با غتلت از خودانگیختگی خویش است که مدار باز مادی

↔ معنوی به مدار بسته مادی ↔ مادی بدل میشود و در این مدار،

نیازهای معنوی نیز با داد و ستد کاالها برآورده میشوند .آیا نیاز بدن
به غذا ،یک نیاز واقعی نیست؟ آیا اگر کم و کیف غذا را خودانگیختگی

بدن تعیین کند ،نوع تغذیه ما انسانها ،همین میشود که هست؟ نه .نوع

کنونی تولید و مصرف مواد غذائی را نیاز واقعی بدن به غذا تعیین نمیکند.
غفلت از خودانگیختگی بدن و تنظیم رابطه با قدرت است که چند و چون

غذاهای ما را معین میکند.

 .4419شناختن و بکار بردن ،این واقعیت را میآموزد که رشد واقعیت پیدا
میکند وقتی ،به یمن غافل نشدن از خودانگیختگی ،نیازهای مادی
اندازه پذیر میشوند و نیازهای معنوی به رشد برآورده میشوند و
چون برآورده شدند ،در جریان رشد ،نیازهای نو پدید میآیند که

نیروی محرکه و برانگیزنده انسان به رشد بازهم بیشتر میشوند .آیا

کسی که دانش میآموزد و نیاز خویش را به علم بر میآورد ،درجا ،نیازمند
آموختن دانشی بیشتر نمیگردد؟
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 .41بدینقرار ،اندازهمندکردن تولید مادی و از قید حد رهاندن

فرآوردههای معنوی ،رشد همیناست .رشد در خودانگیختگی و به
کمال خودانگیختگی ره سپردنش ،رشدی است که اندازه شناسی در بعد

مادی را بکار اینهمانی جستن با هستی هوشمند و توانا و دانا در بعد

معنوی ،میبرد:

 .4114غفلت از بعد معنوی ،مدار را مدار بسته مادی ↔ مادی میکند و،

در این مدار ،رشد در خودانگیختگی و رشدِ خودانگیختگی جای به فزونی

طلبی میسپارد .و این فزونی طلبی است که ویرانی بر ویرانی میافزاید .بحران
ها عارضهای هستند که فزونیطلبی ببارشان میآورد .و بحرانها که برهم

افزوده میشوند ،هم شدت فزونی طلبی و هم شدت نابرابریها و هم شدت

مصرف منابع موجود در طبیعت و هم شدت تخریب طبیعت و آلودگی
محیط زیست

را بدست میدهند .در نتیجه ،شدت غفلت از

خودانگیختگی ،بنابراین ،از رشد را معلوم میکند .و

 .4111رشد که کاستن از محدودیت و افزودن بر فراخنای خودانگیختگی
است ،وقتی مدار مدارِ بسته مادی ↔ مادی میشود ،برمحدویتهای انسان و

طبیعت میافزاید .چنانکه هماکنون منابع موجود در طبیعت رو به کاهش
هستند .برآلودگی محیط زیست افزوده میگردد و روابط قوا میان انسانها که

جنگ یکی از اشکال آناست ،انسانها را از خودانگیختگی خویش غافلتر
و آنها را محدودتر میکنند.

 .49در دوگانگیها یکی از دو طرف ،حق است ،طرف دیگر ،به
ضرورت ،بنمایهای از زور دارد .وقتی طرفی که بنمایهای از زور دارد

میتواند جانشین حق شود ،که آدمی و آدمیان ،از خودانگیختگی
خویش غافل میشوند و تسلیم ترس و طمع تحصیل ثروت و یا
موقعیت در سلسله مراتب قدرت میشوند .در حقیقت،

 .4914دوگانگی حق و مصلحت و حق و تکلیف در شمار رایجترین
دوگانگیها هستند .حق را انسان دارد اما مصلحت را قدرت میسنجد .حق
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را انسان دارد اما تکلیف را همواره قدرت معین میکند .عمل به حق ،عملی
خودانگیختهاست حال اینکه عمل به مصلحت و یا تکلیفی که قدرت می
سنجد و تعیین میکند را خودانگیخته نمیتوان انجام داد .آنرا دستوری،
بنابراین ،به فرمان زور باید انجام داد و برضد حق باید انجام داد .و

مصلحتی که به دستور باید انجام داد ،به ضرورت ،ویرانگر است .برای

مثال ،انسانها استعداد و حق رهبری دارند .اما پیشاروی استبدادیان،
مصلحت را که اطاعت کردن از مستبدها و یا بیتفاوتی اختیارکردن در برابر

آنها است میسنجند .این سنجش را ،در مقام تنظیم رابطه با قدرت ،و

بمقدار ترس از آن ،بعمل میآورند .و آنرا جایگزین حقی میکنند که
دارند .عمل به چنین مصلحتی ،الف .ویرانگر استعدادهای انسانها و

محروم کننده آنها از استقالل و آزادی خویش و به خدمت قدرت درآمدن و
ویرانگری رویه کردن است .از اینرو ،استبداد همواره ضد رشد و مصلحتی

که قدرت میسنجد و انسانها به عمل درمیآورند ،ضد رشد آنها است:

هرگاه انسانها به حقوق خویش عمل کنند و مصلحت را نسنجند و
بکارنبرند و اگر تکلیف نه قدرت فرموده که عمل به حقی از حقوق
باشد ،انسان بر خودانگیختگی خویش عارف و به یمن اندیشه و عمل

خودانگیخته ،رشد میکند .و

 .4911دوگانگیهای بد و بدتر و فاسد و افسد بدخیمترین نوع دوگانگی

حق و مصلحت هستند .چراکه آدمی ترس را وسیله توجیه میکند و،
پیشاروی یک وضعیت ،مصلحت میسنجد و مصلحت را به عمل درمی

آورد .به این ترتیب:

الف .پیشاروی بد و بدتر ،به حق نمیتوان عملکرد .برای اینکه گرفتار بدتر

نگردم ،مصلحت ایناست که به بد تن دردهم .و

ب .حق را انسان خود دارد اما بد و بدتر در بیرون اویند و تسلیم بد شدن از
بیم بدتر ،تنظیم رابطه با بیرون و ،در حقیقت ،حاکم کردن بیرون ( =

قدرت) بر درون است .بدین حاکمیت است که آدمی ،خودانگیختگی

خویش را از یاد میبرد.
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اما آیا انسان میداند که اگر بد با بدتر همراه نباشد ،ترس آدمی را
ناگزیر از عمل به بد نمیکند بلکه او را برآن میدارد که از بد دوری

گزیند؟ در حقیقت ،برای اینکه ترس او را ناگزیر از عمل به بدکند،
ناگزیر ،بد باید با بدتر همراه باشد .واقعیت دومی که آدمی باید بداند

ایناست که وقتی او از ترس بدتر به بد تندهد ،به بدتری نیز تن داده
است که بنوبه خود ،با بدتر از خودش همراهاست .زیرا بمحض عمل

به بد ،آدمی در مدار بسته بد و بدتر زندانی میشود .و در این مدار،

تنها یک جهت وجود دارد و آن از بد به بدتر است .و چون دوگانگی

بد و بدتر را قدرتمدارها ایجاد میکنند و آنها هستند که دائمی کردن

موقعیت خود را در گرو نگاهداشتن اکثریت بزرگ در مدار بسته بد و

بدتر میدانند ،بطور مستمر ،دوگانگی بد و بدتر را تجدید میکنند.
هربار ،بدتر پیشین را بد پسین برای بدتر دیگری میگردانند .بدین

خاطر است که قدرت ضد رشد انسان و دولت استبدادی ضد رشدِ

ویرانگرتری است.

بدینقرار ،هربار که آدمی از خودانگیختگی خویش غافل میشود،

نباید تردید کند که زندانی مدار بسته بد و بدتر گشتهاست .براو است

که نخست خود را از این زندان بدرآورد و خویشتن را از دوگانه بینی

حق و مصلحت و حق و تکلیف و بدو بدتر برهاند .هرزمان
خودانگیختگی خویش را بازیافت یعنی پندار و گتتار و کردار خویش

را خالی از زور گرداند ،در راست راه رشد است.

« .4919تعادل وحشت» از راه «النصر بالرعب» ،از راه ایجاد تضاد میان
تن و ذهن که «شکنجه علمی» (= واردکردن درد به دقت و درجائی که باید
وارد کرد و به میزان دقیق) نه خاص زندانهای ساختهِ جباران است .بلکه،

سلطهگرها در کشورهای زیر سلطه و جبارها در جامعههای خود تعادل
وحشت را از راه تضاد تن با ذهن پدید میآورند :بیکاری و فقر تنها را با

ذهنهای آدمیان در تضاد قرار میدهند .ذهنها ناگزیر میشوند تابع توقع تن
ها بگردند .این جبر گویای وحشت مرگ از گرسنگی است .اما چرا این

وحشت عامل جنبش برای احقاق حق نمیشود؟ زیرا تضاد تن با ذهن را
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عاملی بیرونی ایجاد میکند که وحشت از آن ،اندازه نمیشناسد .اندازه نمی
شناسد زیرا اکثریت گرفتار وحشت از بیکاری و فقر ،از سوئی ،قدرت ایجاد

کننده وحشت را شکست ناپذیر ،بنابراین ،از میان برنخاستنی میپندارد و از
سوی دیگر ،تن ذهن را از خودانگیختگی یکسره غافل و از چارهجوئی

ناتوان میکند .این دو وحشت هستند که تعادل وحشت را بسود تن و به

زیان ذهن برقرار میکنند.

بدینقرار ،رشد با پایان بخشیدن به تضاد تن با ذهن آغاز می

گیرد .و اندیشه راهنما ،وقتی بیان استقالل و آزادی است که بتواند

خودانگیختگی را به یاد عقل آورد و آنرا از بند تضاد ذهن با تن
برهد تا که عقل به یافتن راهکاری توانا شود که آنرا از بند «تعادل

وحشت» آزادکند .بدینخاطر است که رشد انسان با برخوردار شدن
او از بیان استقالل و آزادی ،بمثابه اندیشه راهنما ،آغاز میشود و به

یمن این اندیشه راهنما ،مداوم میگردد.

 . 41هنوز نوع دیگری از دوگانگی وجود دارد :دوگانگی دانش با ظن و
گمان .از آنجا که علمالیقین آدمی را حاصل نمیشود ،علم میتواند با ظن و

گمان همراه باشد .باوجود این ،عمل به علم ویژگیها دارد که عمل به ظن
آنها را ندارد:

 .4114عمل به علم خودانگیخته است .زیرا نیاز به بکار بردن زور ندارد.
مایه رشد نیز میشود .زیرا علم علم میآورد .توضیح اینکه عمل به علم راهبر
عقل به دانش بیشتر میشود .حال اینکه عمل به ظن و گمان خودانگیخته

نیست و نمیتواند هم باشد .در حقیقت ،ظن و گمانی که بنمایهای از زور
نداشته باشد ،وجود ندارد .از اینرو ،عمل به آن نیز زور فرمودهاست :نظریه

هائی که در قرن بیستم «ایدئولویی» شدند و به اجرا درآمدند ،برابر ظن و
گمان موجود درآنها ،خشونتگرا بودند .نازیسم و فاشیسم و استالینیسم
دیروز و انواع لیبرالیسم توجیهگر استبداد فراگیر امروز که سرمایهداری

خوانده میشود.
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بدینقرار ،هر دین و مرام و «نظریه علمی»که بکاربردنش نیاز به
خشونت پیداکند ،بمیزان خشونتی که درکار میآورد و ویرانی که ببار

میآورد ،خالی از علم و ضد رشد است .این دین و مرامها را نمیتوان
حذف کرد .کاری که میتوان کرد و رشد نیز هست ،نقد و به نقد

زدودن ظن و گمان و خرافه و جانشین کردن آن با حق و علم است.

 .4111هرگاه آدمی در خیالها که میسازد و خوابها که میبیند تأمل کند،
از واقعیتی آگاه خواهد شد که او را شگفتزده میکند :خیالها و خواب

ها که مواد آنها مادی هستند بنمایهای از زور دارند .برای مثال ،کسی
که ،در خیال ،خویشتن را صاحب ثروتی عظیم میگرداند ،رابطهای را تصور

میکند که ،درآن ،موقعیتی را مییابد که سبب میشود ،ثروتها به او روی

آورند .هرگاه در این رابطۀ خیالی تأمل کند ،میبیند ،در این رابطه ،دیگران
دهنده و او گیرنده ثروت است.

باز ،وقتی در خیال ،آدمی خود را کاشف علمی و مخترع فنی میگرداند

که ،برای مثال ،محیط زیست را از آلودگی و یا انسانها را از این و آن
بیماری رها میکند ،خیال او ،بنمایهای از زور ندارد و خودانگیختهاست و

میتواند او را به جستجوی آن علم و این فن برانگیزد .اما هم او ،از زمانی
که ،باز در عالم خیال ،میخواهد از این علم و فن ،ثروت بدست آورد،

خودانگیختگی را از یاد میبرد و رابطهای خیالی را ایجاد میکند با انسان
هائی که از علم و فنی که او بدست آوردهاست استفاده میکنند و باید بهای
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
جائی که رابطه برقرارکردن ،با هدفِ دست یافتن به ثروت آغاز میشود،

دستوری و قدرت فرمودهاست.

وقتی تجربه کننده این تجربه را انجام میدهد ،در مییابد که اگر

از خودانگیختگی خویش غافل نشود ،در زندگی روزمره ،علم بکار می
برد و درجریان بکاربردن علم ،آنرا نقد میکند .یعنی از العلم تهی

ترش میگرداند .از این رهگذر ،رشد میکند و رشد میدهد.
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 .44بدینسان ،خودانگیخته صفت عمل مستقل و آزاد است .بنابراین،
خودانگیختگی برخورداری از استقالل و آزادی در اندیشیدن و عمل کردن
است .اما اندیشیدن و عمل کردن برخود افزا و برانگیزنده دیگران و طبیعت

به عمل است .از اینرو،

 .4414اندیشه و عملی که خالی از زور ،بنابراین ،خودانگیختهاست ،بمثابه
موجودی زنده فعال میشوند و اندیشه و عمل بر میانگیزند که برهم افزوده

میشوند .به یمن این برخودافزائی ،استقالل و آزادی انسان بیشتر میشود.
چراکه توانائی اینهمانی جستن او با هستی هوشمند فزونتر میگردد .رشد

همین است .و

 .4411اما اگر مایهِ اندیشه و عملی زور باشد ،ویژگی برخود افزودن را از
دست نمیدهد .اال اینکه ویرانی بر ویرانی میافزاید .و چون ،بنابرقاعده،
آدمی تا ویران نشود ویران نمیکند ،نخست اندیشه و عمل او است که صفت

خودانگیخته را از دست میدهد .و آنگاه ،در خود آدمی و در دو محیط

اجتماعی و طبیعی ،ویرانی بر ویرانی میافزاید .برای مثال ،کسی که بیش از
اندازه غذا میخورد و این غذا موادی را دربرندارد که بدن بدان نیاز دارد،
صفت عمل او خودانگیخته نیست .زیرا او به خود زور میگوید .اثرهای

پرخوری در تن او برهم افزوده میشوند و هرگاه در پی درمان نشود ،ازپا در
میآید .واگر انسانی در خوردن اندازه نگاهدارد و غذای او موادی را داشته
باشد که بدن بدان نیازدارد ،اثرهای اندازه نگاه داشتن و غذای سالم

خوردن ،برهم افزوده میشوند و حاصل آن تن سالم میشود.

اما چه وقت اندیشه و عمل آدمی خالی از زور و چه زمان پر از زور

است؟ این پرسش ،یکبار دیگر ،اندیشه سبب جوی را به یاد دو مدار
باز و بسته میاندازد :وقتی عمل خالی از زور است که مدار اندیشه و
عمل باز است و وقتی از زور پر است که این مدار بستهاست .در مدار

باز ،برهم افزودنها نه مادی که معنوی هستند .از اینرو ،مستقل و
آزاد شدن با آبادانی طبیعت همراه میشود و هر نسلی ،نیروهای

محرکه بیشتر و محیط زیستی سالمتر در اختیار نسل بعدی میگذارد.
در مدار بسته ،برهم افزودنها مادی میشوند .بدینخاطر است که
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آنچه آدمی دارائی میپندارد از ویرانی که او در طبیعت ببار میآورد،
زمان به زمان ،کمتر میشود :فزونی مصرف بر تولید ،یکی از پی
آمدهای عمل در مدار بستهاست .تخریب روزافزون طبیعت ،تخریب
دوم و تخریب منابع موجود در طبیعت تخریب سوم و متعین کردن

آینده و محکوم کردن نسلهای آینده به جبر ویرانیها ،تخریب

چهارم.

 .46اینک میدانیم که وقتی مدار اندیشه و عمل بسته است و صفت آنها
خودانگیخته نیست ،رابطه میان دو محور است که رابطه قوا میگردد .حتی

وقتی انسان «فکر»ی در سردارد که زورمایه است ،نخست باید ،در ذهن

خود ،مدار بسته زور با زور ،ایجاد کند تا بتواند «فکر»ی زورمایه «تولید»
کند .برای مثال ،اگر کسی به فکر دزدی بیفتد ،نخست ،در ذهن خود ،باید

میان خود و کس یا کسانی که میخواهد از او یا آنها دزدی کند ،مدار بسته

رابطه قوا برقرار کند و آنگاه فکر دزدی را بپروراند که زورمایه است .اما
«فکر» دزدی ،صفت خودانگیخته ندارد .زیرا دزد باید آنرا توجیه کند
(اگر مجبور نبودم دزدی نمیکردم)« .فکر» دزدی چون خودانگیخته
نیست ،خلق نیز نیست .یکی از توجیهها برای برقرارکردن رابطه قوا است.

وقتی اندیشه خالی از زور است ،خودانگیخته ،بنابراین خلق

است ،چراکه دو محوری که بایکدیگر رابطه قوا برقرارکنند و مدار

عقل را ببندند ،وجود ندارند .اینهمانی با هستی توانا و دانا و
هوشمند و ...وجود دارد .ازاینرو ،استقالل و آزادی یا

خودانگیختگی رابطه مستقیم برقرارکردن با خدا ،توحید جستن با او
است ،عقل بدون توحید جستن با خدا کار طبیعی خویش را که خلق

است از یاد میبرد .از رابطه مستقیم برقرارکردن با واقعیت و حق

ناتوان میشود و توانا به علم جستن بر حق و واقعیت نمیگردد .در
توحید با خدا ،خالی کردن اندیشه و عمل از زور قدم اول است.

خالق کردن عقل و باز و بازترکردن مدار یا کامل و کاملتر کردن

خودانگیختگی قدم و قدمهای دو و سوم و ...است .چنین توحید
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جستنی را موازنه عدمی میخوانیم .اندازه این توحید است که اندازه
رشد را بدست میدهد.
 .47و مدار بسته ،رابطه قوا با دیگری یا دیگران و یا با طبیعت است .مدار

باز رابطه خالی از زور با هستی است .از اینرو،

 .4714استعداد رهبری انسان وقتی مدار باز است و او ،با هستی محض در
رابطه است ،از صفت خودانگیخته برخوردار است .زیرا زوری که قوه

رهبری او را محدود کند و یا ناگزیر از تابعیت کند ،وجود ندارد .و این به
یمن ،دانش جستن و دانش بر دانش افزودن و به یمن توانائی بر توانائی

افزودن و به یمن  ...و به یمن رشد روزافزون و مداوم است که انسان با

هستی اینهمانی میجوید :مالک رشد ،خودانگیختگی استعداد رهبری
انسان است و رهبری مستقل و آزاد کمال میجوید به رشد.

بدینخاطر است که نظام اجتماعی باز و تحولپذیر سازگارترین نظام با

دموکراسی شورائی است .چراکه

الف« .هرکس خود خویشتن را رهبری میکند» و رشد هریک از شهروندان
رشد شهروندان دیگر را ایجاب میکند و بر میانگیزد و رشدها بر هم می
افزایند و به یمن بکارافتادن نیروهای محرکه در رشد ،نظام اجتماعی،

همچنان باز و بازتر میگردد .و

ب .بروفق موازنه عدمی ،شهروندان در رهبری جامعه خویش شرکت میکنند.

هراندازه میزان توحید شهروندان با هستی خالق و هوشمند و توانا و...
بیشتر ،شرکت آنها در رهبری جامعه خودانگیختهتر و میزان رشد به صد و

میزان ویرانگری به صفر نزدیکتر.

 .4711در مدار بسته ،استعداد رهبری انسان در رابطه تابع و متغیر با
استعداد رهبری دیگری است :هرگاه در موقعیت مسلط باشد ،نقش متغیر را

او و نقش تابع را رهبری کس و یا کسانی برعهده میگیرد یا میگیرند که در
موقعیت زیر سلطه است و یا هستند .و هرگاه دو طرف زور برابر داشته

باشند ،در عینحال ،تابع و متغییر یکدیگر میشوند .از اینرو ،هیچیک از
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دو طرف مستقل و آزاد نیستند .هردو طرف ،گوهر خودانگیختگی خویش را
گم کردهاند.

بدینقرار ،در تمامی جامعههائی که ،در آنها ،استعدادهای رهبری

شهروندان نسبت به یکدیگر ،تابع و متغیر میشوند ،به نسبتی که قدرت (=

زور) نقش پیدا میکند ،نظام اجتماعی بسته است و بیشتر قدرت است که
بزرگ و متمرکز میشود و کمتر انسان است که رشد میکند و بیشتر او و

محیط زیست او است که ویران میگردند.

بدینقرار ،وقتی استعداد رهبری خودانگیختهاست رشد نیز

خودانگیختهاست .لذا جامعههائی که بنیادهایش استعدادهای
رهبری شهروندان را به خدمت قدرت درمیآورند و آنها را از استقالل

و آزادی خویش غافل و تابع حکم زور میکنند ،نظام اجتماعی ضد
رشد دارند :رشد پرورش استعدادها و فعال کردن فضلهای انسان به
یمن هرچه خودانگیختهتر کردن آنها است.

 .43در نظامهای اقتصادی که تأمل کنیم ،میبینیم ،در نوعی از آنها ،نقش
دولت برداشت از درآمدهای اکثریت بزرگ و فروختن ثروتهای طبیعی و

انتقال آن برداشت و این فروش به اقلیت کوچک صاحب امتیاز است .پیش

از این ،دیدیم هربار که مالکیت شخصی (مالکیت هرکس برکار خویش)

تابع مالکیت خصوصی میشود ،بخشی روزافزون از حاصل کار عاید مالکان

سرمایه میشود .اینک گوئیم که بنیادهای جامعه ،بیش از همه دولت،
برقرارکننده رابطه میان دو نوع مالکیت و عامل انتقال درآمد از آنهائی که

مالک کار خویش هستند به آنهائی است که مالک سرمایه هستند .این
بنیادها هستند که زندگی دستوری و قدرت محور را جانشین زندگی

خودانگیخته و حقوق محور میکنند .طرفه اینکه تخریب انسان و طبیعت و
بزرگ و متمرکز شدن قدرت را رشد نیز میخوانند .حال آنکه،

 .4314وقتی میگوئیم فالنی دانشمند است ،دانشی که داللت بر دانشمندی

او کند را دراو میجوئیم  .اما آیا وقتی هم میگوئیم فالنی زورگو است باز
زوری را که داللت بر زورگوئی او کند ،در او میجوئیم؟ نه .در قربانیان
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زورگوئی او است که دلیل زورگوئی او را میجوئیم .نه تنها برداشتها از
داشتههای زورپذیران داللت بر زورگوئی زورگو میکنند ،بلکه زوری که

زورگو بکار میبرد نیز همان نیروئی است که زورپذیران در اختیار او می
گذارند تا برضد خود آنها بکاربرد.

این واقعیت که همه روز مشاهده میکنیم ،به ما میآموزند که

● برداشت از طبیعت وقتی جبران نیز نمیشود ،رشد نیست .و

● برداشت از حاصل کار همه آنها که ازکار خویش درآمد حاصل میکنند،

رشد نیست .و

● برداشت از منابع موجود در کره زمین ،بیآنکه جبران شود ،رشد نیست.
● آلودن محیط زیست ،رشد نیست.

بدینقرار ،هر تولید که دلیل تولید درخود آن نیست ،رشد نیست و ضد

رشد نیز هست .آن تولیدی بیانگر رشد است که دلیل تولیدش در خودش
باشد .دانش افزودن بر دانش ،رشد است .اما تولید فرآوردههای ویرانگر،

بدینخاطر که دلیل تولید آن ،به حداکثر رساندن سود از راه تخریب بر
تخریب افزودن است ،را نه به حساب تولید ملی که به حساب تخریب

اقتصاد ملی باید گذاشت .مالکی که بدینسان به دست میآید ،به همه انسان

ها امکان میدهد رشد را از ضد رشد بازشناسند :دلیل هر فعالیتی وقتی
درخود آناست ،آن فعالیت خودانگیخته و رشدآور است .و

 . 4311هربار که دلیل عملی در خود آن نیست ،به ضرورت در بیرون آن

است .اما این بیرون جز قدرت نیست و نمیتواند باشد .زیرا چنین عملی به
دستور قدرت (= رابطه آمر و مأمور) انجام گرفتهاست و بخاطر نیاز قدرت

(= نیروهای محرکهای که در ویرانگری بکار میروند) به بزرگ و متمرکز
شدن انجام گرفتهاست.

بدینقرار ،هم خودانگیختگی و هم رشد انسان و عمران طبیعت،

قدرتزدائی است .قدرتزدائی ،هم بمعنای رهائی از رابطه مسلط –
زیر سلطه و هم بمعنای آزادکردنِ نیروهای محرکهای است که ،در

مدار بستهِ روابط قوائی که رابطه مسلط – زیر سلطه است ،در تخریب
بکار میافتند .اما قدرتزدائی وقتی میتواند همگانی بگردد که
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هرکس مراقبت کند دلیل هر عملی که میکند در خود عمل باشد و
مراقبت کند که دلیل هر عمل بنیادها ،بخصوق دولت ،و دلیل عمل

دیگر شهروندان در خود عمل باشد .هرگاه جامعه ارزیاب و منتقد
بگردد و بهیمن ارزیابی و نقد ،فعالیتها دلیلها را درخود داشته
باشند ،آن جامعه ،جامعه شهروندان خودانگیخته و رشید است.

 .43ضربالمثلهائی نظیر«کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من» و

«کس نکند بجای تو آنچه بجای خودکنی» و «هرچه کنی به خود کنی گر
همه نیک و بد کنی» و ...که حاصل تجربههای قرون است ،گویای ناق

این واقعیت هستند که تصدی رشد هرکسی باخود او است و قابل واگذاری
به غیر نیست .قابل واگذاری به غیر نیست زیرا

 .4314خودانگیختگی عقل آدمی را نه میتوان سلب کرد و نه میتوان به

دیگری منتقل کرد .اما ضربالمثلها ناقص هستند زیرا نه تنها کسی

بجای دیگری رشد نمیکند و بجای او ،او را رشد نمیدهد ،بلکه نمی
تواند کسی را که از خودانگیختگی خویش غافل است ،رشد دهد.

نمیتواند زیرا آدمی که از خودانگیختگی خویش غافل میشود و به
جای رشد ،تخریب میکند ،مانع ازآن میشود که دیگری او را رشد

دهد .و باز ،نمیتواند زیرا اگرهم مانع نشود و فعلپذیر بماند،

دیگری نمیتواند او را رشد دهد .زیرا رشد فعالیت خودانگیختهاست

و فعلپذیری زورپذیری بیش نیست .از اینرو،

 .4311اما آنکس و یا آن دولت که مدعی شود میخواهد و یا مأمور است
دیگران را رشد دهد ،جباری دروغگو است .نه تنها به اینخاطر که کسی

نمیتواند دیگری را رشد دهد ،بلکه به این دلیل نیز که چنین کس و یا چنین
دولتی ،خویشتن را نیز از رشد محروم میکند .مثالهای فراوان مصدق این

واقعیتند:

● غرب مدعی بود که فرهنگش جهانشمول است و برای برخوردارکردن
جهانیان از این فرهنگ ،کشورهای قارههای دیگر را استعمار میکند .زمان

شهادت میدهد که رشد غرب گرفتار بنبست شد و اسطوره رشد شکست و
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اینک ،جهانیان و محیط زیست ،نیازمند اندیشه راهنمائی شدهاند که به
انسانها امکان بدهد از جبر جباری برهند که سرمایهداری جهانی است و از

مدار بسته مادی ↔ مادی برهند که خودانگیختگی را از یاد غربیان برده
است و محیط زیست را از آلودگی برهد که پاالیشش دارد ناممکن میشود.

و

● شاه سابق مدعی بود «ولو به زور ایران را به دروازه تمدن بزرگ می

رساند» و مالتاریا مدعی شد ولو به زور ،اسالم را در ایران پیاده میکند.
حاصل کار شاه و رییمش انقالبی شد برای رها شدن از آن استبداد ضد رشد

و فرآورده خمینی و خامنهای ناچیز شدن اسالمگرائی در خشونتزدائی است.
جنبش برای رهائی از این استبداد نیز اجتناب ناپذیر است.

● حاصل تجربههای نازیسم و فاشیسم و استالینیسم نیز برجهانیان معلوم
است.
 .15نه استقالل و نه آزادی و نه هیچ حق دیگری قابل تجزیه نیست .از این
رو بود که «حاکمیت محدود» که «روسیه شوروی» سابق به کشورهای
تحت سلطه خود تحمیل میکرد ،مانع رشد مردم این کشورها و نیز جامعه

روسی شد .جز این نیز ممکن نبود .زیرا

 .1514محدودکردن به زور ممکن است و وقتی زور درکار میآید،
خودانگیختگی را بیمحل و زندگی دستوری را بامحل میکند و چنین زندگی
ای زندگی در ویران شدن و ویران کردن است و نه زندگی در رشد .و

 .1511جداکردن استقالل از آزادی ناممکن است و باور به دوگانگی
استقالل و آزادی و باور به امکان برخورداری از یکی و محروم شدن از
دیگری ،فریب است .زیرا ممکن نیست و سبب غفلت از هردو میشود.

ممکن نیست زیرا استقالل در گرفتن تصمیم اگر نباشد ،آزادی در
انتخاب نوع تصمیم نیز نیست .و اگر آزادی در انتخاب نوع تصمیم

نباشد ،استقالل درگرفتن تصمیم بکاری نمیآید .و نیز ،هریک از

استقالل و آزادی نباشد ،خودانگیختگی ناممکن میشود .چراکه
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خودانگیختگی استقالل در اندیشیدن و عمل کردن و آزادی در
گزینش نوع اندیشه و عمل است.

 .1519این به یمن خودانگیختگی است که میتوان روشن دریافت چرا
تجزیه استقالل و آزادی بمعنای پذیرفتن استقالل و آزادی در موردی و

ممنوع کردن آن در مورد دیگری ،انکار استقالل و آزادی است .زیرا نمی

توان خودانگیختگی را در موردی مجاز و درمورد دیگری غیر مجاز گرداند.
خودانگیخته صفت اندیشه و عمل مستقل و آزاد است .ممنوع کردن ناممکن

است .این خودِ انسان است که با غفلت از آن ،برده قدرت میشود.

بدینقرار ،هراندازه گستره اجتماعی خودانگیختگی شهروندان

بیشتر ،خودانگیختگی فردی و جمعی آنها افزونتر و رشد همه جانبه

تر و شتابگیرتر.

 .14این امر که انسانها در حالت فطری خودانگیختهاند و این واقعیت که
فرهنگ فرآورده خالقیت انسانها در حالت خودانگیختگی است ،بدان

معنی نیست که فرهنگها یکسانند .چرا که محیطهای طبیعی و اجتماعی

زندگانی انسانها یکسان نیستند .با اینحال،

 .1414فرهنگها مشترکات دارند که از رهگذر جریان آزاد دانشها و فنها
و هنرها و تجربهها ،بطور مداوم بیشتر میشوند .علت آناست که ،در فرهنگ

ها ،ویژگیهای فرهنگ استقالل و آزادی همانند هستند .از اینرو است که
اگر رابطه مسلط – زیر سلطه در میان نباشد ،رشدهای جامعهها دستیار

یکدیگر میشوند .بنابراین،

 .1411هر یک از رشدهای جامعهها میتوانند ویژگیها داشته باشند که
رشدهای دیگر ندارند .باوجود این ،رشد انسان تعریفهای گوناگون ندارد.
یک تعریف دارد .پس باید بهوش بود تا که زبان فریب قدرتمدارها ،با

دستآویزکردن ویژگیهائی که ممکن است رشدهای جامعههای دیگر نداشته
باشند ،شهروندان را نفریبد .خودانگیختگی انسان و استعدادها و فضلها و

حقوق ذاتی حیات او و حقوق شهروندی او یکسانند .پس رشد انسان که
حاصل فعالیت خودانگیخته او است ،چند تعریف نمیجوید.
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 .11خودانگیختگی روشی غیر خود ندارد .برای مثال ،به زور نمیتوان کسی
را ناگزیر کرد خودانگیخته بگردد .زور نسبت به انسان عاملی بیرونی است و

خودانگیختگی ذاتی حیات انسان است .در عو ،،انسان میتواند از
خودانگیختگی خویش غافل شود .این غفلت را وقتی نمیکند که زور در

کار نباشد و وقتی میکند که تسخیر قدرت شدهباشد .بخاطر این تسخیر
گشتن و معتاد اطاعت از اوامر و نواهی قدرت شدن است که پدر و مادرها

میپندارند باید با زور مانع از فعالیتهای خودانگیخته کودکان شد .نخبهها
گمان میبرند «تودهها» را باید به قالب رشدی ریخت که خود میسازند.
باوجوداین ،فیلسوفی که روسو بود ،براین شد که انسان در حالت طبیعی،

خودانگیخته است و این در جامعه است که از خود بیگانه میشود .و حق
ایناست که

 .1114بنابر این که رشد حاصل فعالیت خودانگیخته انسان است ،برای آن

که از آن غافل نشود و آنرا ،به کمال ،بکارگیرد ،باید مراقبت کند در یکی از
دو دام فعالِ مایشائی و فعلپذیری نیفتد .چراکه در هر دو حالت ،او برده

زور میشود .بدینقرار ،این فرصتهای فعالیت خودانگیخته است که باید
ایجاد کرد .فرصتهای خودانگیختگی ،فرصتهائی هستند که ،در آنها،

استعدادها و فضلهای انسان ،بسان یک مجموعه ،فعال میشوند :استعداد
خلق ،ابتکار و ابداع و کشف و خلق میکند .استعداد دانش جوئی دانش می

جوید ،استعداد انس دوست میجوید و ...و فضل پدری و یا مادری ،پدری

یا مادری میکند ...و

 .1111بنابراینکه برای غافل نشدن از خودانگیختگی آن را باید بکاربرد،
زبانی که باید آموخت و بکاربرد ،زبان آزادی باید باشد .زبانی که ،در آن،

کلمهها و جملهها بنمایهای از زور نداشته باشند .زبانی که ویژگیهای دیگر

زبان آزادی را داشته باشد (در دو کتاب ،یکی ارکان دموکراسی و دیگر

رهبری در دموکراسی ،ویژگیهای این زبان ،تبیین شدهاند) .رشد این زبان
یکی از شاخ

های بس دقیق رشد فرهنگ استقالل و آزادی هر جامعه

است .چراکه غنای آن گویای دستآوردهای علمی و فنی و هنری و همگانی
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شدن کاربرد بیان استقالل و آزادی ،بمثابه اندیشه راهنما و رابطه با طبیعت
از نوع رابطه خودانگیخته با خودانگیخته است:

 .1119آن رابطه با طبیعت ویرانگری و آلودگی ببار نمیآورد که انسانها
بپذیرند خودانگیختگی ،همچون هر حق دیگری ،خود روش خویش است.
طبیعت نیز چون انسان خودانگیخته است .لذا با طبیعت رابطه قوا نباید

برقرارکرد .رابطه کشاورز خودانگیخته با طبیعتی که خودانگیختهاش میداند،
رابطهای است که رشد حاصل میکند .در اینرابطه ،چون انسان میداند که
باروری طبیعت کامل است وقتی خودانگیختهاست ،زور در کار نمیآورد و به
کشتی که زمین را از خودانگیختگی ناتوان سازد ،دست نمیزند .صنعتگر نیز

چون میداند آلودن طبیعت از خودانگیختگی ناتوانش میکند ،تولید پاک را
جانشین تولید آالینده کنونی میکند.

میزانهای دیگری که بکار تمیز رشد از ضد رشد میآیند:
ویژگیهای بیست و دوگانه باال ،ميزان یا خط عدالت هستند .زيرا بدان
ها ،آدمى رشد را از ضد رشد تميز مىدهد .با وجود اين ،ميزانهاى زير هم
كاربرد روزانه و در نزديك به تمام فعاليتهاى فردى و جمعى دارند و هم

آسانتر میتوان بکارشان برد:

 .19ویژگیهای برشمرده معلوم میکنند که آدمی از خودانگیختگی ،بنابر

این ،از رشد ،غفلت نمیکند وقتی

 .1914او زندگی را عمل به حقوق ذاتی حیات میکند .و

 .1911عقل او مستقل و آزاد است و استعدادها و فضلهایش ،همآهنگ،
فعال هستند .و
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 .1919اندیشهراهنمای او بیان استقالل و آزادی است و به یمن بکاربردن
این بیان ،دانش و فن و دیگر نیروهای محرکه را تولید و در رشد خود بکار

میبرد .و

 .1911او دشمنی رویه نمیکند حتی با کس یا کسانی که با او دشمنی می
کنند .و نیز میداند که

● با علم و فن و هنر و اندیشههای راهنما نمیتوان دشمن شد .زیرا

با هیچیک نمیتوان مدار بسته زور با زور برقرارکرد .کسی که با دینی،
با هنری ،با نظریهای علمی ،با فنی ،دشمنی میکند ،با رشد خود

دشمنی میکند و خودانگیختگی خویش است که از یاد میبرد .او
درکار تخریب خویش است .هرگاه او نقد بمعنای جدا کردن سره از

ناسره و تصحیح ناسره را روش کند ،خودانگیختگی خویش را کامل
میکند و ،در راه رشد ،حرکت به پیش او ،شتاب میگیرد.

● در عو ،،دشمنی کردن ابراز ناتوانی است .انسانها بایکدیگر دشمنی می
کنند .زیرا برضد یکدیگر زور درکار میآورند و یکدیگر را در مدار بسته

رابطه قوا زندانی ،بنابراین ،ناتوان ،میکنند .دشمنی با مرام یا دین یا ...که
ناشدنی و دروغ است ،بعد از دشمنی با یکدیگر ،برای توجیه این دشمنی،

جعل میشود.

از اینرو ،رویه نکردن دشمنی حتی با کس یا کسانی که با آدمی

دشمنی میکنند ،غافل نشدن از خودانگیختگی خویش و در مدار

بسته دشمنی زندانی نشدن و ایجاد امکان برای خود دشمن
گردانندگان

است تا مگر خودانگیختگی خویش را بازیابند و

خویشتن را از مدار دشمنی رها کنند .و

 .1914او جبر را به هر شکل و رنگ که درآید شناسائی میکند و خودآ گاه و
یا ناخودآ گاه تسلیمش نمیشود .و

 .1916او میداند شادی و امید و شجاعت شاخ

های رشد هستند و زیبائی

ویژگی رشد است و ،به رشد ،شادی و امید و شجاعت و زیبائی میجوید.
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 .11بنابراین که زیبائی ویژگی حق است ،هر انسان و آفریده دیگری ،در
حالت خودانگیخته زیبا است .پس رشدِ خودانگیخته زیبا است .اما این
برخورداری رشد از خودانگیختگی است که زیبائی آنرا دو چندان

میکند .توضیح اینکه

 .1114دانستیم که عمل ،بمثابه یک موجود زنده ،فعال میشود و برخود می

افزاید .اما هر عملی رشد بشمار نیست و رشد آور نیز نیست .عمل خالی از

زور ،برای مثال ،یک کشف علمی ،رشد و رشد آور است .آیا علم کشف
شده از خودانگیختگی برخوردار است؟ پاسخ آری است .زیرا
الف .هر علمی راهبر به علمی دیگر است .و

ب .علم برانگیزنده آدمی به بکاربردنش و کامل کردنش به نقد و یافتن
دانشی دیگر است .و

ج .علم در فعالیتهای خودانگیخته انسان ،کاربرد پیدا میکند و بکار نقد

آنها میآید .و

د .علم خود نیروی محرکه است و در تولید نیروهای محرکه کاربرد پیدا می
کند و به یمن بکارافتادن نیروهای محرکه ،رشد بر رشد افزوده میشود.

بنابراین ،علم ،بمثابه نیروی محرکه ،خودانگیخته است.

 .1111اما نیروهای محرکه خودانگیختگی از دست میدهند وقتی در
«ترکیب قدرت» بکاربرده میشوند .چراکه زور به دستور بکار میرود و
هرگز ممکن نیست که خودانگیخته بکار رود .بدینسان ،بمبی که ساخته می
شود و مرگ و ویرانی که ببار میآورد ،خود عمل نمیکند ،به فرمان انسان

عمل میکند و نه زیبا که زشت است.
 .14رویدادهای پس از سقو ریيم شاه ،هم در درون کشور و هم در رابطه
با بیرون( گروگانگیری و محاصره اقتصادی و جنگ و انزوا)که نافی اصول

استقالل و آزادی شدند و ایرانیان را در دو مدار بسته ،یکی استبداد در درون
و دیگری رابطه قوا با بیرون ،زندانی کردند ،توضیح میدهند چسان

خودانگیختگی بازیافته به یمن انقالب ،از یادها برفت و اعتیاد به اطاعت از
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اوامر و نواهی قدرت بازآمد و ایرانیان از راه رشد به بیراهه ویران شدن و
ویران کردن بازافتادند.

نياز قدرتمدارهای جدید به جهتِ خشونتآميز دادن به نيروهاى محركه،

همان امری است كه نخست در ايران روى داد و سپس ،در يوگسالوى و

روسيه واقع شد .اگر به هشدارها توجه مىشد ،پيشگيرى از وقوع اين امر،

ممکن بود .اما بسيارتر از بسيار بودند كسانى كه گمان مىكردند و بسا گمان

میکنند بازسازی استبداد و جنگ و ديگر اشکال خشونت ،جبر انقالب

است .حال آنكه انقالب جبر زدائی است .وقتى روى مىدهد که
ساختهاى جامعه صالبت خود را از دست بدهند و ديگر نتوانند

مجراى نيروى محركه عظيمى بگردند كه جامعهِ خودانگیخته است.

مهار اين نيرو ،براى قدرتمدارهای جدید مسئله اصلى مىشود .رابطه

قوا با خارج بسا تنها وسیله مهار کردن این نیروی محرکه از راه
جهت تخریبی دادن به آناست .بدینخاطر است که قدرتمدارها

دستیار قدرت خارجی درتحمیل گروگانگیری و جنگ به ایرانیان
شدند.

بدينقرار ،اگر انقالب رهبرى درخور تغيير ساختهاى جامعه با

هدف گستردهتر كردن فراخناى استقالل و آزادى انسان باشد،

نيروى محركهای که جامعه خودانگیختهاست در اين جهت بکار

مىافتد و شهروندان راه رشد شتابگير را در پيش مىگيرند .اگر
چنین نشد ،اين نيروى محركه در بستر خشونت جريان مىيابد .پس

نبايد از تغيير بيان استقالل و آزادى كه در پاريس از زبان آقاى خمينى اظهار

شد به بيان قدرتی که بکاربردن خشونت كور را توجیه میکرد و ،در تهران،

باز ،از زبان آقاى خمينى ابراز شد ،در شگفت شد  .نياز او به انحصارِ

مالتاريا در آوردن دولت ،ناگزيرش مىكرد نيروى محركهای که جامعه در

انقالب ايران بود را در بستر خشونت اندازد .اين شد كه خشونتزدائى
دوران انقالب كه گل را بر گلوله پيروز كرد ،جاى خود را به خشونتستائى

سپرد.

252

برای اینکه اسالم بمثابه بیان استقالل و آزادی و رشد بر میزان عدالت
اجتماعی در آئین خشونت از خود بیگانه شود و توجیهگر «والیت مطلقه

فقیه» بگردد ،میباید ایرانیان در مدار دشمنی با امریکا (گروگانگیری) و
مدار دشمنی با رییم صدام (جنگ) زندانی شوند .این شد که مالتاریا و

دستیارانش عامل اجرای طرح گروگانگیری و زمینه ساز تجاوز قشون صدام

به ایران شدند .دین وظیفه یافت استبداد فقیه و این دشمنی را توجیه کند .از
اینرو ،در دلهاى خود كينه بپروريد ،دستور «دينى» شد و جنگ نعمت
گشت .بدينسان ،ميان دو امکان ،يکى عمل در جهت انقالب با تغيير
ساختهاى جامعه و سازگار كردنش با جمهوری شهروندان و ديگرى انداختن
نيروى محركه در بستر خشونت بقصد بازسازى استبداد ،اكثريت بسيار

بزرگ تمايلهاى سياسى اين بيراهه را برگزيدند و دستيار مالتاريا در بازسازى
استبداد شدند .بدينقرار،

 .1414خشونت ستائى بيانگر از خود بيگانه شدن نيروى محركه در زور

ويرانگر و خشونت زدائى ترجمان بکار بردن نيروى محركه در رشد است .بر
انسان و جمع انسانها است كه اين ضابطه را ،در فعاليتهاى روزمره
بکاربرد و برند و آنرا هيچگاه از نظر دور ندارد و ندارند .چرا كه
رشد بطور خودانگیخته ،خشونت زدا و رشد نكردن خشونت زا است.

و

 .1411در جامعهها میزان نارضائی قابل سنجش گشتهاست و بمثابه
شاخص بکار میرود .در سنجش میزان نارضائی ،قوای سرکوب و
هزینه آنها و آسیبهای اجتماعی و کزکردگی جمعی و غمبارگی و

یأس همگانی لحاظ میشوند .اما کاهش فعالیتهای خودانگیخته
لحاظ نمیشود .غافل از اینکه رضایت جمعی و شادی جمعی و امید

جمعی و کمی آسیبهای اجتماعی و کمی ترسها و فزونی شجاعتها
فرآورده آگاهی از خودانگیختگی و خودانگیختهکردن فعالیتها

است .بنابراین،
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 .16هرگاه بدانیم رشد حاصل فعاليت همآهنگ استعدادها و فضلهای
انسان است وقتی زندگی او عمل به حقوق است ،دانستهايم كه هر عمل بيرون

از حق  ،نه رشد كه ويرانگرى است .اما از كجا بدانيم پندار و گفتار و كردار
ما عمل به حقوق و يا عمل در بيرون حقوق است ؟ اين پرسش آدمى را از

غفلت همه روزهاى آگاه مىكند كه غفلت از حقوق ذاتى خويش است .چرا
آدمى از حقوق ذاتى خويش غافل مىشود؟ زيرا در جريان از خود بيگانگى،

به قدرت (= زور) و نیز قدرت بمثابه تألیف نیروهای محرکهای که ،در

رابطه مسلط – زیر سلطه ،بکار تخریب میرود ،اصالت مىدهد .در تابعيت
از قدرت ،پندارها و گفتارها و كردارهاي آدمی ،اغلب ،بيرون از حقوق او

قرار مىگيرند .بدينقرار،

 . 1614آگاهى از حقوق ذاتى خويش بهنگام پندار و گفتار و كردار و این
سه را عمل به حقوق کردن واصل راهنما را موازنه عدمى كردن ،پندار و

گفتار و كردار را فعاليت رشدآور مىگردانند :غتلت از اين حقوق،
همواره ،با اصل راهنمای عقل شدن ثنويت همراه است .و

 . 1619معلوم ما شد که حاصل فعاليت وقتى بيرون از حقوق انسان انجام

میگیرد ،كاستى در انسان و طبيعت و بيشى در قدرت پديد مىآورد .و هيچ
كس نيست كه از كاستى كه در او پديد مىآيد ،آگاه نشود .براى

مثال،فروشندهاى كه گران يا كم مىفروشد ،عمل او بيرون از حقوق او و
حقوق خريدار است .تن و عقل او را بنده ثروت اندوزى مىكند .استعدادها

و نيروى خويش را به حيلهگرى مجبور مىكند ،عقل را از خودانگیختگیش
غافل میکند .درآمد خريدار را از او مىربايد .حاصل تقلبش ثروتى است
كه در بيرون او جمع مىشود و ارباب او مىگردد .

بدينسان ،انسانها رشید مىشدند اگر ،از كودكى ،مىآموختند

مجموعهاى از استعدادها و فضلها هستند و حياتشان حاصل عمل
خودانگیخته به مجموعهاى از حقوق است .پس وقتى پندار و گتتار و
كردار ترجمان حقوق انسان مىشوند ،زندگى انسان كامل و در رشد

مىشود .در حقیقت ،تا عقل آدمی از خودانگیختگی خویش غافل
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نشود ،مانع از عمل خودانگیخته عقل و بدن به حقوق ذاتی حیات
خویش نمیگردد.
 .17در بند هفدهم رهبرى قدرت مدار و رهبرى استقالل و آزادى مدار یا
خودانگیخته را شناسائی کردیم .اگر گذار از اولى به دومى واقعيت پيدا كند،

جامعه جهانى در رشد تشکيل خواهد شد .تا آن زمان ،هر انسانى و هر جمعى
مىتواند رهبرى خود را رهبرى انسان مستقل و آزاد و حقوقمند بگرداند .به
ترتيبى كه ديديم ،وقتى فعاليت بيانگر حقوق انسان است ،استعداد رهبرى

انسان مستقل و آزاد و همآهنگ كننده فعاليتهاى استعدادهاى او مىشود.

همينطور وقتى جامعهاى رشد مىكند كه رهبرى آن حاصل مشاركت
رهبريهاى اعضاى آن مىشود .بدينقرار ،اندازه بريدگى يك رهبرى از جامعه،
بيانگر ميزان از رشد ماندگى آن جامعه است .پرسش مهمى كه بميان مىآيد،

ايناست :بسا مىشود كه گروهى بر دولت دست مىيابند كه «عامه پسند»
هستند .آيا اين رهبرى میتواند رهبرى رشد باشد؟ قرنى كه به پايان رفت ،از

اينگونه رهبرىها آیا كم بخود ديد؟ اين رهبريها نبودند كه ويرانگرترين

جنگها را به راه انداختند؟ اين رهبريها جز قدرت مدارى و خشونتستائى

نمىتوانستند كرد .زيرا اگر مىخواستند راه رشد را در پيش بگيرند ،مىبايد
جامعه را در اعضاى خود ،مستقل و آزاد و مسئول و شريك رهبرى خويش

مىشمردند و در اين رهبرى منحل مىشدند .در حقيقت ،رشد جريان مداومى
است .بنا بر اين،

 .1714بنابراین که جریان رشد انسان بستر زمانی دارد از گذشته تا

آینده و دستآورد انسان در گذشته ،نیروهای محرکه میشوند که او،
با تعیین هدفی که درآینده تحقق پیدا میکند ،رهبرى رشد همواره در

آينده قرار مىگيرد و در زمان و مکان حال ،عمل میکند .چنانكه
تصميم امروز در فرداها قابل تصحيح مىشود اما تخريب نمىشود.

بخالف رهبرى بر مدار قدرت كه حاصل گذشته را در تخریب حال و آینده

بکار میبرد و بافته امروزش را فردا مىبايد پنبه كرد.
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 .1711رهبرى رشد مستقل و آزاد است و به استقالل است كه توانائى
مشاركت آزاد در رهبرى جمعى را پيدا مىكند.

 .1719رهبرى رشد بيانگر حقوق و بنابراين خالى از تضاد و خشونت زدا
است .نيروهاى محركه را در زور از خود بيگانه نمىكند و دائم بر نيروهاى

محركه مىافزايد.

 .1711رهبرى رشد شفاف و سر راست است.
 .1714به رهبرى رشد هيچ نوع تبعيض راه ندارد .

 .1716رهبرى رشد افق انديشه و عرصه عمل را مىگشايد.

 .1717رهبرى رشد عقل مستقل و آزاد دارد و نه با ويرانگرى كه با ساختن
شروع مىكند - .رهبرى رشد پندار و گفتار و كردار را بيانگر حقوق انسان

مىگرداند و مصلحت بيرون از حق را عين مفسدت مىشمارد.

جمع اين صفات يعنى جانشين كردن زوج قدرت و ويرانگرى با زوج

خودانگیختگی و رشد .پيدا و جمع شدن اين صفات به رهبرى شورائى ميسر

مى شود .ميزان سنجش وجود رهبرى رشد ،در هر كس و هر جمع ،رهبرى
شورائى است .توضيح اينكه

الف .در مرحله گرد آوردن اطالعات و دانش و فن بر اصل موازنه عدمى،

همه استعدادها و فضلهای انسان شركت مىكنند .و

ب .در ارزيابى اطالعات و دانش و فن ،همه استعدادها شركت مىكنند .و
ج .در شوراى تشخي

شركت مىكنند .و

هدف و وسيله ،همه استعدادها و فضلهای انسان

د .در گرفتن تصميم و انتخاب نوع تصمیم ،همه استعداد و فضلهای

انسان شركت مىكنند .و

ه  .اجراى تصميم را استعداد رهبرى با همکارى استعدادهاى ديگر و فضل

ها سازمان مىدهد و به اتفاق آنها اجرا مىكند.

هر بار كه آدمى تصميمى را به عمل درآورد كه بدين ترتيب گرفته نشده

باشد ،ناگزير اجراى تصميم با ويرانگرى شروع مىشود .چرا كه از آغاز تا

پايان زور بکار مىبرد و حاصل نهائى تصميمى كه به عمل در مىآيد ،قدرت

مىشود .اما تخريبى كه با اجرای تصمیم آغاز مىشود ،تخريب استعدادهاى
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خويش است .آن اعترا ،كه وجدان آدمى مىكند ،به اين ويرانگرى است كه
ويرانگريهاى ديگر را در پى مىآورد .راستى ايناست كه عقل قدرت مدار با

تخريب آغاز مىكند آنهم با تخريب استعدادها و فضلهاى انسان .پس
هركس ميزانى در اختيار دارد و بدان مىتواند جريان گرفتن تصميم و
اجرا را از آغاز تا پايان بسنجد و بداند ويرانگرى آغازين ،گزارشگر

خودانگیخته نبودن عقل و شورائى نبودن رهبرى و بيرون بودن او از
راه رشد است .بيشتر از اين ،بداند كه انتقال رهبرى به بيرون او
ممکن نيست .تکرار کنیم که هيچکس نمىتواند ديگرى را هدايت

كند و هركس خود خويشتن را هدايت مىكند ،بدين خاطر نيز هست
كه استعداد رهبرى ذاتى انسان است از استعدادهاى ديگر او و از

حقوقى كه ذاتى حیات او هستند ،جدائىناپذير است .هر انتقال
رهبرى به غير خود ،آلت قدرت كردن رهبرى خويش است و قدرت
وجود مجازى بيش ندارد و ساخته خود انسان است .يکبار ديگر بدين

واقعيت باز مىرسيم كه رهبرى هر فرد بر فرد و يا جمع ديگر ،يا
انتقال اطالع و دانش است و يا«واليت زور«.

--------------

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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 .8رشد ،گذار دائمی از تنگنا به فراخنا است
انسان امروز ،در هر جامعهاى زندگى مىكند ،روزمره ،از محدوديتها

مىشنود و مىخواند .در جامعههائى كه اقتصاد صنعتى ندارند ،وجود
محدوديتها را دليل رشد نكردن خود مىانگارند .از محدوديتهاى علمى و

فنى و سرمايه و مواد اوليه و بازار و ...فراوان سخن بميان مىآورند .يك زمان

رشد را نامحدود مىانگاشتند اما امروز ،از جمله بخاطر محدوديت منابع و
محدوديت تحمل محيط زيست ،از رشد صفر در صد و حتى رشد منفى
سخن به ميان است ..اما چرا رشد اقتصادى را نامحدود مىپنداشتند؟ آيا

امروز ديگر پذيرفتهاند كه فعاليت اقتصادى نامحدود و نامحدود گردان،
ناممکن است؟

در پاسخ به پرسش اول يادآور مىشوم كه پيش از اين توضيح دادهام كه

رشد اقتصادى را نامحدود تبليغ مىكردند زيرا مىخواستند مردم زحمتكش

باور كنند دوران وفور فرا خواهد رسيد و بهشت آن جهانى در اين جهان

ساخته خواهد شد .بدين باور ،مقاومتها از ميان رفتند و نيروهاى محركه
بکار قدرتمدارى آمدند.

در پاسخ به پرسش دوم ،خاطر نشان مىكنم كه سرمايهدارى بر پايه

نامحدود باوراندن محدود و کمیاب گرداندن فراوان برپا است .هر
زمان كه نتواند محدود را نامحدود بباوراند و فراوان را کمیاب بگرداند،

مىميرد .روشن سخن اينكه ،سرمايه نيروى محركهاى محدود است اما
سرمايهدارى سود را نامحدود مىكند .نه در ميزان كه در زمان و مکان.

مصرف آدمى محدود است اما سرمايهدارى ،از راه جعل نيازها و نوكردن
فرآوردهها ،آن را نامحدود مىكند .توان توليد محدود است اما به دانش و
فن ،مىتواند توليد را نامحدود كند .مىدانيم كه مىكوشند در انسانها اين
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باور را بوجود بياورند كه مشکل مواد اوليه و آلودگى محيط زيست قابل حل
هستند .همزمان ،با نابرابر نگاه داشتن مداوم تولید با مصرف و ایجاد

کمیابی در تولید فرآوردهها و خدمتهائی که نیازهای واقعی انسان را بر می

آورند ،بیآنکه محیط زیست را آلوده کنند ،سطح تقاضا را از سطح تولید

باالتر نگاه میدارد .بدین دو کار ،سرمایهداری به آلودگى محيط زيست و

كمبود روز افزون مواد اوليه ،تاكنون ،بىاعتناء ماندهاست .اما حقيقت اين

است كه هر عملى بر پايه نوعى رابطه محدود با نامحدود ،موضوع سنجش و

تصميم و اقدام مىشود .اال اينكه قدرت از زاويه محدود در نامحدود

مىنگرد و در رشد بر پايه استقالل و آزادى از زاويه نامحدود است كه بايد
در محدود نگريست .توضيح اينكه:

آيا بايستى از نامحدود در محدود يا از محدود در نامحدود

نگريست؟:

در قرآن (سوره قيامت ،آيه  ،)4آيهای است كه اين روزها ،زورپرستها آن

را دستآويز كردهاند .به قول آنها ،قرآن مىفرمايد انسان خواهان فجور است.
از ديدگاه قدرت كه بنگرى ،آيه همينطور معنى مىدهد .اما از ديدگاه

استقالل و آزادى انسان که بنگرى ،مىبينى هر فعاليتى نياز به بازكردن
پيشاروى دارد .تفاوت بنيادى دو ديدگاه ،ديدگاه استقالل و آزادى و ديدگاه
قدرت ،در نوع گشودن پيشاروى است .از ديدگاه استقالل و آزادى ،فعاليت

خودانگیخته ،فعاليتى است كه از رهگذر اینهمانی با هستى محض انديشيده
شده باشد .چنانكه پندارى خدا آن را انديشيدهاست .نگرش از موضع
نامحدود ،پیشاروی انديشه را تا بىنهايت باز مىكند و او را از

محدودكنندهها آزاد مىكند .اما وقتى عقل از موضع محدود مىنگرد،
مىخواهد آنرا نامحدود كند .براى مثال ،عقل قدرت مدار ،در هر لذتى كه
مىانديشد ،مىخواهد آنرا نامحدود كند .در پول مىانديشد مىخواهد آن را
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بىحساب گرداند .در لذت جنسى مىانديشد ،مىخواهد آن را نامحدود كند.
در مقام قدرتمند مىانديشد ،تا فرعونيت مىرود و در آن نيز نمىايستد! و...

نگرش از ديدگاه محدود ،عقل را به ويرانگرى معتاد مىكند .چرا كه ،در

تصور ،مىتوان محدود را با ويرانگرى ،نامحدود كرد .اما ،در عالم واقع،

محدود را با ويرانگرى نمىشود نامحدود كرد .از آنجا كه عقل مىتواند جلو
خود را باز كند ،آنها كه از ديدگاه محدود مىنگرند ،گمان مىبرند مىتوانند

ساخته ذهنى خود را واقعيت خارجى بگردانند .ازاينروست كه مشکل به
قالب نظريه درآوردن انسان و ديگر واقعيتها ،مشکل همه قرون ،بخصوص

قرنى بود كه به پايان آمد .آيا انسانهاى قدرتمدار از اعتياد به اين ويرانگرى
رها شدهاند؟ حاكميت مالتاريا بر ايران و افغانستان و حاكميت
سرمايهساالران بر جهان و حاكميت ...پاسخ است به ما كه :نه.

نگرش از ديدگاه محدود ،به رشد ،معنائى بخشيد و راهى را پيش پاى

غرب و بقيت جهان گذاشت كه كار را به اينجا رساند .انتقادكنندگان عقل
مدارى و تجدد ،حاصل كار را فاجعه بزرگ مىخوانند .و فيلسوفانى كه اين

انتقاد را نمىپذيرند ،مىگويند طرح تجدد غرب هنوز در دست عمل است و

به اتمام نرسيدهاست .اما يا ديدگاه عقل تغيير مىكند و طرح تجدد از بنياد

تغيير مىكند ،يا با همين ديدگاه ،اجراى طرح تجدد ادامه مىيابد .در فر،
دوم ،محيط زيست محيط مرگ مىشود .در فر ،اول ،طرحى ديگر است

كه جانشين مىشود :مدار قدرت رها مىشود .عقل خودانگیخته مىشود و از
ديدگاه نامحدود در واقعيتها مىنگرد:

عقلى كه مستقل و آزاد مىشود ،در رابطه ميان محدود و نا محدود ،تأمل

مىكند و روشن مىبيند كه وقتى محدود را مىخواهد نامحدود كند ،از
نامحدود كه وجود دارد (بىكران الاكراه) غفلت مىكند و نامحدودى كه

مىسازد ،واقعيت ندارد و واقعیت نیز پيدا نمىكند .دو دسته مثالها آدمى را
از غفلت مىآسايند و عبرت مىآموزند:

آنها كه در پى قدرت مالى يا سياسى مىشوند ،اگر به حساب آنچه گرد

مىآورند ،برسند ،مىبينند ،ميزان تخريبى كه ،بدان ،اين قدرت را گرد

آوردهاند ،بسيار بيشتر از قدرتى است كه نزد آنها گرد آمدهاست .بسا
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عقل زورمدارشان ،مىگويد :زندگى تنازع براى بقاء است و اگر زور
نمىگتتم ديگرى به من زور مىگتت .اما حقيقت ايناست كه
زورگوئى ،با تخريب خود شروع مىشود .قاعده ايناست :تا ويران

نشوى ،ويران نمىكنى.

ازاينروست كه لحظه حقيقت زورپرستها ،تلخترين لحظهها است .زيرا در

اين لحظه ،ويران و در ميان ويرانيهاى خويش ،يا دربدر و همدم تحقير و يا
جام زهر در دست ،تنها میشوند .بدينسان ،قدرتمدارها از استقالل و آزادى

خويش غافل مىشوند .بجاى رشدكردن ويران مىشوند .کار که از کار

گذشت ،در مییابند نامحدودى كه مىخواستند بيابند ،سرابى بيش نبوده

است .واقعيتى كه بدان میرسند ،ويران شدن و ويران كردن و مرگ سخت

عذابآور در خرابه است .

اما نوع ديگرى از قدرتمدارى ،عمومىتر و پرفريبتر است :هر كس

فعاليت مىكند ،براى ايناست كه تحصيل موقعيت كند .موقعيت مالى،

موقعيت اجتماعى ،موقعيت سياسى ،موقعيت علمى و ...در قلمرو اقتصاد،

تمامى قرن بيستم ،در بحث از «ارزش اضافى» و «مازاد» سپری شد .ارزش
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

مىشوند تا فرآوردهاى ساخته شود .اين فرآورده ،در جريان داد و ستد ،براى
صاحب سرمايه سودى حاصل مىكند كه ماركس مىپندارد ،حاصل كاهش

مزدى است كه كارفرما به كارگر مىپردازد .یعنی از ارزش كارى كه در
فرآورده متبلور است ،به اندازهای به کارگر میپردازد که حداقل الزم برای

تجدید نیروی کار است .اما نيك كه بنگرى مىبينى ،سود ،بخشى از تخريب
ها است كه تنها از رهگذر هدف شدن سود و دائمى كردن سود و قدرت،

ببار آمده اند .آيا مازادى وجود ندارد؟ پاسخ اين پرسش است كه آدمى را از
تفاوت رشد با ويرانگرى آگاه مىكند:
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رشد با نگرش از ديدگاه نامحدود در واقعيتهاهمزاد و

همراه است:

 .4يادآور مىشوم كه هستى ،استقالل و آزادى ،دانش ،دوستى و ...و نيز

حقوق انسان حدناپذير هستند .يعنى محدودكردنشان مانع شدن از عمل به
آنها است .براى مثال ،محدود كردن آزادى ،آزادی در معناى بىكران

الاكراه ،بی اكراه مىشود .اما اكراه كه در كار مىآيد ،آزادى ديگر نيست.
بدينسان ،سخن از سوءِاستفاده از آزادى و هر حق ديگرى بميان آوردن،

ميسر نيست .زيرا عمل مغاير آزادى و حق ،زور و زور ناقض آزادى و هر

حقى است .بدينقرار ،از ديدگاه نامحدود در انسان و فعاليتهايش نگريستن،
هر فعاليتى را عمل به حقوق گرداندن است .هرگاه هدف و روش فعاليتى با

حقى از حقوق ناسازگار باشد ،در جا،بايد بدانيم كه قدرت  -که خود به

خود وجود ندارد -جانشين حقوق شدهاست .بدينسان،

عمل به حقوق ،رشد است و هيچ محدود كنندهاى مزاحم آن

نمىشود .تنها وقتی قدرت مانع از عمل به حقوق مىشود ،از آنجا كه
قدرت از رابطه قوا و از محدود و ويران شدن و كردن پديد مىآيد،
جريان رشد را متوقف مىكند .همواره بايد تكرار كرد تا هيچگاه
غافل نشد كه قدرت محدود و محدود كنندهاست .و تألیتی که قدرت

خوانده میشود ،چون در رابطه قوا بکار رود ،مرگ و ويرانى ببار

میآورد.

 .1با جانشينِ حقوق شدنِ قدرت است كه در خود انسان و در روابط ميان
او و انسانهای دیگر و طبیعت ،هر فعاليتى محدود و محدود كننده مىشود،

حتى اگر اين فعاليت علمى باشد .توضيح اينكه انسان مجموعهاى از

استعدادها و فضلها است .اينك كسى را در نظر بگيريم كه تمام وقت و
توان خويش را به فعاليت علمى مىسپارد .ناگزير مىبايد استعدادهاى ديگر
خويش را از فعاليت طبيعى خود باز بدارد .اما وقتى چنين مىكند ،زور را
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به جاى علم بر خود حاكم مىكند و به زور است كه استعدادهاى ديگر
خويش را از فعاليت طبيعى باز مىدارد .يادآور مىشوم كه بازداشتن برخى
استعدادها ،استعدادهاى ديگر را تعطيل نمىكند .بلکه جهت فعاليت آنها را

از رشد به ويرانگرى تغيير مىدهد .در نتيجه ،استعداد آموزش دانش ،نه تنها

از استعدادهاى ديگر محروم مىشود ،بلکه در فعاليت خود محدود و تخريب

مىشود .بدينقرار،

فعاليت همآهنگ استعدادها و فضلهای انسان ،بر ميزان حقوق،

رشد است .استعدادها و فضلهاى (بیشیها که هر انسان دارد) انسانى

مجموعهاى را تشکيل مىدهند كه وقتى بر ميزان حقوق فعاليت
مىكنند ،قلمرو فعاليت يکديگر را باز مىكنند .و بمحض آنكه
استعدادى از استعدادها به خدمت قدرت در مىآيد ،سازگارى جاى

به ناسازگارى و تضاد محدود گردان و ويرانگر مىسپارد.
 .9اينك موقع آناست كه از ديدى ديگر در نيروهاى محركه بنگريم :به اين
ادعا باز گرديم كه هر جامعهاى براى رشد خود ،به سرمايه و دانش و فن و

كارمايه و «نيروى انسانى» و مواد اوليه نياز دارد .جامعههايى كه چهار
عامل اول را ندارند ،رشد نمىكنند .اما جامعههائى كه اين نيروهاى محركه

را ندارند ،چرا ندارند و آنها كه دارند ،چگونه بکار مىبرند؟ آيا انسان

پديدهاى از پديدههاى هستى نيست؟ آيا هستى نيروى حياتى ندارند؟ اگر
انسان پديده هستى و داراى نيروى حياتى است ،اين نيرو را در كدام جهت

بکار مىاندازد كه از نيروهاى محركه محروم مىشود؟ در حقيقت ،نيروهاى
محركه فرآوردههاى او و طبيعت هستند .بر ميزان استقالل و آزادى و حقوق
دیگر ،اين نيروها حاصل هاى رشد هستند و در رشد بکار میافتند .پس اگر

جامعهاى فاقد نيروهاى محركه مىشود ،علت آناست كه ميزان فعاليتها در آن

جامعه ،نه استقالل و آزادى و نه ديگر حقوق كه قدرت است .هر اندازه
قدرت بيشتر و استقالل و آزادى و ديگر حقوق كمتر باشند ،محدوديت

انسانها بيشتر و ابعاد ويران كردن نيروهاى محركه بزرگتر مىشوند .در

جامعههائى كه حقوق و استقالل و آزادى ميزان فعاليت مىشوند ،اما ،بطور
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روز افزون ،قدرت مدار فعاليتها مىگردد ،بتدريج ،استقالل و آزادى نيز
قدرت معنى میدهند و رشد ويرانگرى بزرگ مىگردد .بدينقرار،

نيروهاى محركه فرآوردههاى فعاليت انسان بر ميزان استقالل و

آزادى و حقوق هستند .در جريان رشد ،بحکم خاصيت برخودافزائى،

برخود نيز مىافزايند .هرگاه قدرت تنها ميزان و مدار فعاليت بگردد،

فرآورده فعاليتها زور ويرانگر مىشود و بنابر خاصيت برخود افزائى،

ابعاد زور بزرگتر و ويرانگری هايش بازهم بزرگتر مىگردند.
 .1هر آدمى اگر نخواهد خود را فريب بدهد ،مىداند كه وقتى قدرت را
هدف مىكند ،بر استقالل و آزادى و حقوق خويش ،پرده غفلت مىكشد و
يا به حق معنائى مىدهد كه بکار بردن زور و هدف كردن قدرت را توجيه
كند .كار دوم ،سخت به رواج است .در سطح جامعه ،ارباب قدرت ،جامعه

را از شركت در برنامه گذارى باز مىدارند .اين كار را به چند شيوه انجام

مىدهند .از جمله ،با استفاده از «صنعت ابهام» .مردم ايران يکبار فريب
كارفرمايان اين «صنعت» را ،در انقالب و پس از آن ،خوردهاند .با وجود
اين ،غفلت انسان از استقالل و آزادى و حقوق كه ذاتی حيات او هستند،

كار صاحبان صنعت ابهام را آسان مىكند :آنچه را دارند ،در بيانى مبهم،
به آنها وعده مىدهند .و دادن آن را موكول به استقرار قدرت و يا
اجراى برنامه و يا اين و آن سرمايه گذارى و ...مىكنند .به سخن

روشن ،روش كارشان ايناست:

نامحدود را با پرده ابهام مىپوشانند و انسانها را در محدوده اكراه

گرفتار مىسازند و در نظر آنها فراخنائى مجازى را جلوه گر مىسازند و راهى
را كه به آن فراخنا مىرود ،تنها راه مینمایانند و ،به جبر و فريب ،به راهى

مىكشانند كه آنها را به استقالل و آزادى و حقوق نمىرساند اما قدرت
طلبان را به قدرت مىرساند .وقتى آدمى از ديدگاه نامحدود در واقعيتها

نمىنگرد و عمل نمىكند ،در تاريکی هاى ابهام فرو مىرود .روشنائى كه

مى بيند واقعى نيست .چرا كه فراخناى برخورداريها مجازى هستند .واقعيت
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ندارند .تنها در دنياى خيال است كه انسان غافل فراخناى برخورداريها را که
مجازی است ،روشن مىبيند .بدينقرار،

رشد با ابهامزدائى از استقالل و آزادى و حقوقى آغاز مىشود كه ذاتى

حیات انسان هستند .بدين ابهامزدائى ،انسان نامحدود خويش را

مىيابد و در مىيابد كه استقرار هر نظام سازگار با استقالل و آزادى و

حقوق ذاتى او ،با توسعه فراخناى الاكراه شروع مىشود .توسعه
فراخناى الاكراه مؤخر بر استقرار ر يم جديد نيست ،مؤخر بر اجراى

برنامه رشد نيست ،مقدم برآن و زمينه عمومى آناست.

برغم هشدارها ،در جريان انقالب ايران و بهنگام بناى ریيم جديد ،كار

وارونه شد و ايناست حاصل آن .توضيح اينكه:
 .4در جريان انقالب ،سازماندهى جنبش همگانى مردم ايران ،بطور
خودانگیخته انجام گرفت و پيروز شد .اين مشاركت همگان در سازمان دادن

جنبش ،در مدتى طوالنى ،با مردمساالر كردن بنيادها ،مىتوانست جامعه
مردمساالر بسيار پيشرفتهاى را پديد آورد .با مردمساالر كردن ارتش و
نيروهاى انتظامى و دستگاه ادارى ،ايرانيان جهشى بزرگ به پيش مىكردند.

در حقيقت ،رشد كارى نيست كه در يکجا بشود و در جاى ديگر نشود.
رشد را همگان بايد بکنند و جريان آن با تغيير ساختار بنيادهاى جامعه در
جهت تبديل محدوده جبر و اكراه به فراخناى الاكراه ،استقالل و آزادى،

آغاز مىگيرد .بدينقرار،

رشد همگانى مىشود و رشد همگانى نياز به مشاركت دارد و

مشاركت نياز به تغيير رابطه انسان با بنيادها (نهادها) به ترتيبى دارد
كه بنيادهاى ارباب (يکى از آنها ،روحانيت است که دم از مالکيت

مطلق بر انسانها مىزند) به بنيادهاى خدمتگزار بدل شوند و اين
انقالب نياز به مردم ساالر شدن بنيادها و تغییر رابطه شهروندان با
بنیادها دارد .در حالحاضر ،رابطه ایناست :بنیاد ← انسان ←
هدف .بنیاد هدف را تعیین میکند و انسان را وسیله کار میکند .این

رابطه باید تغییر کند با این رابطه :انسان ← بنیاد ← هدف .در این
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رابطه ،انسان هدف را تعیین میکند و بنیاد وسیله است .رشد این
تغییر است.
 .6براى مثال ،در قلمرو اقتصاد ،بنیادها فضاى الاكراهى كه انسان

حقوقمند از آن برخوردار است را فضاى اكراه مىكنند .آنچه را آدمى دارد
از او مىستانند و بجايش ،به او وعده مىدهند قدرت مالى پيدا مىكند و،
بدان ،به آرزوهايش واقعيت مىبخشد .آنچه آدمى خود هست انسان مستقل و

آزاد و حقوقمند و آنچه دارد مالکيت بر كار خويش است .اگر او فضا و
اسباب برخوردارى از اين حق را پيدا نمىكند ،بخاطر آناست كه فضا و

وسيله كار را از او گرفتهاند .محدوده اكراه ايجاد كردهاند و در آن محدوده،

او ناگزير است نيروى كار خود را بفروشد .سرمايهدارى به او فضاى باز

مجازى يا آينده وفور را وعده مىكند .اين كار را ارباب دينها با فضاى
بسته اكراه را اين جهانى و فضاى باز را آن جهانى كردن ،مىكردهاند و هنوز

نيز مىكنند .و رهبران سياسى اين كار را با دادن وعده تبديل تنگناها به
فراخناها مىكنند .و دستگاه تعليم و تربيت اين كار را با چشم اندازى كه به

روى «تحصيل كردهها» باز مىکند ،انجام میدهد .و...

اگر انسان از خود بپرسد او كه به داشتن استقالل و آزادى و

حقوق ،فراخناى الاكره را در خود دارد ،چرا و چگونه آن را از دست

دادهاست و چرا اينك آنچه خود داشت را از بيگانهاى طلب مىكند
كه خدمتگزاران قدرت هستند؟ چرا در نمییابد که بیگانه آنچه دارد

را از او میستاند وبه او غنای مادی را که ندارد وعده مىدهد؟ بسا

بخود مىآمد و در مىيافت كه اين تبعيض بسود قدرت ،حاصل بيرون
رفتن از راه رشد و افتادن در بيراهه ويرانگرى است .بدينقرار،

تبعيض بسود قدرت ،محروميت از رشد است .از ياد بردن توانائيهاى

خويش و اميد بستن به قدرتى است كه در پى غفلت انسان از استقالل و

آزادى و حقوق خويش ،پديد مىآيد و بقايش در گرو افزودن ويرانگرى بر

ويرانگرى است .به سخن ديگر ،تبعيضزدائى در خود انسان است كه
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مىبايد انجام بگيرد با به در آمدن از غتلت و باز يافتن فراخناى
استقالل و آزادى و حقوق خویش.

براى مثال ،در حالحاضر ،مردم ايران آنچه را خود دارند از ياد بردهاند

و در تنگناى بد و بدتر ،از خود مىپرسند :اگر به این نامزد رأی ندهند ،آيا

گرفتار «انتخاب» و حاکم شدن بدتر نمىشوند؟ بسيارند آنها كه «يقين»

دارند گرفتار بدتر مىشوند! غافل از این که بدترین که والیت مطلقه یک
تن بر جمهور مردم است ،برآنها حاکم است .در حقيقت ،مردم ايران

تبعيضى بزيان خود و بسود قدرت ايجاد كردهاند .سر و كارشان با

ریيمى است كه به صراحت مىگويد  6سال از  3سال جنگ را بخاطر تثبيت
«نظام جمهورى اسالمى» بر ملت خود و ملتهاى ديگر تحميل كردهاست و
معناى اين اعتراف ايناست كه جابران حاکم ،براى حفظ ریيم ،از هيچ

جنايتى روىگردان نيستند .بدینقرار ،در همانحال که بدترین بر مردم

حاکم است ،همان بدترین ،مدار بسته بد و بدتر مجازی ترتیب می
دهد و مردم را در آن زندانی میکند .این مدار مجازی است .زیرا هم
بدترین حاکم مطلق است و هم در مدار بسته بد و بدتر ،انتخاب

وجود ندارد و کسی که از ترس بدتر ،بد را «انتخاب» میکند ،باوجود
حاکمیت مطلق بدترین ،خود را هم به بد و هم به بدتر و هم به

بدترین ،تسلیم کردهاست .بدیهی است هرگاه مردم بخواهند می
توانند بدانند که اگر ر یم کشور خوب بود ،هیچگاه مدار بسته بد و

بدتر وجود پیدا نمیکرد .باز میتوانند بدانند اگر بدترین حاکم نبود،
باز مدار بسته بد و بدتر وجود نمییافت .پس اگر نمیدانند بدین

خاطر است که نمیخواهند بدانند .حق ايناست كه مردم ایران
چون هنوز مصمم نشدهاند با ر یم رویارو شوند ،مىخواهند ميان
خود و قدرتی که تا بخواهی خشن و خون ریزش میدانند،حايلى

بوجود بياورند.گريز از روياروئى با واقعيتى كه ر يم والیت مطلقه

فقیه است ،ذهن آنها را آماده فریب خوردن میکند و آنها مدار بسته

بد و بدتر را ،گریزگاه ،گمان میبرند و ،درآن ،خود را گرفتار بدترین و

بدتر و بد میکنند.
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گريز از تكليف خود را روشن كردن ،ناشى مىشود از خويشتن را ناتوان
و قدرت را توانا ديدن .بسيارى از ايرانيان از شکل مالتاريائى قدرت بيزار

شدهاند ،اما هنوز قدرت را كليد تمامى مشکالت خود مىبينند .حال آنكه
توانائى در خود آنها است و قدرت جز بر ويرانگرى توانا نيست .مردم

ايران اين لحظه روياروئى با خويشتن قدرت مدار است كه دائم به

تأخير مىاندازند .برآنها است كه بدانند هر روز كه اين روياروئى را به
تأخير مىاندازند ،ابعاد ويرانگريها را بزرگتر مىكنند .زنهار! ممکن است
ويرانيها از اندازه بگذرند و فردا بسيار دير باشد .بر مردم ايران و مردم

کشورهای نظیر ایران است كه با قدرتمدارى رويارو شوند .به بازيافتن
استقالل و آزادى و حقوق خويش ،از زندان بد و بدتر - ،كه گرفتارى در بند
بدترين است  -آزاد شوند .بدين انقالب است كه استبداد مالتاريا در جا

منحل مىشود .بدين انقالب است كه هر نامزد خدمت به مردم در

مىيابد كار دولت اعمال قدرت نيست ،الغاى تبعيضها است که بسود
قدرت برقرارند ،گسترش هرچه بیشتر فراخنایِ استقالل و آزادى،

فراخنای استقالل در گرفتن تصمیم و آزادی در گزینش نوع تصمیم

است .و بر انسان است كه بداند:

 .7با غفلت از استقالل و آزادى و دیگر حقوق ،آدمى در محدوده جبر

زندانى و ،در جا ،قدرت را پديد مىآورد و خود را به بردگى آن در مىآورد.
ازخودبيگانگى كامل مىشود وقتى استقالل و آزادى و حق تعريفى پيدا

مىكنند كه رابطه انسان را با نامحدود قطع مىكنند .از كجا بدانيم كه
استقالل و آزادى و حق معناى بايسته خود را ندارند؟ به ترتيبى كه ديديم،

انسان موجود زنده است و فعاليت او و بنابراين ،رشد او خودانگیخته است.

هر فعاليت غير خودانگیخته ،بيانگر گرفتارشدنِ آدمى در محدوده جبر و

اكراهاست .براى مثال ،انس و دوستى فعاليت استعدادى از استعدادهاى
انسانى و خودانگیخته است .ازاينرو ،بنابر ضربالمثل ،دوستى سبب و دليل

نمیخواهد .چرا سبب نمیخواهد؟ زیرا ،دوستى فعاليت استعداد انس است.
فعالیت این استعداد انسان خودانگیخته است .اما در آدمى استعداد دشمنى و
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كين وجود ندارد .پس ،اگر كسى بخواهد دشمنى بورزد ،مىبايد که او تحت
حکم سببى باشد كه در بيرون او است .ازاينرو مىگويند :دشمنى بىسبب

نمىشود .بدينقرار ،فعاليتهاى غير خودانگیخته ،گزارشگر زندانى شدن
آدمی در محدوده جبر هستند .بنا براين ،اگر نه همه ،بخشى از آنها،

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

خودانگیخته رشد نامحدود را رشد محدود توأم با ويرانگرى و بسا
يکسره ويرانگرى مىگردانند .در پرتو اين قاعده ،اثر دو تعریف از آزادى

را در نوع فعاليت انسان مثال مىآوريم:

● ليبراليسم آزادى را همان مالکيت فرد مىانگارد .اما بدون فر،
محدوديت ،مالکيت بىمعنى مىشود .نه تنها مالکيت ايجاد حدود براى

چيزى است كه آدمى مالك آن مىشود ،بلکه تا حد داشتن و حدگذاردن بن
مایهِ پندار و كردار آدمى نشود ،فعاليت خودانگیخته آدمى جاى خود را به

فعاليتى نمىسپارد كه ،انگيزه مالك شدن ،او را بدان فعالیت وامى دارد.

● بر اصل موازنه عدمى ،آزادى اینهمانی جستن با هستی محض در

انديشيدن و عمل كردن است .از استقالل که ،نتسِ این همانی با

هستی است ،جدائیناپذیر است .زیرا اینهمانی جستن با هستی ،هم

زمان ،آدمی را از استقالل درگرفتن تصمیم و آزادی در انتخاب نوع

آن ،برخوردار میکند.

بدینخاطر که مدار عقل خودانگیخته

بازاست ،در حالت فطری ،از استقالل و آزادی خویش برخوردار است

و از دید هستی محض در واقعیت مینگرد و آنرا همانسان که هست

میبیند.

 .3وقتى دو نوع فعاليت را ،در پرتو دو تعریف از آزادى ،مقايسه مىكنيم،

مىبينيم فعاليتهاى نوع اول ،وضعيت كنونى دنيا را ببارآوردهاست .اقليتهاى
كوچك مالك درآمدهاى بزرگ شدهاند .اكثريت باالى  35درصد جامعه
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انسانى از رشد محروم گشتهاندو اقلیت  45درصد نیز برده قدرت شدهاند.
رشد با چنان تخريبى همراه شدهاست ،كه حيات بر روى زمين را تهديد

مىكند .اما تغيير تعریف آزادى ،همان انقالب جهانى است كه انسانها را از
زورباورى آزاد مىكند و خشونت را بىنقش مىگرداند.

آيا رابطه آزاد با واقعيتها ،رشد نا محدود را ممکن مىكند؟ ديديم كه در

فراخناى حقوق «غير مادى» انسان ،رشد نامحدود است .چنانكه اگر زور

در كار نيايد ،رشد علمى همچنان مىتواند ادامه پيدا كند .اما آيا مىتوان

توليد فرآوردههاى كشاورزى و صنعتى را يا خدمات را نامحدود افزایش
داد؟ نخست يادآور شويم كه دو طرح ،يکى سوسياليسم و ديگرى ليبراليسم،

مدعى بودند كه بشر را به عصر وفور مىرسانند .و آنگاه خاطر نشان كنيم كه

اين پرسش ،بر مدار قدرت به ذهن مىرسد و بعمل مىآيد و واقعيتى را
مىپوشاند كه پيش از اين ،موضوع بحث قرار دادهايم :توليد انبوه ،آنهم در
نظام سرمايهدارى ،نه وفور كه ندرت را ببار میآورد .از ديدگاه استقالل و

آزادى ،در ماديت ،رشد بىمعنى و دروغ است .فيزيوکراتها مىگفتند صنعت

تنها در ماده تغيير شکل ايجاد مىكند .آن را كم و زياد نمىكند .در عو،،
در كشاورزى ،يك دانه مىتواند فراوان دانه بگردد .و امروز ،توليد انبوه در
كشاورزى ،فاجعه از پى فاجعه ببار مىآورد .انسان در مىيابد كه در

كشاورزى نيز رشد ،بمعناى افزودن ،دروغ است .هر افزودنى حاصل كاستنى
است .بنا بر اين ،از ديدگاه نامحدود است كه در پديدههاى طبيعت بايد
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

پديد آيند و هدف توليد فرآوردهها و خدمات برآوردن نيازهاى انسان و نه
قدرت بگردد .بدينقرار ،رشد نا محدود انسان ميسر نمىشود مگر به
نگرش از ديدگاه نامحدود در واقعيتها .ميزانى كه بر ما معلوم مىكند

از اين ديدگاه در واقعيتها مىنگريم یا خیر ،نبود حاكميت قدرت بر
توليد و مصرف فرآوردهها و خدمات است .و
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 .3حاصل حاكميت قدرت بر توليد و مصرف ،تخريب منابع طبيعت و
محيط زيست است و نبود آن ،آبادانى طبيعت و بهره بردارى به اندازه از

منابع آناست .پيش از اين ،پاسخ اين پرسش را كه آيا در طبيعت ،از هر

ماده به اندازه وجود دارد يا نه ،يافتهايم .در اينجا ،پرسش ديگرى محل پيدا
مىكند :نسلها از پى يکديگر مىآيند و منابع را در توليد و مصرف بکار
مىبرند .پارهاى از منابع قابل باز سازى نيستند .بنابراين ،آيا روزى انسان با
ندرت روبرو نخواهد شد؟ اگر پاسخ ايناست كه روزى انسان با ندرت روبرو
خواهد شد ،آيا نگرش از ديدگاه نامحدود در واقعيتها مىتواند مانع از پيدا

شدن ندرت شود؟ پرسش ما را از اين واقعيت آگاه مىكند كه استعمال
كنونى موادى كه قابل باز سازى نيستند ،استعمالى نيست كه مىبايد داشته

باشند .چنانكه استعمال نفت و گاز بعنوان سوخت ،استعمال بايسته نيست.
وجود دولتهاى استبدادى كه نفت و گاز را ارزان در اختيار اقتصاد مسلط

مىگذارند و كوته بينى سرمايهدارى كه تنها به سود امروز خود مىاندیشد،
موجب استفاده از نفت و گاز بعنوان سوخت مىشود .بدينقرار ،از ديد

استقالل و آزادى و رشد انسان كه در بهره بردارى از مواد موجود در طبيعت
كه بنگریم ،مىبينیم نظام توليد و مصرف در آنچه به استعمال مواد مربو

مىشود نيز ،نياز به انقالب دارد .آيا مىتوان نظام توليد و مصرفى را بنا كرد
كه در آن ،مواد موجود در طبيعت ،همچنان به اندازه بمانند؟ به اين پرسش ،

در دنباله اين مطالعه ،مىپردازم .در اينجا ،يادآور مىشوم كه رشد انسان با
عمران طبيعت و اين دو با استقالل و آزادى او همزاد و همراهند .از

آنجا كه هر محدود كنندهاى ويران كننده نيز هست ،رشدى كه
ديدگاه آدمى را محدود و محيط زيست باز او را بسته گرداند ،انسان را

برده قدرت و عامل ويرانى خويش و طبيعت مىسازد.
مطالعه كه به اينجا مىرسد ،اين پرسش پيش مىآيد:

 .45وقتى در انديشه و عمل ،از نامحدود چاره نيست ،وقتی آنرا از
آغاز تا پایانِ اندیشیدن و عمل کردن حذف کردی ،یعنی از منظر
نامحدود در محدود ننگریستی و مدعی شدی نامحدود  ،از رهگذر
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رشد ،در آینده ،واقعيت پيدا مىكند ،استقالل و آزادى و رشد را از
دست مىدهی و برده قدرت و عامل ويرانى مىشوی .وقتى هيچ دين
و فلسته و مرامى ،و امروز علم ،نامحدود را منكر نيست و تنها تتاوت
در جایگاه نامحدود در ذهن است ،به ترتيبى كه وقتى جایگاه آن در

آغاز و پایان انديشيدن و عمل کردن ،میشود ،عقل استقالل و آزادی

فطری خویش را دارد و بيان استقالل وآزادى اندیشه راهنمای او
است و زمانى كه جایگاه نامحدود را قدرت ،در آيندهاى مجازى

تعیین میکند ،عقل قدرتمدار و بيان قدرت اندیشه راهنمای او

است ،این پرسش مهم محل پیدا میکند :چسان اين جابجائى انجام

مىگيرد و چرا؟

اين پرسش بالدرنگ پرسش دومى را پيشاروى عقل مىنهد :چرا هر

عقلى براى توجيه انديشهاى كه مىسازد و بنا بر آن ،دستور انجام

كارى را مىدهد ،هدف را تبديل تنگنا به فراخنا قرار مىدهد؟ زيرا
عقل ،در فعاليت خودانگیخته خويش ،از نامحدود شروع مىكند و به

نامحدود مىرسد.توضيح اينكه در فعاليت خودانگیخته ،فضاى عمل از
آغاز تا پايان نا محدوداست  .تنها وقتى قدرت مدار و انگيزه مىشود ،آدمى

از محدود شروع مىكند و براى اينكه بتواند چنين كند ،نامحدود را هدف
مىگرداند .اگر كسى به صرافت بيتتد و از كار عقل خود ،جويا شود،

در شگتت مىشود وقتى مىبيند بدون نامحدود ،عقل او از كار

مىماند .اين تجربه به او مىآموزد كه:

محلی كه نامحدود در انديشیدن و عملکردن پيدا مىكند ،نوع رهبرى و

جهتيابى نيرو و رابطه نامحدود با محدود و محل استقرار و عمل رهبرى را
بدست مىدهد .هدف واقعى يا مجازى مىشود بنابر اينكه محل ذهنى
نامحدود كجا باشد .هر زمان که نامحدود از آغاز تا پایانِ اندیشیدن را

در بر میگیرد ،رهبرى مستقل و آزاد و وسيله و هدف همسان و واقعى
و جهت فعاليت از تنگنا به فراخنا مىشود.

براى مثال ،آدمى كه از منظر نامحدود به آموزش علمى مىپردازد ،وسيله

(علم) و هدف (باز هم علم) يکى و واقعى و جهت از علم كمتر به علم
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بيشتر می شود .این فراگرد گذار است از تنگنا يا محدوده علم كمتر به فراخنا
يا عرصه علم بیشتر .و
 .44از آشکارترين شاخ
اين شاخ

است:

هاىِ تشخي

ديدگاه قدرت از ديدگاه آزادى،

وقتى قدرت ديدگاه مىشود ،حق تنگنا و مصلحت فراخنا مىشود .و

زمانى كه استقالل و آزادى ديدگاه مىشود ،حق فراخناست ،لذا ،گستره عقل
نامحدود است .زیرا فراخنای حق بىكران است .عقل بايد از استقالل و

آزادى خود غافل شود ،تا حقوق انسان را از ياد ببرد و مدار كارش مصلحتى

بگردد كه جز نقض حق و زندانی شدن در این و آن محدوده نيست.
اين شاخ

را هر كس مىتواند در ارزيابى پندارها و گفتارها و

كردارهاى روزانه خود بکار برد :از باورهای فریبآمیز ،يکى و بسا

مستحکمترينشان ايناست كه حق تنگنا و مصلحت فراخناست .هر
بار كه كسى از حق غافل میشود ،در توجيه آن ،به مصلحت متوسل

مىشود .بدين گمان از بند حق رها شدهاست .اما کمی تأمل به او می
فهماند که ،از راه فریب خویش ،حق بیکران را به قدرت تعریف
کرده و محدود گردانده و مصلحتی که جز ساخته قدرت نیست،

ایجاد فرصت گمان برده و عمل به حق را از دست هشته و به

مصلحت عمل کردهاست .حال اینکه نامحدود بودن از ویژگیهای
حق است و به قدرت تعریف کردن حق ،زود قابل تشخیص است.

زیرا در تعریف حق ،زور بنمایهِ آن میشود .بدینقرار ،زبانی که در

آن ،بنمایه کلمهها و جملهها زور نباشد ،زبان رشد میشود و فعالیت
هائی که عمل به حقوق باشند ،از آغاز تاپایان ،در نامحدود ،انجام می

گیرند.

ايران امروز ،ايرانى است و جهان امروز ،جهانی است كه در آن ،مدار

تدبيرها و عمل هاىِ همگان «مصلحت» قدرت سنجیده گشتهاست :مردم

ایران مىدانند ر يم والیت فقیه ر يم خيانت و جنايت و فساد است
اما ،تحت جبر جباری که بدترین است ،از ترس بدتر ،مصلحت را در
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اين مىبينند كه به بد تن دهند! «اصالح طلبان» مىدانند ،در
محدوده اين ر يم ،اصالح ميسر نيست اما مصلحت را در اين مىبينند
در همين محدوده بمانند .مالتاريا مجمع تشخيص مصلحت تشکيل

دادهاست و ،بنام مصلحت ،دين و قانون را يکسره كنار گذاشتهاست.
پندارى حق از جامعه بيرون رفتهاست! از مايههاى اميدوارى ،يکى

ايناست كه جامعه به فساد عمومى شعور دارد .پس مىتواند به
فراخناى حق بازگردد .از مايههاى اميدوارى ،يکى ديگر ،ايناست:

آنها كه تجربه انقالب را در نيمه رها نكردهاند ،بر سر حق ايستادهاند
و بنا بر قاعده ،بيانگر وجدان همه شهروندان ایران به استقالل و

آزادى و حقوق هستند و پيروز مىشوند.
 .41رابطه محدود با نامحدود در تعریف رشد که راهرشدی شدهاست که
کشورهای جهان در پیش گرفتهاند ،عامل به بنبست رسیدن راه رشدِ سرمایه

داری گشتهاست .در حقیقت،

 .4114محلی و کشوری و منطقهای محدودههائی هستند تابع «جهانی شدن»
که بنوبه خود ،تابع زمان و مکان نامحدود است .توضیح اینکه ،جبر جهانی

شدن تعیین کننده برنامهگذاریهای کشورها و هریک از مناطق کشورها
است .اما جهانی شدن خود نیز گرفتار جبر پیشخورکردن و از پیش متعین

کردن آینده و بسط سلطه ماوراءملیها نه تنها بر تمامی کره زمین که بر فضا و

در صورت امکان بر کرات دیگر است! بدینسان ،سلسله جبرها ترجمان

والیت مطلقه قدرت و به ضرورت ،نه انسان است که رشد میکند و نه

طبیعت است که عمران میجوید که قدرت ویرانگر است که بزرگ و
متمرکز و ،بیش از پیش ،ویرانگرتر میشود.

در برابر ،رشدی واقعی رشدی است که بر پایه استقالل و آزادی

باشد .در سطح هر فرد ،هر خانواده ،هر روستا ،هر شهر ،هر منطقه و
هر کشور و مجموع کشورهای هم فرهنگ و سرانجام جامعه جهانی،

رشد وقتی بر پایه استقالل و آزادی است ،رشد انسان و آبادانی طبیعت

است .این رشدها وقتی در ارتبال بایکدیگر قرار میگیرند ،بیآنکه
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پای قدرت بمیان آید ،رشد همآهنگ انسانها ،در سرتاسر جهان،
واقعیت مییابد.

 . 4111مادی متعین وحدمند است .هرگاه بنارا بر جبر نگذاریم ،مادیِ مدار
بسته وجود ندارد مگر آنکه قدرت مدارش را ببندد .بنابراین ،هر مادی،

متعینی درنامتعین میشود .رشد آن ،بازشدن هرچه بیشتر به روی نامتعین می
شود .بدینقرار ،قرارگرفتن هر محدود در محدودی بزرگتر (واقعیت ضد

رشد باال) به گرفتار شدن در زندانی با هفت حصار میماند .پس ،اگر
بازشدن متعین بروی نامتعین را رشد بدانیم ،هر نیازی که سبب بسته

تر شدنِ مدارِ متعین بگردد ،قدرت فرموده و ضد رشد است .بدین
سان ،ضابطه دقیقی بدست میآوریم :بازتر شدن به روی نامتعین
است که نیاز واقعی را از نیاز مجازی قدرت ساخته تمیز میدهد .این

بازتر شدن ،تولید فرآوردهها و خدمتهای برآورنده نیازهای واقعی
را از غیر آن تمیز میدهد .و

 .49در فصل «رشد و علم» دانستیم که هرگاه متعین بروی نامتعین باز نبود،
خلقت ناممکن میشد چه رسد به بسط آن .و در بند  41همین فصل دانستیم

هرگاه بخواهیم مدار متعین را به روی نامتعین ببندیم ،نیاز به زور میشود .و

زور ویران میکند .و بنابراینکه رشد بازتر شدن متعین به روی نامتعین است
و جهان کنونی بدینسان پدید آمدهاست ،زور یعنی جهت ویرانگر دادن به

نیرو ،ضد رشد میشود .بدینقرار،

 .4914هدفها و روشهای قدرت محور ضد رشد هستند .لذا در
هرچهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ،از روشها و

هدفها ،بایستی قدرتزدائی کرد .جامعه مدنی از رهگذر ارزیاب و

منتقد شدن و بکاربردن این ضابطه ،میتواند نظام اجتماعی خویش

را باز و تحولپذیر بگرداند .و

 .4911استبدادها که محدودکنندهها هستند ،بمیزانی که ویرانی ببار میآورند،
ضد رشد هستند .برای تشخی

استبدادها ،ولو در پوشش دموکراسی

(سرمایهداری) ،و میزان ویرانگری آنها ،واحد اندازهگیری میتواند فضاها و
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امکانها و نیروهای محرکه در اختیار هر فرد ،مردم هر منطقه و مردم کشور،
باشد .و نیز،

 .4919میزان سنجش میتواند زیادت مصرف بر تولید باشد .چراکه
مصرف فزونی بر تولید – درحالحاضر پدیدهای جهانی – گویای بسته
تر شدن مدار متعینها ،انسان و طبیعت است .درحقیقت ،واقعیت

مهمی که از آن غتلت میشود ،ایناست که عامل فزونی مصرف بر
تولید ،بستهتر شدن متعینها بروی نامتعین است .هرگاه متعینها
بروی نامتعین بازتر میشدند ،نیازهای مجازی ایجاد کننده امکان
برای تولیدهای ویرانگر ،پدید نیز نمیآمدند .از اینجا،

 .4911برهم افزودن رقمها گویای رشد نمیشود،گویای فزونیگرفتن ویرانی

میگردد .همانسان که تولید ناخال

داخلی ،بزرگی میزان ویرانی را گزارش

میکند .درحقیقت ،محور شدن قدرت ،ساختارها را نزدیک به تغییر ناپذیر

میکند .کم نیستند مردمشناسان و تیره شناسان که ساختارگرا هستند و آنرا

تحولناپذیر میدانند .غافلند از این واقعیت که ساختارها رابطهها
هستند و رابطهها را انسانها برقرار میکنند .هرگاه محور و مدار

رابطهها قدرت باشد ،بهمان نسبت که تغییرناپذیر میشود ،ویرانگر
نیز میشود .تنها وقتی رابطهها رابطههای حق با حق میشوند،
ساختار باز و تحولپذیر میشود .بدینقرار ،ضابطهای که باید در
سنجش رشد بکاربرد ،بسته یا باز بودن رابطهها است .هرگاه رابطهها

بسته باشند ،برنامهای بکار رشد میآید که بسته را بازکند .یعنی رابطه
ها را از بار زور برهد .و

 .41در فصل «رشد و علم» ،نقش «علم» را در جلوگیری از رشد،
شناسائی کردیم .اینک گوئیم «علمی» که متعین را زندانی خود کند ،نه علم
که ظن و گمان و ضد رشد است .در ایدئولوییهای قرن بیستم میالدی که
تأمل کنیم ،بنابراین که ،در آنها ،قدرت محور و مدار بود و به میزانی که
قدرت محور و مدار بوده ،ضد رشد بودند و ویرانیهای بس عظیم ببار

آوردند :نازیسم و فاشیسم و استالینیسم و نیز لیبرالیسم .از اینرو،
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 .4114نه تنها زمان درازِ  -به روایتی سه قرن  -جبرگرائی رشد علمی را به
تأخیر انداخت ،بلکه جنگها و نیز به نظام تولید و مصرف ،صفت «علمی

» بخشیدن ،این واپس ماندن را تشدید کردند .نابرابری بر نابرابری افزودند

و رشد همآهنگ انسانها را ،نه تنها در جهان که در کشورهای «رشد یافته»
نیز ،ناممکن کردند و ابعاد ویرانیها را بدان حد رساندند که بسا از ویرانی

قرون پیشین بیشترند .انسانها را نیز گرفتار پیشخور و جبر تعین در حال و
آینده گرداند .یکبار دیگر ،به این نتیجه میرسیم که جبرزدائی از علم و

اندیشههای راهنما ضرورتی اجتنابناپذیر دارد :علم هم خود نباید تعین
بپذیرد و هم بکاربردنش انسان و محیط زیست را محدود و زندانی تعین

نگرداند.

 .4111اندیشه راهنما وقتی بیان استقالل و آزادی است که فلسفه قدرت و
شبه علمی که متعین را زندانی تعین میکنند ،آنرا از خود بیگانه نگردانند.

بدینقرار ،رهاندن اندیشههای راهنما از فلستههای قدرت و شبه علم
تا که بیان استقالل و آزادی بگردند ،ایناست کاری که باید کرد.

در غرب امروز ،دانشمندان میگویند ،درآنچه به اندیشه راهنما

مربول میشود ،به بنبست رسیدهایم .توانائی ابداع و پیشنهاد اندیشه
راهنمای جدید را نیز نیافتهایم .اما هنوز به این صرافت نیتتادهاند

که بپذیرند رشد بازترشدن متعین بروی نامتعین است و ممکن نیست
علم جبر را تصدیق کند زیرا باب رشد را بروی خود میبندد .هنوز به

این فکر نیتتادهاند اگر بپذیرند فلستههایی که بر اصل ثنویت ساخته

شدهاند ،حدمندی را پایه خود شناختهاند و نظرهای «علمی» که

حدمندی را پایه میشناسند ،باید نقد شوند تا اندیشههای راهنما قابل
نقد بگردند .نقد آنها را از پایه که حدمندی است باید آغازکنند تا که

به موازنه عدمی بمثابه اصل راهنما برسند و ،براین اصل ،بنبست
اندیشه راهنما را بگشایند .و

 .44ضابطه دیگر رشد که همگان میتوانند بکاربرند ،این ضابطهاست :مرغ
در قفس ،در مهمترین بخش فعالیتهای حیاتی خود ،یعنی در خوردن و
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آشامیدن و بیداری و خواب و تولید مثل ،رهبری او تابع رهبری کسی است
که او را در قفس زندانی کردهاست .در واقع ،محدودهها برای آن ایجاد می
شوند که رهبری از زیندگان در محدودهها را به خارج از آنها انتقال دهند.

بدینقرار ،باز بودن بروی نامتعین و باز نبودن بروی نامتعین دو نوع رهبری

پدید می آورد .وقتی متعین بروی نامتعین باز است ،اختیار رهبری با خود او
است و وقتی بروی نامتعین باز نیست ،اختیار رهبری با او نیست .از دید

مرغ در قفس که بنگری ،رهبری کننده ،قدرت (= زور) است و در واقع نیز

چنین است .از اینرو،

 .4414نه چون قدرتمدارها انسانها را در قتسهائی که ساختارها
هستند زندانی میکنند ،رهبری آنها به خارج از آنها انتقال یافته و به

قدرت ضد رشد سپرده شدهاست ،بلکه چون انسانها خود خویشتن
را زندانی رابطه با قدرت میکنند ،قدرتمدارها پدید میآیند و آلت

فعل قدرت میشوند و ویرانی بر ویرانی میافزایند .بدینخاطر ،رشد
از شهروندان شروع میشود و از زمانی آغاز میگردد که آنها مدار باز

یا رابطه با نامتعین را جانشین رابطه با قدرت کنند .به سخن دیگر،

رابطه با قدرت را با رابطه با حق جانشین کنند تا که خود رهبر
خویش بگردند و به ایجاد دموکراسی شورائی توانا شوند .و

 .4411بنابراین که تنظیم رابطه با قدرت جز از راه زندانی کردن خود
در قتس ،یعنی انتقال رهبری به خارج از خود ،ممکن نیست ،بازبودن

فطری بروی نامتعین را نباید با تحت امر و نهی رهبری واقع در
خارج از خود ،جانشین کرد .به سخندیگر ،رابطه با بیرون باید
ترجمان رابطه با نامتعین باشد .فراخنای بیکران رشد و اصل راهنما

کردن موازنه عدمی همین است .در حقیقت ،هرگاه رابطهها سبب
بازترشدن بروی نامتعین بگردد ،هرکس در رهبری خویش مستقل و آزاد

است و این رهبریها ،به یمن مشارکت بایکدیگر ،به روی نامتعین بازتر
خواهند شد .خأی پدید نمیآید تا زور آن را پرکند و رهبریها را در بند

رابطه قوا گرفتارکند .بدینسان ،دموکراسی شورائی هم شدنی و هم
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آسان و هم سازگارترین سازماندهی با رشد انسان و عمران طبیعت
است.
 .46آیا اگر متعین بروی خود دربسته بود ،علم میتوانست به درون آن راهبرد

و دلیل وجود و چندی و چونیش را بجوید؟ نه .زیرا برفر ،وجود پدیدهای

بسته بروی خویش ،دلیل بسته بودنش را در رابطه آن با بیرون باید جست.
مرغ در قفس ،خود خویشتن را در قفس زندانی نمیکند .دلیل زندانی

شدنش در قفس ،در بیرون او ،در بیرون قفس است :کسی او را گرفتار و در
قفس زندانی کردهاست .باوجود این ،آنکس با استفاده از ضعف و یا

ضعفهای مرغ ،موفق به گرفتار و زندانی کردن آن شدهاست .بدینقرار،
 .4614در فضای باز ،صیاد و صید در ارتبا

قرار میگیرند .دلیل ضعف

مرغ ایناست که نمیتواند هرگونه دامی را بیاثر کند .نمیتواند خویشتن را
گرفتار رابطه قوا با صیاد نکند .قابل اسیر شدن است .چرا قابل اسیر شدن

است ،زیرا نمیتواند هیچگاه در محدودهای ننشیند و محدودهای از محدوده
ها میتواند دام باشد .درسی که مرغ در قفس به انسان میآموزد ،ایناست:

هرگاه آدمی در محدودهای قرارگرفت که قدرت ایجاد کردهاست،
دلیل قرارگرفتنش در محدوده قدرت ،ضعف او و نیز رابطهِ قدرت

برقرارکردن با بیرون است .چون دلیل عمل او ،هم قدرت (رابطه قوا با
بیرون) و هم ضعف او است ،این نه او که قدرت است که رشد میکند.

بدینخاطر است که ،هر زمان وجود دلیل یک فعالیت در خود آن
باشد ،آن فعالیت ،فعالیت رشد است .و

 .4611هرگاه پدیدهها بروی خود بسته بودند،کیهان کنونی در وجود نمیآمد
و بر فر ،وجود ،یک پدیده دو پدیده نمیشد .و آن پدیده برخود علم پیدا

نمیکرد .حال اگر ما انسانها ،در آزمایشگاه ،مدار پدیدهای را ببندیم ،دیگر

توانا به علم جستن بر آن و یافتن دلیل وجودش ،در آن ،نمیشویم .این آن

مهم است که مادهگرایان و جبرگرایان ،زمانی بس دراز ،از آن ،غافل بودهاند.
طراحان طرحهای رشد نیز از این واقعیت غافل بودهاند .اگر نه میدانستند
که سلطه از بیرون ،بستن نظام زیر سلطه و محکوم کردنش به ویران شدن
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است .اگر نه میدانستند که سلطهگر نیز با قراردادن خویش در رابطه سلطه
گر  -زیرسلطه ،قدرت را جانشین انسان در رشد میکند و زمانی میرسد که
ویرانی «رشد» بر سازندگیش بیشی میجوید.

اینان میتوانند بگویند آن روز که طرح رشد را طراحی میکردند ،از

«بیگ بنگ» اطالع نداشتند .اما بعد از اطالع نیز ندانستند اگر پدیده
نخستین بروی نامتعین باز نبود« ،بیگ بنگ» روی نمیداد .آیا تجربه بس

تلخ این درس را میآموزد :تنها قدرت مدار متعین را بروی آن میبندد و

به میزانی که میبندد ،آنرا از رشد باز میدارد .دلیل را همواره در
قدرتی باید جست که رابطه ضعف درون با قدرت (= زور) بیرون
است .ضعف درون درواقع نوعی رابطه برقرارکردن با بیرون بقصد

بازتر نشدن بروی نامتعین است.

 .47بدینقرار ،رابطه گرفتن نیازمند بازبودن بروی نامتعین است .هرگاه
رابطه گرفتن ناممکن میبود ،رشد نیز ناممکن میشد .از اینرو،

 .4714داد و ستد جامعهها که بکار رشد آنها بیاید ،نیازمند نظامهای
اجتماعی باز است .یکباردیگر یادآور میشود که مارکس میپنداشت

استعمار پدیدهای مترقی است زیرا سبب میشود نظامهای اجتماعیِ بسته
مستعمرهها باز و این جامعهها رشدپذیر بگردند .و او غافل بود از اینکه
دلیل نظام اجتماعی بسته نه در درون آن که در رابطه قوا با بیرون آناست و

استعمار ،همان رابطه است اال اینکه جامعه مستعمره را فقیرتر میکند .در
حقیقت ،وقتی رابطهها رابطههای قوا نیستند ،تنها نیروهای محرکه هستند که

قابل نقل و انتقال ،به ترتیبی میشوند که جامعههای در رابطه ،مجموعههای

نیروهای محرکه خود را کاملتر کنند و در رشد بکاربرند .برای مثال،

جریان آزاد علم و فن ،بمثابه نیروی محرکه ،هم ممکن است و هم

رشد همآهنگ جامعهها را ممکن میگرداند .وگرنه ،انتقال سرمایه و
زمینهِ کار و کارمایه و مواد اولیه و ...از جامعه زیر سلطه به جامعه

مسلط ،جامعه صادرکننده را فقیر و در جامعه واردکننده ،بزرگ و
متمرکز شدن قدرت (= سرمایه) را جانشین رشد انسان میکند.
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 .4711اما هرگاه بنابر این شود که از جامعهای ،اعضایش را بگیرند (صدور
استعدادها) و یا بخشی از وطنش ستانده گردد و یا از توان تولید نیروی

محرکهاش بکاهند و یا اندیشه راهنمائی را بجوید که بیان قدرت نامساعد با
رشد انسان و عمران طبیعت باشد و بزرگ و متمرکز شدن قدرت را رشد
بباوراند ،نظام اجتماعی آن جامعهایستا و یا نیمه بازی متمایل به بسته شدن،

میگردد .بدینقرار ،فرق است میان صدور نیروهای محرکه با صدور

استعدادها که نیروی محرکه ساز نیز هستند .و فرق است میان صدور

نیروهای محرکه و محروم کردن مردمی از استقالل و آزادی خویش .این یکی

بمراتب ضد رشدتر است :رشد کامل کردن استقالل و آزادی و بیشتر
کردن توان پرورش استعدادها و گستردهتر کردن زمینه و امکان کار،

در یک کالم ،باز و تحولپذیر کردن نظام اجتماعی است.

 .4719باوجود این ،انتقال حقوق و استعدادها و فضلهای هر انسان به
انسان دیگر و هرجامعه به جامعه دیگر ممکن نیست .در حقیقت ،اگر انتقال

حقوق ذاتی و استعدادها ممکن بود ،جهان کنونی و انبساطش میسر نمیشد.
بدینقرار ،هیچ انسان و هیچ جامعهای از امکان رشد محروم ابدی نمیشود.

اما هر انسان و هر جامعهای میتواند از حقوق خویش غافل بگردد و

استعدادها و فضلهای خود را در تخریب بکاراندازد و بسا از میان برود .از

اینرو ،هر انسان و هر جامعهای ،عامل رشد خود و عمران طبیعت را
استعدادها و حقوق خویش و طبیعت باید بداند که قابل انتقال نیستند.

دلیل برابری انسانها و جامعهها انتقالناپذیری استعدادها و فضلها
و حقوق ذاتی حیات و باز بودن بروی نامتعین است .نخست با غفلت

از آنها است که انسانها و جامعهها در دام روابط قوا میافتند و ویران می

شوند و ویران میکنند .لذا،

 .4711این ادعای اقتصاددانان لیبرالی که انتقال بخشی از درآمد اکثریت

زحمتکش به اقلیت کارفرما مفید و بسا شر

رشد اقتصادی است چراکه

اکثریت مازاد درآمد را نمیتواند سرمایهگذاری کند اما انتقال آن به اقلیت

سرمایهگذار ،بدینخاطر که درآمدها برهم افزوده میشوند ،امکان سرمایه

گذاری و ایجاد کار را پدید میآورد ،همانسان که تجربه سرمایهداری معلوم
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میکند ،با بزرگ و متمرکز شدن قدرت (سرمایه و سرمایهساالری) سازگار و
با رشد انسان و عمران طبیعت ناسازگار است .سبب نابرابری درآمد سرمایه با

درآمد کار و زیادت مصرف بر تولید در عین برآورده نشدن بخشی از نیازها
و زیادت عرضه کار بر تقاضای کار و فقر روزافزون اکثریت بزرگ و طبیعت

و آلودگی محیط زیست میشود .هرگاه مالکیت خصوصی تابع مالکیت

شخصی بگردد ،نظام بانکی میتواند مازادها را جمع آورد و در اختیار گروه
های کار قراردهد .دولت نیز میتواند مازادها را به ابزار تولید بدل کند و در

اختیار گروههای تولید که بشیوه دموکراسی شورائی واحد تولیدی را اداره

میکنند ،قراردهد.

 .43هر مجموعهای که تجزیهمیشود ،بدینخاطر که تجزیه کنندهای جز
قدرت وجود ندارد ،از رشد محروم میشود .جامعهها که تجزیه میشوند،

توان رشد و بسا حیات را از دست میدهند .هر انسانی که عضوی از اعضای

خود را از دست میدهد ،ناتوان میشود .و برکسی نیز پوشیده نیست که قطع

عضو برای کاستن از توانائی است .گاه میشود که فساد یک عضو حیات را

به خطر میاندازد و با قطع آن ،حیات ،با توانائی کمتر ادامه مییابد .این امر

واقع که همگان ،همه روز با آن رویارویند ،درس میآموزد .میآموزد راه و

روش رشد کردن را و میشناساند عامل مهمی از عوامل مانع رشد را:

 . 4314چه وقت دو متعین در مداری بسته بایکدیگر رابطه برقرار میکنند؟
وقتی دو متعین زور را تنها تعیین کننده سرنوشت خویش در زورآزمائی می
کنند .برای مثال ،هند یک کشور بود .تجزیه شد .مجموعهها نخست ،با
یکدیگر ،در رابطه قدرت شدند و برضد یکدیگر زور درکارآوردند .سپس
دین را وسیله توجیه تجزیه کردند .کره جنوبی وکره شمالی را جنگ پدید

آورد و بعد ،ایدئولوییها توجیه کننده جدائی شدند .حاصل این تجزیهها
وضعیت کنونی پاکستان و بنگالدش و خود هند است.

تجربههای دیگر ،در افغانستان و در عراق و سوریه و لیبی و اوکراین نیز

میگویند تجزیه سبب کاهش توان رشد میشود از جمله به این دلیل که از
توان واحدهای کوچک بر تولید و بکار رشد گرفتن نیروهای محرکه می
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کاهد .زیرا هم ازتوانشان بر تولید نیروهای محرکه کاسته میشود و هم
ناگزیرند بخشی از نیروهای محرکه را به زور برای حفظ تعادل قوا بدل کنند.

هرچند تجربه اتحادیه اروپا ،تجربه رشد در نظام سرمایهداری لیبرال است،
ولی این واقعیت را نیز عیان میکند که کاهش بار زور در رابطهها و

فراختر کردن عرصه رشد ،از راه ِ ایجاد اتحادیهها میان همفرهنگ
ها و هم اقلیمهای آب و هوائی ،بخصوق وقتی بنابر رشد انسان و

عمران طبیعت بشود ،از عوامل رشد است .این رشد همهجانبهتر و

همآهنگتر میشود هرگاه ،هم در سطح هر کشور و هم در سطح
اتحادیه ،رشد هریک از منطقهها قربانی رشد مجموعه بزرگ نگردد:

 .4311رشد وقتی رشد انسان و عمران طبیعت باشد ،در سطح کشور ،منطقه

های مختلف از راه رشد با یکدیگر رابطه برقرار میکنند و رشد کشورهای

اتحادیه نیز از راه رشد کشورهای عضو واقعیت پیدا میکند .بدینترتیب،

رابطه وارونه رابطهای میشود که اتحادیه اروپا ،تحت حاکمیت سرمایهداری

یافتهاست .رابطه چنین میشود:

رشد انسان ↔ رشد گروه ↔ رشد محلی ↔ رشد منطقهای ↔ رشد
کشوری ↔ رشد اتحادیه ↔ رشد جهانیان

 .4319پرسش مهمی محل پیدا میکند :چرا رابطه حق با حق مشکل و
رابطه زور با زور آسان مینماید؟ راستی ایناست که رابطه حق با حق
ویژگی ها ،از جمله این سه ویژگی را دارد :الف .دارندگان حقوق ذاتی

نمیتوانند این حقوق را به یکدیگر بدهند و ب .در رابطه حق با حق،
نیرو قابل تبدیل به زور و بکاربردن در تخریب یکدیگر نمیشود .و ج.

بر میزان عدالت ،مبادله نیرو ،اگر انجام بگیرد ،نابرابری پدید نمی
آورد و وقتی انتقال علم و فن از یکی به دیگری است ،نابرابری را به

برابری نیز بر میگرداند .هرگاه انسانها در حالت فطری باشند،

رابطه حق با حق آسانترین رابطهها میگردد .این سه ویژگی نتیجه
ای ببار میآورند که ایناست :همگان رشد میکنند و رشدها از راه

انتقال ،برابری پدید میآورند و رشد بر رشد میافزاید .حال آنکه

رابطه قوا با تجزیه نیرو آغاز میگیرد .زیرا بخشی از نیرو باید صرف
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ادامه حیات بگردد و بخش دیگری ،با تبدیل شدن به زور ،بکار تعادل
قوا برود .بدینقرار ،رابطه قوا ،دستکم ،سه مشکل ببار میآورد،
تجزیه نیروهای محرکه و بکاربردن بخشی از آن در تخریب و کاستن
از توان رشد .این سه مشکل این نتیجه را ببار میآورند :رشد انسان و

عمران طبیعت قربانی بزرگ و متمرکز شدن قدرت میشوند.

باوجود این ،انسانها رابطه قوا را جانشین رابطه حق با حق میکنند

چرا؟ یک پاسخ به این پرسش ایناست :بنابراین که خالء را زور پر میکند،

رابطه انسان با طبیعت ،همواره آسان نیست و بسا میشود که جامعهای براثر

کمبود مواد غذائی حیات خود را در خطر میبیند و ناگزیر از تنازع بر سر
بقاء میشود .رابطه با طبیعت ،تنازع بر سر بقاء را اجتنابناپذیر میکند .اما

چرا انسانها از راه همکاری بایکدیگر مشکل رابطه با طبیعت را حل نمی
کنند؟ هرگاه چنین کنند هم طبیعت را آبادان و سازگار با حیات جانداران می

کنند و هم ویران نمیشوند و ویران نمیکنند .تنازع بر سر بقاء ای بسا سبب
همکاری میشود و نه جنگ مرگ و ویرانیآور .پاسخ دیگر (لیبرالیسم

وحشی) این است که افزایش جمعیت سبب کمبود غذا و دیگر منابع میشود
و تنازع بر سر بقاء را ناگزیر میکند .جانبداران این نظر موافق حل مشکل

اضافه جمعیت با بکاربردن بمب اتمی نیز هستند .اما هیچ نه معلوم که
بکاربردن بمب اتمی برای از میان برداشتن چند میلیارد انسان ،محیط قابل

زیستی برای آنها که میمانند ،باقی بگذارد .برفر ،که باقی بگذارد ،هر از

چندی مشکل اضافه جمعیت را باید با بکاربردن بمب اتمی حل کرد.

مشکل حلناپذیرتر میشود وقتی بدانیم پرجمعیتترین کشورها نیز بمب
اتمی دارند و آنها هم میتوانند بمب اتمی بکاربرند .بدینسان ،دو طرف ،با

بکار بردن بمب اتمی ،میتوانند زندگی بر روی زمین را ناممکن کنند .این

پرسش نیز پاسخ می طلبد :چه کسی برای خود حق تصمیم گرفتن در باره

جمعیتی قائل میشود که ،با استعمال بمب اتمی ،باید از میان برداشت؟
پاسخ جز این نمیتواند باشد :آن کس که خود را قدرتمند میانگارد.
بنابراین ،تشخی

دهندگان زیندگان از میرندگان ،قدرت میشود.
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به این پرسش که چرا انسانها رابطه حق با حق را از دست فرو
میگذارند و خویشتن را اسیر رابطه قوا میکنند ،این پاسخ نیز داده شدهاست:

بدون جنگ ،رشدی درکار نیست .اغلب اختراعها را جنگ ممکن ساخته

است .اما مشاهده میزان رشد علمی و فنی ،در غرب دوران صلح و مقایسه آن
با رشد علمی و فنی در دو جنگ اول و دوم جهانی - ،که تازه بیشتر

بکاربردن دانش و فن یافته در تولید سالح بودهاست  -مسلم میکند که
جنگ کُند کننده جریان ابتکار و ابداع و کشف و خلق علمی و فنیاست.

افزون براین ،اندیشه وقتی میتواند خلق کند که از هر محدودکنندهای رها

است و خودانگیختگی کامل یافته باشد.

اما پاسخ دهندگان باال ،از امر واقع مستمر و قاعدهای نیز غافل

بودهاند :در طول حیات انسان بر روی زمین ،بطور مستمر ،غنای
مادی با فزونیطلبی همراه بودهاست .بدینخاطر که مازاد بر مازاد
افزوده میشود و چون بکار میافتد ،فعالیت استعدادهای انسان را

محدود و آنرا با فعالیت حاصل کار انسان و طبیعت ،جانشین می
کند .این جانشینی است که توضیح میدهد چرا رابطه حق با حق با

رابطه زور با زور جانشین میشود .درحقیقت ،مازاد وقتی بکار می
افتد ،مالکیت خصوصی (مالکیت بر مازادی که بکار میافتد) را بر

مالکیت شخصی (مالکیت انسان بر کار خویش) حاکم میکند .بدین
سان ،حاکمیت قدرت بر انسان ،یعنی روابط قوا برقرار میگردد .این
توضیح با توضیح زیر کامل می شود:

 .4311تجزیه متعینی که بطور فطری بروی نامتعین باز است ،ممکن نیست
مگر با بسته شدنش بروی خود .بدینقرار جریان تجزیه و جریان قرارگرفتن

در رابطه قوا ،یک جریان است .مادی انگاشتن رشد و فروکاستنش در

بزرگ شدن اندازهِ «ثروت» ،از خود بیگانه کردن رابطه مادی ↔

معنوی به رابطه مادی ↔ مادی است و این رابطه ،رابطه قوا است و
با دو تجزیه آغاز و همراه میشود که همواره از آنها غتلت میشود:

الف .تجزیه بمعنای قطع رابطه با نامتعین و بسته شدن بروی خود و
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ب .تجزیه در درون متعین درب بسته بروی خود از راه جانشین انسان
شدن قدرت (نیروهای محرکه نشسته برجای انسان و مالک کار او
شده) ،بنابراین ،جانشین رشد او شدنِ قدرت وبزرگ و متمرکز

گشتن آن (در حال حاضر ،سرمایهساالری) .در این فراگرد ازخود

بیگانگی است که انسانها از حقوق خویش و حقوق طبیعت غافل می

شوند و زندانی روابط قوا میگردند .بدینقرار ،فراگرد رشد با پایان

گرفتن این دو تجزیه آغاز میشود.
 . 43بنابراین که انسان با بستن در بروی عقل خویش و با قطع رابطه با
نامتعین ،نه تنها رشد نمیکند که گرفتار تجزیه و بسا مرگ خود و عامل

مرگ طبیعت میشود ،پس ،رشد خودماندن و از بند تعین رها شدن می
گردد  .پیش از این ،دانستیم که رشد بازترشدن بروی نامتعین است .اینک
برای پرسشهای مهمی پاسخ بجوئیم:

 .4314چگونه میتوان هم خود ماند و هم از بند تعین رها شد؟ برای پاسخ
به این پرسش ،به سراغ دانشجو برویم و از او بخواهیم به این پرسش پاسخ

دهد .پاسخ او میتواند این باشد که

الف .چون هویت خویش را از رشد علمی بدست میآورم ،تا وقتی

رشد میکنم ،در همانحال که رشد میکنم ،هویت خویش را کاملتر

میکنم .و

ب .از متعینهائی که گرفتارشان هستم میکاهم .اینکار را با
بکاربردن دانش و فن در سالم زیستن و با بکاربردن دانش و فن در

آبادان کردن طبیعت و سازگارکردنش با زندگی در رشد ،انجام
میدهم .و

ج .به دو کار باال ،خودانگیختگی خویش را بیشتر میکنم .یعنی
توانائی خویش را در اینهمانی جستن با هستی محض بیشتر و بدان

فراخنای خودانگیختگی را گستردهتر و توان خالقه خویش را افزون

تر میکنم .از این زمان ببعد،
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د .بر هویت دانشجوئی که بودم ،هویت دانشمندی را که یافتن علم و
افزودن بر معلومها است ،میافزایم.

هرگاه انسانها پاسخ دانشجو را در فعالیتهای خود در چهار بعد سیاسی

و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بکاربرند ،در همانحال که خود میمانند،

رشد میکنند .و

 .4311پرسش دوم ایناست :متعینی که انسان و طبیعت هستند ،اگر بروی
خویش درب ببندند ،مصرف بیشتر و یا کمتر میشود؟ فزونی مصرف بر

تولید از چه رو است؟ در مقام یافتن پاسخ به سراغ دو دسته از جامعهها می

رویم:

الف .جامعههائی که نظام اجتماعی بسته دارند :در این جامعهها مازاد

نیروهای محرکه حذف میشود تا نظام اجتماعی ایستا و بیتغییر برجا بماند.

و هرگاه کاستی پدیدآمد ،مرگ و میر اعضای جامعه ،جمعیت را با فرآورده

های برآورنده نیازها سازگار میکند.

در این جامعهها ،نیروهای محرکه نمیتوانند بیشتر بگردند زیرا الجرم

بکار میافتند و نظام اجتماعی را تغییر میدهند .هرگاه این نیروها بیش از

اندازه بزرگ شوند ،خنثی کردنشان ضرور میشود .این زمان ،مصرف بمعنای

تخریب بر تولید فزونی مییابد .نیک که تأمل کنیم ،میبینم خواه وقتی
که باید جمعیت مازاد حذف شود و چه وقتی که مازاد تولید باید

حذف شود ،مصرف بمثابه تخریب بر تولید فزونی مییابد .پس در

نظام بسته ،مصرف همواره بر تولید فزونی دارد .و

ب .جامعههائی که نظام اجتماعی نیمه بازدارند :این جامعهها یا در موقعیت
مسلط هستند و یا در موقعیت زیر سلطه ،در جامعههای دارای نظامی

اجتماعی نیمه باز مسلط ،برای اینکه مازاد نیروهای محرکه سبب بازتر شدن

نظام اجتماعی نگردد ،مصرف انبوه روش شدهاست .مصرف انبوه توقعات

سرمایهداری را بر میآورد و مانع از بازشدن نظام اجتماعی ،بنابراین ،تغییر
رابطه مالکیت خصوصی با مالکیت شخصی میگردد.

در جامعههای زیر سلطه ،از رهگذر صدور نیروهای محرکه و تخریب

آنها نظام اجتماعی باز و تحولپذیر نمیشود.
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در هر دو جامعه در رابطه ،اقلیت حاکم گرفتار نظام اجتماعی بسته می
شوند و از راه تخریب نیروهای محرکه (بازار فرآوردههای مشتق یکی از

شیوهها تخریب و مخربترین شیوهها است) ،مانع از باز و تحولپذیر شدن
نظام اجتماعی خاص خود میشوند .بطور همگانی ،مصرف بر تولید فزونی
دارد و بطورخاص ،نزد اقلیت صاحب امتیاز ،این زیادت ابعادی بخود

گرفتهاست که هیچگاه تاریخ به خود ندیده بود.

بدینقرار ،دو نظام اجتماعی بسته و نیمه بسته با رشد انسان و

عمران طبیعت سازگار نیستند .راهکار نظام اجتماعی باز و تحول
پذیر است .اینراهکار نیازمند باز بود انسان بروی هستی و زیادت

تولید بر مصرف در قلمرو فرآوردههای مادی است .زیادت تولید بر

مصرف به اندازهای ضرور است که استهالکها را جبران کند .در بعد
معنوی ،میزان عمل به حق و دفاع از حق و رشد تا برخورداری مداوم از

خودانگیختگی کامل است.
 .19آزادی چیست؟:

سارتر گفتهاست انسان همواره در پی خداگردانی خویش بودهاست .او

برایناست که تنها عقل انسان میتواند از محدوده متعین به فراخنای نامتعین
درآید .از دید او ،آزادی همین است .بجا است ،با نقد تعریف او و تعریف

های دیگر  ،تعریف خالی از تناقض و دقیقتر آزادی را بازیابیم:
 .1994نقد تعریفها از آزادی:

الف .تعریف لیبرال از آزادی :جان اسمیت میگوید :آزادی هرکس آنجا

پایان مییابد که آزادی دیگری از آنجا شروع میشود .روشن است که در این
قول آزادی تعریف نمیشود .راست بخواهی ،آزادی به قدرت تعریف می

شود .تعریف ترجمان ثنویت دو محوری است (هرکس و دیگری که
یکدیگر را متعین  détérminéمیسازند ) .در باره این تعریف و تعریفهای

دیگر ،حق با برگسون است وقتی میگوید :این تعریفها ،تعریفهای جبر
 détérminismeهستند .چراکه این تعریف ،بر پایه دو طرف و دو محدوده
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ساخته شدهاست .اما ،در واقعیت ،دو محدوده وجود ندارد .زیرا گرچه وجود
حد گویای این واقعیت است که پرسش آزادی چیست ،پاسخ نجسته و حد

میگوید که سخن از قدرت به میان است ،فر ،میکنیم مراد اختیار باشد.
اما ،درجا ،در مییابیم که اختیار کسی را اختیار دیگری محدود نمیکند

(اختیار علم آموختن کسی اختیار علم آموختن دیگری را محدود نمیکند،
بیشتر نیز میکند) .و اگر کسی بخواهد زور بکار ببرد ،جز با غافل شدن از

اختیار خود نمیتواند زور بکاربرد .و نیز ،بکاربردن زور ممکن نیست مگر
اینکه آن کس و دیگری ،بایکدیگر ،گالویز شوند .باگالویز شدن ،نه دو

محدوده که یک محدوده پدید میآید .به اینتریب ،بکاربردن زور ،اختیار را
در بیاختیاری (زوربکاربردن) از خود بیگانه میکند و گسترههای اختیار را

هم در محدوده زورآزمائی ،ناچیز میگرداند.

بدین ترتیب ،الف .این قدرت است که تعریف میشود و دو تن در رابطه

را متعین میکند و ب .باز ،این قدرت است که مالک تعریف میشود و ج.
با ازخود بیگانه کردنش ،بکار توجیه خود میگمارد

ب .آنارشیسم ،در مقام رفع تناقض از تعریف لیبرال از آزادی ،حد را

بر میدارد و میگوید :آزادی هرکس گستره آزادی دیگری است :آزادی
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

کس آزادی دیگری را ایجاب میکند .آزادی فرد ایجاب میکند وجود
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
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این تعریف نیز همزمان ترجمان ثنویت تک محوری (دو قسمت اول
تعریف که در بر میگیرد آزادی منفی و آزادی مثبت را و این فرد است که

محور فعال است) و ثنویت دو محوری است (وجه اجتماعی تعریف که

ایجاب میکند فرد و جامعه فعال باشند تا آزادی هرکس گستره آزادی
دیگری بگردد).

این تعریف کوششی است برای بیرون بردن تعریف آزادی از بند

جبرگرائی .اما موفق نمیشود .زیرا فرد و جامعه هر دو متعین هستند و بدون

وجود نامتعین و بازبودن بروی او ،چگونه میتوان از بند تعین گریخت؟
قسمت سوم تعریف ،همان مشکل را ببار میآورد که اینگونه مشرو کردنها

ببار میآورند :آیا نخست میباید جامعه آزاد داشت تا فرد آزادی بیابد و یا

بعکس؟ باز حق به جانب برگسون است .این تعریف نیز در بند جبرگرائی

میماند.
ب .تعریف سارتر از آزادی :گذار دائمی از فیذاته ( ) en soiبه لذاته (
 ) pour soiآزادی است .نیستی گرداندن هستی متعین ( )neantivation

یا بیرون رفتن از تعین به نامتعین آزادی همین است .این تعریف ترجمان

ثنویت تک محوری است .زیرا این انسان است که از وضعیت (situation
همه آنچه او را متعین میکنند یعنی جسم و تعلیم و تربیت و محیط اجتماعی

و طبیعی و تاریخ و )...بطور مداوم در میگذارد .تا مرگ .با مرگ درگذشتن

از خود نیز پایان میپذیرد.

با آنکه سارتر نیک توجه کردهاست که آزادی بدون مدار بازِ متعین ↔

نامتعین ،وجود پیدا نمی کند و به تعبیر او مطلق نمیشود ،اما تعریف او
همچنان در بند تعین میماند .زیرا این انسان است که طرح نیستی گردانی

وضعیت ( ) situationرا تهیه و اجرا میکند .این او است که از خود در می

گذرد .اما این کار را در قلمرو اجتماعی – طبیعی میکند که متعین است .او

میگوید آزادی خود رهاکردن در دنیا ،خود را در آن گم کردن و کوشیدن
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
پذیر هستند .مدار نیز مدار بسته مادی ↔ مادی است .وجود این مدار نفی

آزادی و اثبات جبر است .بدینقرار ،سارتر در مقام اثبات آزادی انسان،

جبر را اثبات میکند .جملههای دیگری از سارتر وجود دارند که میتوان
آنها را کوشش او برای حل مشکل شمرد .او میگوید:
«انسان بودن ،روی نهادن به خدا شدن است»

Etre homme, c'est tendre à etre Dieu

و «انسان موجودی است که طرح خدا شدنش را اجرا می کند»
L'homme est l'être qui projette d’être
Dieu

این جملهها جا برای تردید نمیگذارند – در زمان خود ،ریه گارودی که
فیلسوف مارکسیست بود ،او را متهم کرد که سارتر خدا باور شدهاست ،طرفه
این که او خود نیز سرانجام مسلمان شد – که سارتر دانسته بود خدا نیست

یعنی آزادی نیست .باوجود این ،جملههای او همچنان گویای ثنویت تک
محوری هستند .زیرا این انسان است که میخواهد خدا شود و او است که
بادر گذشتن از خود (هستی متعین) به هستی نامتعین ،آزاد میشود .اما

الف .هرگاه این انسان استقالل نداشته باشد ،چگونه میتواند از خود

درگذرد؟ و

ب .اگر درگذشتن از خودِ متعین به نامتعین آزادی است ،پس درگذشتن
خودانگیخته نیست .زیرا انسانِ متعین بازبروی نامتعین نیست بلکه انسان

باید از خود درگذرد تا آزاد بگردد .و

ج .اگر این هستی نامتعین وجود ندارد و آفریده انسان است ،الجرم ،آزادی
خود فریبی بیش نمیشود.
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بدینسان ،نقد تعریفها از آزادی ما را به تعریف سارتر از آزادی رساند و
نقد تعریف او میتواند ما را به تعریفی از آزادی ،رها از جبر و رها از تناقض

برساند:

ج .تعریف بنی صدر از آزادی :تناقض رابطه انسان با خدا با پذیرفتن

وجود خدا حل میشود .حال اگر بخواهیم رابطه انسان با خدا ،ترجمان
ثنویت نشود – آن سان که ،در دینهای از خود بیگانه در بیان قدرت،

شدهاست – این رابطه میباید ترجمان موازنه عدمی بگردد .در نتیجه ،مدار
باز انسان ↔ خدا ،استقالل انسان است – که از آزادی او جدائیناپذیر

است – و در این مدار باز ،انسان ،در مقام خلیفه خدا ،از خود انگیختگی
(استقالل و آزادی) ،در مقام اندیشیدن وسخن گفتن و عمل کردن ،برخوردار

میشود .آزادی همین است .هرگاه با این تعریف به سراغ قول سارتر
بازگردیم،

 . 4رابطه انسان با دیگری و رابطه او با دنیا ،دنباله رابطه با خدا میگردد .در
رابطه با خدا است که

الف .آزادی خود روش خویش میشود زیرا رابطه انسان ↔ خدا

خودانگیختهاست .و

ب .آزادی از استقالل جدائیناپذیر میشود .و

ج .به رشد مداوم انسان ،بخاطر خاصیت برخودافزائی ،مرگ نیز پایان نمی
بخشد .این رشد با عمران طبیعت همراه میشود.

 .1و تقوی غافل نشدن از استقالل و آزادی خویش و ،هرگونه رابطهای را
دنباله رابطه با خداوند کردن ،میشود .به سخن دیگر ،پندار و گفتار و کردار

را ترجمان موازنه عدمی (= حالت رهائی از هر محدود کننده و یا اینهمانی
با هستی هوشمند) است .و

 . 9در تعریف از آزادی ،انواع ثنویتها یا تعریف آزادی به قدرت بیمحل
میشوند .و
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 .1511هرگاه رشد خود روش خویش نباشد ،زور روش آن میشود .قرن
بیستم مسیحی قرن فاجعههای بزرگ است زیرا چون قدرت (= زور) روش

رشد شد ،ویرانی بر ویرانی افزود:

● در غرب ،نازیسم و فاشیسم و استالینیسم و فرانکیسم و سرمایهداری لیبرال

روش رشد شدند .جنگ و ویرانی ببار آوردند .اینک نیز غرب در بنبست
است  .از جمله به این دلیل که هرگاه جمعیت امروز دنیا بخواهد همانند

امریکائیان زندگی کند ،نیاز به  4کره زمین دیگر است.

● در شرق ،یاپن به راه رشد سرمایهداری رفت .به دنبال آن ،کشورهای واقع

در ساحل اقیانوس کبیر همین راه را رفتند و اینک ،چین و هند نیز به همان

راه آمدهاند .الجرم سرنوشتی جز سرنوشت غرب پیدا نمیکنند .سرانجام،

چارهای جز جنگ و حذف نمیماند.

● در ایران ،شاه میخواست ولو به زور ایران را به دروازه تمدن بزرگ
برساند و خمینی و دستیاران او مدعی شدند ولو به زور ایران را اسالمی می

کنند.

حاصل همه این تجربهها فاجعهها شدند .نقد زور بمثابه روش رشد این

است:

الف .رشد موضوع میخواهد .برای مثال ،هرگاه علم موضوع رشد بگردد،
روش رشد ،جستن و بکاربردن علم و فن میشود و نه زور .و

ب .موضوع رشد برخورداری انسانها از حقوق انسان و حقوق شهروندی
است ،روش رشد بکاربردن این حقوق و رعایت حقوق یکدیگر میشود و نه

زور .و

ج .موضوع رشد برآوردن نیازهای اساسی است ،روش رشد برآوردن این
نیازها و چند و چون آن ،بر میزان عدالت اجتماعی ،میشود و نه زور .و

د .موضوع رشد تولید و بکار انداختنِ سرمایهها و دیگر نیروهای محرکه
است ،روش رشد تولید این نیروها و بکارانداختن آنها در رشد میشود و نه

زور .و

ه .موضوع رشد شادی و امید و دوستی ،بنابراین ،کاستن از تضادها و
خشونت است ،رشد تضاد و خشونتزدائی میشود و میزانی که رضایت
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شهروندان است ،اندازه رشد را بدست میدهد :روش رشد زورزدائی میشود
و نه بکاربردن زور.

ز .موضوع رشد وقتی برخورداری از حقوق انسان و حقوق شهروندی
و حقوق ملی و عمل همگان به این حقوق میشود ،هر نوع رهبری
بمعنای اختیار بکاربردن زور ،ضد رشد میشود .زیرا حقوق را

انسان ها دارند و آنها هستند که باید به این حقوق عمل کنند و زور
مانع عمل به حق است .هیچکس نمیتواند دیگری را به عمل به
حقوق خویش مجبورکند و نیز نمیتواند جانشین او در عمل به
حقوقش بگردد .پس ،والیت بمعنای بسط ید بر انسانها ،محل عملی

جز بکاربردن زور دربازداشتن انسانها از عمل به حقوق ،نمییابد.

نمییابد زیرا محل عملی جز بکاربردن زور ،نمیتواند داشته باشد.
بدینخاطر است که ،همواره ،والیت بمعنای بسط ید بر مردم ضد

رشد بودهاست .و سازگارترین سازماندهی سازگار با رشد ،دموکراسی
شورائی است.

 .14به شرح بند  ،15برخالف ادعای لیبرالیسم ،وجود مرز جاذب قدرت و
دافع استقالل و آزادی است ،بنابراین،

 .1411اندیشههای راهنمای حدگذار با رشد خوانائی ندارند .و نیز

تدبیرهایی که بیانگر وجود مرزهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و
فرهنگی هستند ،ضد رشد هستند .چراکه ،رشد از میان برداشتن مرزهای
فرهنگی و اجتماعی وسیاسی و اقتصادی از راه برداشتن زور از میان و

گشودن باب ارتبا میان آنها است .و

 .1411از راه زدودن زور .زیرا زور ضد رشد و عامل بکارافتادن نیروهای

محرکه در تخریب است .و تجربه میگوید آنها که به قهر صفت انقالبی و یا

«مشروع» (بلحاش دینی) میدادند و میدهند ،بدین توجیه که مرزهای
طبقاتی را از میان برمیدارد و یا سبب پاکسازی جامعه از دین ناباوران می

شود ،برخطا بودند و هستند .یکبار دیگر به نتیجه میرسیم که ،خشونتزدائی

را ،هم بدینخاطر که رشد است و هم بدینخاطر که دافع موانع رشد و
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جاذب عوامل رشد ،بخصوص خودانگیختگی و آشتی و دوستی ،بنابراین،
بزرگ شدن سرمایههای انسانی و اجتماعی و طبیعی و اقتصادی است،

همگانی باید کرد .و

 .1419محدودههای موجود در جامعهها ،خانواده و بنیاد کارفرمائی و
مدرسه و ...و محدوده سازی در طبیعت ،بدینخاطر که دافع خودانگیختگی

و جاذب دستوری کردن زندگی هستند ،مانع رشدند .باز و تحولپذیرکردن

بنیادهای جامعه و رهاکردن شهروندان و طبیعت از محدودهها ،رشد همین

است.

 .11حالت طبیعی انسان و هر جاندار دیگری ،حالت شادی و امید است و

حالت طبیعیِ طبیعت حالت شادابی است .حالت انسان و هر موجود زنده
دیگری در قفس ،حالت یأس و نا امیدی و حالت طبیعت گرفتار آلودگی،

حالت پژمردگی است .از اینرو،

 . 1114ماندن در یک وضعیت ،یعنی تکرار یک وضعیت ،بدینخاطر که
انسان و طبیعت فعال هستند .به شرحی که آمد ،ماندن در یک وضعیت ،جز
با حذف نیروهای محرکه شدنی نیست .اما نخست حالت طبیعتی است که

گزارش میکند که آیا یک وضعیت در تحول است و یا تکرار میشود؟

حالت طبیعی انسان که شادی و امید است با تکرار یک وضعیت سازگاری

ندارد .چنانکه حالت طبیعیِ طبیعت نیز باتکرار یک وضعیت سازگاری
ندارد .از اینرو ،در وضعیتی که تکرار میشود ،اولی شادی و امید را از

دست میدهد و دومی شادابی را.

پیش از این ،توضیح دادیم چرا یک نظام اجتماعی ایستا میگردد .در

اینجا برای این پرسش پاسخ میجوئیم :آیا یک وضعیت میتواند تکرار
شود؟ پاسخ ایناست :نه .چرا؟ زیرا هر وضعیتی حاصل فعالیتها است و

حذف فعالیتهائی که سبب تحول وضعیت میشوند ،عامل انحطا

آن

وضعیت میگردند .زیرا نمیتوان خالء ایجاد کرد و آن وضعیت را در آن
قرارداد .چنانکه یک بنا را اگر به حال خود رها کنی ،از باد و باران و...

گزند می پذیرد و بنابر قاعده برخودافزائی ،هر ویرانی ،ویرانی بزرگتری را
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ببار میآورد .بدینقرار ،انسان نمیتواند در یک وضعیت بماند .زیرا شادی و
امید از دست می دهد و گرفتار عوامل انحطا  ،بسا گرفتار مرگ زودرس می

شود .طبیعت نیز چنین است .از اینرو ،انسانی که رشد نمیکند خویشتن
را به انحطال محکوم کردهاست و طبیعتی که آبادان نمیگردد،

گرفتار پژمردگی میشود .شاخص رشد انسان حالت طبیعی یعنی
شادی و امیدی با صتت روزافزون و شاخص آبادانی طبیعت شادابی

روزافزون آناست.

 .1191این دو نیز یکدیکر را ایجاب میکنند .پس اگر ایران بیابان می
شود ،یعنی ایرانیان رشد نمیکنند .از اینرو ،بجای شادی و امید

روزافزون ،گرفتار غم و ناامیدی روزافزون هستند.

بدینقرار ،جامعههائی که خود را «رشد یافته» توصیف میکنند ،با توجه

به این واقعیت که بیشتر از جامعههای دیگر محیط زیست را آلوده میکنند،

شادی و امید را بتدریج از دست میدهند و ناامیدی از آینده جای امید به
آینده را میگیرد و غم از ناامیدی جدائیناپذیر است .در قرن بیستم ،رییم
هایی که مدعی درگذشتن از غرب در رشد شدند و به آبادانی طبیعت بی
اعتناء ماندند ،غمزدگی و ناامیدی مردم سرزمینهای تحت حاکمیت آنها،
با پژمردگی محیط زیست همراه شد و آنرا گزارش کرد .هم اکنون ،چین آن

تجربه تلخ را دارد تکرار میکند.
 .19شادی و امید انسان و شادابی طبیعت تنها شاخ
زیبائی و زشتی نیز شاخ

های رشد نیستند.

دیگری هستند که درجا در رشد و یا در انحطا

بودن انسان و در آبادانی و یا گرفتار ویرانگری بودن طبیعت را گزارش می

کنند:

« .1914تصویر دوریانگری» ،داستان زندگی انسان است که قدرت را محور
زندگی خود و طبیعت میکند و همه بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی
و فرهنگی را عرصه روابط قوا میگرداند .اال اینکه زشتی حاصل از ویران

گریها در سیمای او نمایان نمیشود ،در تصویر او نمایان میشود .اما کدام
تصویر؟ طبیعت و نسلهای آینده .اما آیا براستی ،زشتیهای ویرانگریها در
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سیمای انسان قدرتمداری که قدرت را محور زندگی میکند ،مشاهده نمی
شود؟ چرا .راست بخواهی ،این انسان ،سیمای واقعی خود را با انواع بزک

ها میپوشاند .با اینحال ،بزکها زشتیروزافزون را بیشتر نمایان میکنند

هرگاه انسان بخواهد واقعیت را آنسان که هست ببیند .برای مثال ،کسی که

خود را به شرابخواری و مواد مخدر و شب زندهداری میسپرد و غذائی می
خورد که لذت بخش میپندارد اما برای تن زیان دارد ،انسانی است که
محدوده زندگی خویش را تنگ و تنگتر میکند .مثالها در باره انواع تنگ
کردن محدوده زندگی فراوانند .زشتی سیما و تن انسانِ مانده در تنگناهای

خود ساخته ،بیشتر و بیشتر میشود .بزکها برای پوشاندن زشتی روزافزون،
چند الیه میشوند و الیهها اندازه ویرانگری را بدست میدهند.
بدینقرار ،زیبائی شاخ

رهائی انسان و طبیعت از تنگناهائی است که

او ایجاد و خود را در آن زندانی میکند .این زیبائی برهم افزوده میشود

وقتی تنگناها فراخناهای دامن گستر میشوند .بدینقرار،

 .1911نمیتوان درون را در بند تنگنا داشت و سیما را زیبا گرداند.
اینک دانش به انسان همان هشدار را میدهد که ،پیش از این ،عرفان

به انسان میداد :درون باید بروی هستی باز و جلوهگاه زیبائی هستی
باشد تا برون و سیما ،آن زیبائی را باز بتاباند .به سخن دیگر ،رشد هر

انسان و هر جامعه درونی است و از بیرون ،قابل القاء نیست .القای از

بیرون ،مانع ایجاد کردن بر سر راه رشد است و زشتیهایی که برهم

افزوده میشوند گزارشگر ضد رشدی هستند که رشد جلوه داده می
شود .مشاهده زشتیهای سیمای جامعههائی که مستعمره غرب بوده

اند و نیز آنها که رشد را در «غربی کردن» ناچیز کردند ،به انسانی که

بخواهد از تجربه درس بیاموزد ،میآموزد که رشد در استقالل و

آزادی و با درون را بروی هستی گشودن میسر میشود.

 .11بدینسان ،به دو نوع اندازهمندی میرسیم :یکی اندازهمندی وقتی مدار

بسته است (رابطه قدرت با قدرت) و دیگری اندازهمندی وقتی مدار باز
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است (باز بودن بروی نامتعین) .اولی تولید و مصرف انبوه و سیریناپذیر را
سبب میشود و دومی اندازهمندی تولید و مصرف را ایجاب میکند:

 .1114بازبودن متعینهائی که انسان و طبیعت هستند بروی نامتعین ،تولید و
مصرف متعینها (کاالها و خدمتهایی که نیازهای واقعی را بر میآورند) را
ایجاب میکند .بنابراین ،تولید فرآوردهها و خدمتهای ویرانگر بیمحل می
شود .بسا زاد و ولد انسانها نیز اندازهمند میگردد .با از میان برخاستن
عوامل ایجاد کننده کمیابیها و تنگناها ،انسان چشم به واقعیت میگشاید و

می بیند که در طبیعت از هرچیز به اندازه وجود دارد .دانش و فن باید بکار
روند تا هر نسل طبیعتی شادابتر را بجوید و خود را با کمبود و تنگنا

رویارو نبیند.

گلوگاهخفقانآور  -که جلوگیری از پیدایش آن و در صورت پیدا شدن ،از

میان برداشتن آن موضوع علم اقتصاد است  -این است :فر ،کنیم سفال

گری ،روزانه  455ظرف میسازد اما کوره او گنجایش بیش از  45ظرف را
ندارد .کوره کوچک را گلوگاه خفقانآور میخوانند زیرا یک سفالگر باید

از تولید خود بکاهد و یا ظرفها را ارزان دراختیار کسی که کوره بزرگ
دارد بگذارد .یا اگر سدی را بسازند اما شبکه توزیع آب را نسازند .نبود

شبکه توزیع آب را گلوگاه خفقانآور میگویند .همینطور است اگر کارخانه
تولید برق را بسازند  ،بیآنکه شبکه توزیع برق ساخته شود .نبود شبکه

گلوگاه خفقانآور است.

هرگاه انسان در خود بنگرد ،میبیند گلوگاه خفقانآور اول در خود او

است .این گلوگاه از نوع رگی که میگیرد و خون را جریان نمیدهد نیست،
بلکه اندیشه راهنمائی است که در باورمندان به خود ،عقده حقارت پدید

میآورد و ،بدان ،شهروندان کشوری خود را ناتوان میانگارند .همه عامل
های رشد را دارند اما خود را توانا به بکاربردن آنها نمیبینند .غافل میشوند
از تغییرکن تا تغییردهی و به انتظار تغییر دهنده مینشینند .میدانیم در طول

دو قرن« ،متفکران» کشورهائی که در موقعیت زیر سلطه بودند ،معتقد
بودند که باید اختیار کشورهای خود را به غرب بسپارند تا غرب آنها را رشد

دهد.
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بدینقرار ،رشد رهاکردن تن و عقل است از گلوگاههای ختقان
آور و رهاکردن چهار بعد واقعیت اجتماعی است از گلوگاههای

ختقانآور .در آنچه به تن آدمی و طبیعت مربول میشود ،اهتمام در
بهداشت است و در آنچه به عقل آدمی مربول میشود ،عارف نگاه

داشتنش بر خودانگیختگی است .و در آنچه به عقل هر شهروند و

عقل جمعی شهروندان راجع میشود ،این به یمن اندیشه راهنمائی
که بیان استقالل و آزادی است که عقل فردی و جمعی ،به توانائی
رشد ،بر وفق اصل تغییرکن تا تغییریابی و تغییردهی ،باور میکند.

گلوگاههای ختقان در چهار بعد واقعیت اجتماعی ،دو دستهاند:

گلوگاههای موجود و گلوگاههائی که هرگاه برنامه رشد جامع نباشد و
هر چهار بعد را دربر نگیرد ،پدید میآیند .برای مثال ،هرگاه برنامه رشد
اقتصادی از رشد ابعاد اجتماعی و سیاسی و فرهنگی غفلت کند ،تا بخواهی،

گلوگاه خفقانآور پدید میآورد .چنانکه استبداد بمثابه گلوگاه خفقانآور،
هرگاه تنها در بعد سیاسی برداشته شود و در بعدهای دیگر برجا بماند،

دوباره ،بازسازی میشود .بدینخاطر است که ایرانیان در طول یک قرن سه

بار دست به جنبش همگانی زدند و همچنان گرفتار استبداد هستند.

 .1111از جمله گلوگاههای خفقانآور که مصرف کاالها و خدمتها را
سیریناپذیر میکند ،بستن در عقل فردی و جمعی بروی نامتعین است .زیرا
با بستن در ،حالت طبیعی که خودانگیختگی یا باز بودن بروی نامتعین است،

از میان نمیرود .دائما عقل فردی و نیز عقل جمعی را به یاد خود میآورد.
از این رو ،از یادبردن به یادآمده ،به مصرف بازهم بیشتر نیازدارد .اعتیاد به

مصرف بیشتر و بیشتر است که گلوگاه خفقانآور رشد انسان و عاملی مهم از

عاملهای رشد قدرت (سرمایهساالری و ساالریهای همزاد و همراه آن) می
گردد .آن گلوگاه که گلوگاههای ختقانآور دیگر را ایجاد میکند ،این
گلوگاه است .بازبودن عقل فردی و جمعی به روی خدا و سعی در باز

و بازترکردن عقل به روی خدا ،رشد همین است.
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 .3رشد برقرارکردن رابطه مستقیم با واقعیت است:
مىدانيم كه رشد را با توليد ناخال

ملى اندازه مىگرفتند .در طول قرنى

كه بپايان رسيد ،ضابطههاى ديگرى را نيز در نظر گرفتند .با وجود اين ،بايد

پرسيد :آیا واقعيتى كه انسان است و واقعيتى كه جامعههاى انسانى هستند و

واقعيتى كه نيروهاى محركه هستند و واقعيتى كه جانداران هستند و واقعيتى
كه محيط زيست است و واقعيتى كه منابع موجود در طبيعت هستند و

حقيقتى كه معنويت است ،با هم «رشد» مىكنند يا بر ضد هم «رشد»

مىكنند؟ هرگاه برضد یکدیگر «رشد» میکنند ،آیا پايان فراگرد «رشد»
نابودى همگانى نخواهد شد؟ رشد بىنيازى مىآورد يا بر نياز مىافزايد؟

اگر فر ،كنيم رشد نياز مىآورد آيا برآوردن نيازها كار را به نابود شدن

منابع طبيعت نمىكشاند و سرنوشت انسان را سرنوشت قارون نمىكند كه در
گنجى از ثروتهايش ،به برنیامدن نيازها ،از پاى در مىآيد؟ آيا ادامه حيات
در گرو اين نيست كه جريان رشد را جريان بىنيازى مادى و نیازمندی

معنوی بدانيم و بگردانیم؟

جريان رشد روند بىنيازى روز افزون است:
خواننده مىداند كه افزون بر چهاردهه است از مدار باز مادى ↔ معنوى

نوشته و گفتهام .توضيح دادهام كه آدمى با واقعيتها دو نوع رابطه مىتواند بر
قرار كند :رابطه در مدار بسته مادى ↔ مادى و رابطه در مدار باز مادى ↔

معنوى .اولی رابطه غیر مستقیم با واقعیت و دومی رابطه مستقیم با واقعیت
است .رابطه اولی غیر مستقیم است زیرا از راه قدرت برقرار میشود .اما نياز
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معنوى ،نيازى است كه از راه مصرف فرآوردههای مادی برآورده نمیشود.
براى مثال ،دوستى و عشق و علم و ...حال اگر بخواهىم نيازهاى معنوى را

با مصرف فرآوردههاى مادى برآوریم ،از آنجا كه نيازهاى معنوى نامحدود
هستند ،توليد فرآوردهها براى برآوردن آنها را بايد نامحدود كرد .پايان
جريانِ چنین توليد و مصرفی،مرگ انسان و طبيعت است .در مدار بسته

مادى ↔ مادى ،تا سال  ،1545توليد غرب  3برابر توليد آن در واپسين
دهه قرن بيستم مىشود .براى بيرون رفتن از بنبست ،راهى ديگر بايد رفت:

جريان رشد  ،جريانى است كه در آن ،نيازهاى مادى با فرآوردههاى مادى و
نيازهاى معنوى به فرآوردههاى غير مادى برآورده مىشوند .دائم تركيب هاى

نو پديد مىآيند كه در آن ،سهم ماديت كمتر و سهم معنويت بيشتر است.
دانستنى است كه اقتصاددانان مىگفتند ،در جريان رشد ،بخش خدمات

بزرگتر و بخش هاى صنعتى و كشاورزى كوچكتر مىشوند .در دنياى
كمونيستى سابق ،خدمات را به حساب نمىآوردند .بهر رو ،با وجود مدار

بسته مادى ↔ مادى ،توسعه خدمات با كاهش نياز به فرآوردههاى مادى
همراه نشد .زيرا نظام سرمايهدارى بخشهاى اقتصادى را با هدف بحدِاكثر

رساندن مصرف ،سازمان دادهاست .اين سازماندهى نابرابرى روز افزون و

خشونت و ويرانگرى ببار آوردهاست و میآورد و انسان و طبیعت را گرفتار
بن بست مرگ میکند.

حال اگر بنا را براين بگذاريم كه جريان رشد آن جريانى است كه ،در آن،

انسان و ديگر جانداران بىنيازتر و طبيعت آبادتر و محيط زيست سالمتر و
منابع طبيعت به اندازهتر و نيروهاى محركه بزرگتر و درصد بکار افتادنشان

در خشونت و ويرانگرى كمتر مىشود ،نياز به نظام اجتماعى ديگری ،با
رابطه حق با حق شدن رابطههای انسان با انسان و انسان با جانداران و
طبيعت در مدار باز مادى ↔ معنوى پيدا مىكنيم:

 .4از زمانى كه مسلم گشت بهشت وفورى كه دو روش رشد اقتصادى،

سرمايهدارى و كمونيسم وعده مىدادند ،تحقق پيدا نمىكند ،كار اقتصاد
اداره كمياب ها شد و «ندرت» پایهای شد كه ،بر آن ،نظریههای اقتصادی و
310

نیز سياستهاى اقتصادى ساخته شدهاند و ساخته مىشوند .اما اگر در طبيعت،
مواد الزم ،به اندازه وجود ندارند و با مصرف شدن ،از ميان مىروند،

تكليف زندگى در آينده نه چندان دور چه مىشود؟ به اين پرسش دو پاسخ
دادهاند:

 .414داروينيسم اجتماعى راه حل را «انتخاب اصلح» مىانگارد .اصلحها

مىمانند و بخش بزرگى از بشر حذف مىشود!

 .411ديگران مهار افزايش جمعيت و به صفر رساندن ميزان رشد اقتصادى

و ضد رشد و  ...و رشد بر پایه استقالل و آزادی را پيشنهاد مىكنند (کتاب
رشد نوشته الوالحسن بنی صدر ،جلد اول).

اما اگر ميان واقعيتى كه انسان است و واقعيتى كه طبيعت و منابع

آنند ،رابطه تضاد باشد ،همانطور که تشریح کردیم ،بر فرض كه
حقوق انسان دروغ و زور راست باشد و واقعیت داشته باشد و
فرستادن غير «اصلح ها» به ديار عدم ممکن باشد ،با وجود توليد و

مصرف انبوه ،باز كار به ندرت مىكشد و از نو ،مىبايد حذف كرد!

و نيز ،رشد با ميزان صفر نيز ،اگر هم ممکن باشد ،باوجود ساختار

کنونی تولید و مصرف ،بیکاری و نابرابریها را بیشتر میکند و محیط

زیست را ،با آهنگی کندتر ،آلودهتر میکند و تنها زمان پايان گرفتن منابع
طبيعت را به تأخير مىاندازد.

اما اگر بنا را بر اين بگذاريم كه در طبيعت ،از «هر چيز به اندازه وجود

دارد» ،ندرت امرى اجتماعى مىشود .راه حل ندرت تغيير طرز فكر و عمل
انسانها و نظام اجتماعى آنها مىشود :رشدى كه سبب ندرت نشود ،نياز به

بيان استقالل و آزادى بمثابه اندیشه راهنما و نظام اجتماعى باز و تحول
پذیر دارد  .در عمل ،انسان و محيط زيست و جانداران ديگر و منابع موجود

در طبیعت ،مجموعهاى را تشکيل مىدهند كه اگر فعاليتهاى حياتيشان

همخوان نشود ،حيات ،از جمله حيات انسان نقصان مىپذيرد .آن جريانى
جريان رشد است كه در آن ،نيروهاى محركهاى كه از فعاليتهاى
همخوان انسان و طبيعت پديد مىآيند ،در افزودن بر توانائیهاى اين

مجموعه در رفع نيازها بکار افتند.

312

 .1بدينقرار ،تضاد را بايد با توحيد جانشين كرد .توضيح اينكه رشد انسان
نبايد با تخريب طبيعت و منابع آن همراه شود .بر فر ،كه «خيال علمى» به

واقعيت بپيوندد و انسانها بتوانند به كرات ديگر سفر كنند و در آن كرات نيز
زندگى كردن ممکن باشد و يا بتوان ممکن كرد ،رشد بر اصل تضاد ،نخست

انسان را ويران مىكند .آيا هم اكنون چهار پنجم بشريت گرفتار فقر نيستند؟
آيا يك پنجم ثروتمند ،نظام هاى اجتماعى تشديد كننده نابرابرى و خشونت

ندارند؟ و آيا دوسوم فرآوردهها ويرانگر نيستند؟ آيا توليد و مصرف زور روز

افزون نيست؟ آيا...
بدينقرار،

 . 114ضابطه نيازهاى تن ،سالمت آن است .با توجه به بلند شدن طول عمر،
اين انسان و طبيعت هستند كه فرآوردههاى الزم براى برآوردن نيازها را

توليد مىكنند .تا انسان بر روى زمين زندگى مىكند ،كار مشترك انسان و
طبيعت ادامه مىيابد .پس مىبايد طبيعت بىآنكه فرسوده شود ،توانا به

همکارى با انسان بماند .به سخن ديگر ،ضابطه كار طبيعت ،عمران دائمى

آناست.

 .111اينك بر انسان معلوم است كه طبيعت در زمين كشاورزى خالصه

نمىشود .محيط زيست انسان و جانداران ديگر نيز هست .تا اين زمان،
انسان عامل تخريب محيط زيست بودهاست .پس اين فعاليت انسان است

كه مى بايد تحت ضابطه سالمت محيط زيست قرار گيرد :انسان در رابطه
خود با طبیعت ،قدرت و ایجابات و نیازهایش را باید حذف کند و رابطه
مستقیم با طبیعت را بجا آوردن حق طبیعت بر عمران و محیط زیست به
سالمت بداند و این حق را به جا بیاورد.

 .119بنا بر نظرى كه ،در عمل ،راهبر فعاليتهاست ،هر نسلى مىبايد در بند
حال باشد و نگران آينده نباشد .غافل از اينكه

الف .هراندازه زمان فعاليت كوتاهتر ،نقش زور ،بنابراین ،ويرانگرى بيشتر.

وقتى زمان فعاليت را بىنهايت فر ،مىكنيم ،زور و خشونت بىنقش
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مىشوند .بنابراین ،زمان عمل را باید بینهایت فر ،کرد تا هم خود
خودانگیختگی خویش را بازیابیم و هم زور بیمحل بگردد .و

ب  -ضابطه سالمت تن و عمران طبيعت و سالمت محيط زيست ،رعايت
كردنى نيستند مگر اينكه زور و خشونت بىنقش شوند .به سخن ديگر ،در

توليد و مصرف هر فرآورده ،زمان بىنهايت فر ،شود .زمانى بود كه طرز
فكر دهقان اين بود :ديگران كاشتند و ما خورديم ،ما میكاريم و ديگران
خواهند خورد .بنا بر آن طرز فكر ،كشاورز چنان كار مىكرد كه نسلهاى

آينده ،تا هستى هست ،از كار او ،بخورند .اينك ،ضابطه كشاورز ،رساندن

سود به حداكثر است ولو عمر بارورى زمين كوتاه شود و فرآوردهها با
سالمت تن سازگار نباشند .زمان آناست كه در رابطه با طبيعت ،زمان آبادانى

آن و سالمت محيط زيست ،بىنهايت فر ،شود .و

 .111ضابطه سالمت محيط زيست در كار بر روى زمين و بهرهبردارى از

جنگل ها و ضابطه تعلق منابع طبيعت به انسانها ،نسل بعد از نسل ،در بهره
بردارى از اين منابع ،مىبايد رعايت شوند.

بدينقرار ،رعايت ضابطه سالمت تن توأم با رعايت سالمت محيط

زيست ،توأم با رعايت بارورى دائمى زمين ،توأم با رعايت ضابطه

زمان بىنهايت ،ضابطه تعلق منابع به نسلها که از پس یکدیگر
خواهندآمد ،فعاليت مشترك انسان و طبيعت را ،فعاليت رشد

مىگرداند.

 .9در اقتصادى كه جهانى شده ،یعنی تحت سلطه ماوراءملیها درآمدهاست،

در ظاهر ،واليت مطلقه با بازار و در واقع ،با ماوراءملیها است .اينطور

استدالل مىشود كه تقاضا در بازار اظهار مىشود و عرضه از تقاضا پيروى

مىكند .اگر كار را به بازار بگذاريم ،توليد و مصرف ،تنظيم مىشود .اين

استداللِ سرمايهدارى ليبرال ،پيش از بازار را ،از ياد مىبرد .توضيح اينكه
تقاضا چيست؟ و نيازها چگونه بوجود مىآيند؟ و بازار چگونه جائى است؟

اگر اظهار تقاضا و ابراز عرضه بازار را بوجود مىآورند ،پس نيازها را

بازار بوجود نمىآورد .نيازها پيش از بازار بوجود مىآيند .پيش از بازار
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است كه مدار پندار و گتتار و كردار انسانها باز يا بسته مىشود .پيش
از بازار است كه بنا بر نوع مدار ،نيازها بوجود مىآيند و اظهار

مى شوند .افزون بر اين ،تمامى نيازها به تقاضاهای راهبر آدمی به بازار
تبديل نمىشوند .قدرت خريد است كه چند و چون تقاضاهائى را كه
در بازار اظهار مىشوند ،تعيين مىكند .بخالف تصور ،توزيع اين

قدرت خريد نيز كار بازار نيست .پيش از بازار ،گروهبنديهاى

اجتماعى ،از راه روابط قوا ،درآمدها را میان خود توزيع مىكنند.

قدرت مدارى و روابط قوا چنان كردهاند كه پيش از بازار ،عرصه

اجتماعى عرصه بر انگيختن نيازهائى شدهاست كه قدرت سرمايه،
براى بحداکثر رساندن سود ،ایجادشان میکند .بدينسان ،انسان

است كه بنابراينكه عقل او مستقل و آزاد يا قدرت مدار باشد ،به
سخن دیگر ،مدار انديشه و عمل او مدار بسته مادى ↔ مادى يا مدار

باز مادى ↔ معنوى باشد ،نيازهائى را پيدا مىكند كه پيدايش و
ارضايشان يا با زور و ويرانگرى همراه مىشود و يا همراه نمىشود.

بنابراين ،دونوع سازماندهى كار و دو نوع بازار پيدا مىشوند .يکى
ابعاد ويرانگرى را بزرگ مىكند و ديگرى بيانگر رشد انسان و عمران
طبيعت و سالمت محيط زيست و حتظ منابع موجود در طبيعت

مىشود.

« .914مکتب شیکاگو» مالکیت خصوصی را جانشین مالکیت شخصی و

آنرا حاکم براین میکند و صاحب مالکیت شخصی را تا حد شئ« ،نیروی

کار» ناچیز میکند .برایش ،پیش از بازار ،وجود ندارد .راست بخواهی ،نه
نیازهای زندگی وقتی عمل به حقوق است که نیازهائی که در نظام سرمایه

داری جعل میشوند ،مد نظر این «مکتب» است .حاصل کار از سه راه به

بنیاد سرمایهداری باز میگردد :یکی از راه بنیادهای جامعه ،بیشتر از
همه دولت ،که وسیله انتقال حاصل کار به «بخش خصوصی» است .و

دومی «انبوه نیازها» که قدرتهای خرید را به بازار جذب میکنند و
سومی استثمار مستقیم .در کتاب اقتصاد توحیدی ،تمامی ترفندها که
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برای دزدیدن حاصل کار  ،در طول تاریخ ،بکاررفتهاند و میروند را بر
شمردهام.

 .911اگر بنابر رشد شود« ،پيش از بازار» ،بايد از بند قدرتمدارى،
بخصوص قدرتی که سرمايهدارى است ،بدر آيد :ساختار بنيادهاى جامعه كه
اينك انسان را تربيت و آماده مىكنند تا كه به خدمت سرمايهدارى درآيد و

طبيعت را به ويرانگری هاى اين قدرت سپردهاند ،بايد تغيير كنند تا که
وسیله انسان بگردند و بخدمت رشد استعدادهاى انسان درآيند تا مگر انسان

سرمايه و ديگر نيروهاى محركه را بخدمت رشد خويش و عمران طبيعت و

سالمت محيط زيست در آورد .با انجام اين انقالب ،ضابطه خشونتزدائى

از همکاری انسان و طبيعت و خشونتزدائی از فعاليتهای انسان در محيط

زيست ،ضابطه همگانی مىشود .و

 . 1وقتى تركيب ثروت سرانه را در كشورهاى مختلف ،با يکديگر مقايسه

مىكنند ،مىگويند :دركشورها ،به اندازهاى که پيشرفت كردهاند ،سهم انسان
در ثروت سرانه بيشتر و سهم طبيعت و منابعش كمتر مىشود .براى مثال ،اگر

بخواهيم ثروت سرانه یاپن را با ايران مقايسه كنيم ،نسبت ها معكوس
هستند .حال اگر بنا شود مدار باز مادى ↔ معنوى ضابطه بگردد ،تركيب

جديدى از نيازها و به تبع آن ،توليد و مصرف پيدا مىشود .اگر اين تركيب

ميزانى از ميزان هاى تعيين اندازه رشد انسان بگردد ،ضابطه واقعى غنا و فقر
انسانهاى امروز و فرداها بدست مىآيد .در حقيقت ،انسان با رعايت اين
ضابطه از مدار بسته رها مىشود و استقالل و آزادى ،بنابراین ،رشد خود

انگیخته خويش را باز مىيابد .توضيح اينكه در مدار بسته ،نيازها در
اشکال مادى بيان مىشوند و عقل نيز ،در محدوده آن مدار ،کار میکند.

دانش ها نيز درمحدوده همان مدار کاربرد پیدا میکنند .نتيجه ايناست كه
ثروت در تغيير شکل دادن به مواد طبيعى خالصه مىشود و مصرف انبوه

هدف مىگردد .حاصل اين مصرف تخريب استعدادهاى انسانى و منابع
طبيعت و آلودگی محيط زيست است .بدينقرار،
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اگر در توليد و مصرف ،ضابطههایی كه برشمرديم رعايت شوند ،ضابطه
جديدى پيدا و برآنها افزوده مىشود :با رعايت ضابطهها ،همه موجودات

زنده مىتوانند نيازهاى مادى خويش را برآورند .افزون برآن ،انسان
بمثابه مجموع استعدادها و فضلها رشد مىكند .در فعاليتهاى او،
هر اندازه مدار مادى ↔ معنويش بازتر و حاصل كار استعدادهاى او
بيشتر و بکار بردن منابع طبيعت صرفه جويانهتر ،انسان مستقل و

آزادتر و تواناتر در نتيجه غنىتر .و اين ضابطه همراه است با
 .4در حال حاضر ،در يك طرف دنيا ،توليد انبوه مىكنند و براى آنكه
زيادت عرضه بر تقاضا ،قيمتها را پائين نياورد ،مازاد را از ميان مىبرند .در

سوى ديگر همين دنيا ،سرزمينهاى وسيع منتظر سرمايه و فن و تعليم و تربيت
و نظام اجتماعى سازگار با رشد هستند .در يك سوى جهان ،محيط زيست را

سخت آلوده مىكنند و براى كاستن از شدت آلودگى ،چاره را در انتقال

فعاليتهاى آلوده كننده به كشورهاى فقير مىبينند .پندارى نمىدانند كه كره
زمين يکى است ومحيط زيست اين كره است كه آلوده مىشود .گوئى

نمىدانند اگر بجاى انتقال آلوده كنندهها ،خود به اندازه مصرف توليد كنند
و سرمايه و فن را به افريقا و آسيا و امريکاى التين منتقل كنند ،توليد

كشاورزى و صنعتى غير آلوده كننده ،نيازهاى انسان را برخواهد آورد.

اقليت «ثروتمند» در مصرف منابع طبيعى نيز عاقل نيست .چنانكه نفت

را كه ماده صنعتى بسيار ذيقيمتى است و بدون اينكه محيط زيست را آلوده
كند ،مىتواند در صنعت بکار رود ،چون ارزان است ،بىحساب ،مىسوزاند.
در استفاده از مواد ديگر نيز تابع توقعات قدرت سرمايه است.

تغيير اين رفتار ،نياز به مستقل و آزاد شدن عقل و بسط فرهنگ

استقالل و آزادى دارد .نیاز به بسط فرهنگى است كه ،بدان ،هر انسان

بياموزد ،در فعاليت خود ،اثرهای آنرا برآلودگى محيط زيست ،لحاش کند.
با اين بينش كار كند كه آبادان شدن طبيعت و مستقل و آزاد شدن انسانها،

در همه جاى روى زمين ،نیاز به الگوی رشد دارند و براو است که این الگو

بگردد.
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بدينقرار ،در سطح هر كشور و در سطح جهان ،هر زمينى بايد آباد گردد
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

مىكند .آيا بايد صبر كرد تا همه جامعهها از ضد فرهنگ كنونى به فرهنگ
استقالل و آزادى و رشد بر میزان عدالت اجتماعی گذر كنند؟ نه .بر هر

جامعه و بر هر انسان است كه منتظر دیگران نماند و این فرهنگ را بجوید

و ،فعاليتهای خود را سازنده فرهنگ استقالل و آزادی و رشد بر میزان
عدالت اجتماعی بگرداند.

 .6در نظريه رقابت كامل ،يکى از ضابطهها كه مىبايد رعايت مىشد،

شفافيت بازار بود .اين ضابطه هيچگاه رعايت نشد .زيرا شفاف كردن روابط
قوا محال است .در حقیقت ،پيش از شفاف کردن بازار ،اين توليد است كه
بايد شفاف شود .توضيح اينكه در محاسبه توليد ناخال

ملى ،فعاليتهاى

ويرانگر نيز ،به حساب گذاشته مىشوند .جامعهها نيز گرفتار جبرى هستند

كه نمىتوانند از آن رها شوند :جبرِ ساختارِ توليد .هر تغييرى در اين ساختار،
موجب افزايش ميزان بىكارى مىشود و ترس از بيكارى ،از ترس هائى

است كه نظام هاى اقتصادى ،برپایه آنها ،بر پا هستند .اين ترس ها نيز ،بنوبه
خود ،ساختهِ ابهامها هستند .در حقيقت ،همانسان كه شفافيت ذاتى

استقالل و آزادى است ،كدورت و ابهام نيز ذاتى قدرت است .انواع ابهامها،
در هر جامعه ،شکل هاى رايج قدرت مدارى در آن جامعه را بدست

مىدهند .براى مثال ،در جامعههاى غرب ،ابهامها در درجه اول فعاليتهاى
اقتصادى و در درجه دوم فعاليتهاى سياسى را فرا گرفتهاند .زيرا شکل

قدرتمدارى ،اقتصادى و سياسى  -ادارى است .حال آنكه در جامعهاى
چون جامعه ايران ،در درجه اول سياسى  -دينى و در درجه دوم اقتصادى

است زيرا فعاليتهاى اقتصادى از راه قدرت سياسى  -دينى سود بخش
مىشوند .از اينجا،

رشد در استقالل و آزادى ،حاصل مجموعهاى از فعاليتهاى شفاف

است .بنابراين ،شتافيت فعاليتهاى اقتصادى (توليد و توزيع و
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مصرف) ضابطهاى مهم از ضوابط رشد است .اگر در جامعهها،
فعاليتها شتاف شوند ،صلح جهانى پايه استوارى مىيابد و
فعاليتهاى تخريبى رو بکاهش مىگذارند و توانائى آبادان كردن
طبيعت و بهرهبردارى ،بر وفق ضابطهها ،از منابع و سالم كردن

محيط زيست ،بدست مىآيد.

 .7ضابطهها ،كه بر ما معلوم شدند ،به اين ضابطه سر باز مىكنند :رابطه
انسان با طبيعت ،بعنوان محيط زيست و نيز در بر دارنده منابع و تأمين كننده

مواد غذائى ،وقتى با رشد سازگار است كه رابطه واقعيت (انسان) با واقعيت
(طبيعت) مستقیم باشد .به سخن دیگر ،اين رابطه بيانگر دوگانگى نباشد.

اما به ترتيبى كه در اين مطالعه ،يادآور شدهام ،واقعيتى كه انسان است ،با
طبيعت ،رابطه مسلط  -زيرسلطه بر قراركردهاست :در دورانى ،در همه جا،

انسان بود كه طبيعت را بر خود مسلط مىشمرد .در دوران ما ،انسان خود را

مسلط بر طبيعت مىانگارد .اما از آنجا كه رفتار انسانِ مسلط حيات طبيعت
را بخطر انداخته است ،اينك اين نظر اظهار مىشود كه انسان بايد از رابطه

مسلط  -زيرسلطه با طبيعت ،آزاد شود .واقعيت ايناست كه خدمتگزارى
طبيعت ذاتى حيات انسان و هر موجود زندهایاست .بدينسان ،رابطه انسان
و طبيعت رابطه با حيات خويش است .شعور بر اين واقعيت كه رابطه با

طبيعت ،رابطه با حيات انسان است ،هم ضابطههاى پيشين را شفافتر

مىكند و هم رابطه جديدى ميان انسان و طبيعت پديد مىآورد .رابطهاى كه
خود به خود وجود دارد اما انسان با وارد كردن زور در رابطه ،ميان خود و

طبيعت دوگانگى و بر اين دوگانگى ،زور ويرانگر را بر حيات حاكم مىكند.

بدينقرار،

 .714ضابطه رشد اندازه توحید انسان با طبيعت است .وجه ديگرى

از اين توحيد ،حقوق ذاتى انسان است .به عمل درآمدن اين حقوق ،زندگى

در كمال خويش است .پس به عمل درآوردن حقوق انسانها ،رعايت حقوق

طبيعت نيز مىشود .زور از ميان بر مىخيزد .انسان توانا مىشود دائم طبيعت
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را با حيات خويش ،دمساز كند .با حیاتی دمسازکند كه عمل به حقوق ذاتى
او است.

 .711توحید انسان و طبیعت برقرارکردن رابطه مستقیم با طبیعت را

ایجاب میکند .رابطه مستقیم برقرارکردن با طبیعت ،در بر میگیرد:
الف .طبیعت را ،بمثابه واقعیت ،آنسان که هست شناسائی کردن .و

ب .اینشناسائی را نه در تخریب طبیعت که در رابطه حق با حق
برقرارکردن با طبیعت بکاربردن .و

ج .نقصهای وارده به سامانههای طبیعی را برطرف کردن .و

د .نیازهای انسان را نیازهای طبیعت او شناختن و میان این نیازها و
نیازهای طبیعت سازگاری پدید آوردن .و

ه .در رابطه با طبیعت ،به قدرت (= زور در شکل ثروت و مصرف انبوه
) نقش ندادن .و

و .تولید فرآوردههای ویرانگر را به صتر رساندن .و

ز .حقوق دیگر جانداران را شناختن و رعایت کردن.
ضابطه زير محك رعايت اين ضابطه و كامل كننده آناست:

 .3رعايت نشدن حقوق انسان را طبيعت گزارش مىكند .طبيعت
خود او و طبيعتى كه محيط زيست او است :تخريب تن و استعدادها و

تخريب طبيعت .تاريخ طبيعت ايران گزارش مىكند كه استبداد ،در

طول تاريخ اين كشور ،تجاوزهاى بيش از اندازهاى به حقوق انسان
روا ديدهاست .در ايران امروز و در جهان امروز ،ميزان آلودگى

محيط زيست ،وسعت و شدت تجاوزها به حقوق انسان را گزارش
مىكنند .طرفه اينكه تخريب طبيعت در هيچيك از حسابداری هاى
ملى ،به حساب گذاشته نمىشود .صاحب نظرانی ضرورت به حساب

گذاشتن هزینههای آلودگی محیط زیست و تخریب طبیعت و منابع
آنرا خاطرنشان میکنند اما هنوز حسابداریهای ملی به نظر آنها
اعتنائی نکردهاند.
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براى اينكه تصورى از ميزان تخريب پيدا كنيم ،در صدور نفت ،تأمل
مىكنيم :صدور نفت خام ،فكر و دست ايرانى را از كار محروم مىكند .نسل
هاى آينده را از مادهاى سخت ارزشمند محروم مىكند .مصرف آن ،بعنوان
سوخت ،محيط زيست را آلوده مىكند .اما نه در كشورهاى صادر كننده
نفت و نه در كشورهاى وارد كننده زيانها محاسبه و به حساب گذاشته

مىشوند .مىدانيم كه طبيعت چنان عمل مىكند كه فضوالت پيدا نمىكند.
فرآوردههايش تجديدپذير هستند .بنابراين ضابطه فعاليتهاى سازگار با

رشد ،فعاليتهاى تجديدپذيری هستند كه فضوالت بر جا نگذارند.

اين ضابطه ميزان تخريب منابع طبيعت و آلودهكردن محيط زيست و

تجاوز به حقوق بشر را روشنتر و كاملتر بدست مىدهد .و
 .3در پرتو اين ضابطهها ،واقعيتى را مىتوان ديد كه اغلب از ديده

مىگريزد :قدرت در اشکال گوناگون خويش ،فعاليتهاى انسان و

طبيعت را چنان سازمان مىدهد كه با تخريب متقابل ،نيازهاى

قدرت را برآورند .بدينسان ،اگر امروز ،فلسفه روشنائى و تجدد را طرح

شکست خورده مىخوانند و در برابر صحت خردمدارى عالمت سئوال قرار

مىدهند ،بخاطر آناست که اين بندگى عقل از قدرت و اسطوره شدن رشد

است وضعیت کنونی را ببارآوردهاست .این سخن که رشد جاى خود را

به اسطوره رشد داد يعنى اینکه كار در خدمت قدرت ،جانشين
فعاليت رشد آور گشت .با اين جابجائى ،دو واقعيت يکى انسان و ديگرى
طبيعت رابطه مستقيم خود را بتدريج ،از دست دادند .رابطه غير مستقيم و

از مجاری اى برقرار شد كه قدرت ساختهاست .حتى كشاورزى كه كار
مستقيم روى زمين است ،رابطهای است كه انسان ،از راه بازار و جهتيابى

سرمايه ،با زمين بر قرار مىكند .بدينقرار ،بجاى يگانگى ،دو گانگى پديد

آمدهاست با واسطهاى كه قدرت است .حال اگر اين واسطه و تمامى
فعاليتهائى را كه به جبر بر قرار كردهاست ،از ميان برداريم ،از اين نوع

رشد بر پايه قدرت چه مىماند؟ به يك اعتبار ،از آن ،بسيار كم مىماند .اما
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به اعتبارى ديگر  -به ترتيبى كه توضيح دادم  -دانش و فن در فضائى باز،
كاربردهائی پيدا مىكنند كه امروز به تصور نيز نمىآيند.

بهر رو ،در حال حاضر ،دانش و فن بکار قطع رابطه مستقيم انسان

با طبيعت خويش و طبيعتى كه محيط زيست او است ،مىروند .قدرت
هاى جهانى نگرانى خود را بابت انتشار اسلحه كشتار همگانى و ترور با

استفاده از اسلحه كشتار همگانى (اسلحه شيميائى و ميکروبى و اتمى)،
اظهار مىكنند .اين نگرانى كمتر بخاطر افزايش خطر مرگ همگانى و بيشتر
بخاطر از دست رفتن مهارشان بر جهان است .توليد و مصرف كنونى خطر

بزرگترى براى حيات بر روى زمين هستند اما اين قدرتها ابراز نگرانى كه
نمىكنند بکنار ،تن به همکارى براى كاستن از اين خطر نيز نمىدهند .آيا
آلودگى محيط زيست ،انسان را بخود مىآورد و او خود را از بردگى قدرت

آزاد مىكند و طبيعت را در مىيابد؟ ادامه حيات در گرو پاسخ آرى به اين
پرسش است .به كدام ضابطه بدانيم پاسخ آرى است؟ به اين ضابطه:

جهتيابى دانش و فن ضابطهاى از ضابطههاى رشد است .اگر

دانش و فن ،در خلق شدن و بکار رفتن ،از اصل موازنه عدمى پيروى

كنند ،بيانگرهاى رشد مىشوند .تجربه به انسانها آموختهاست كه

دانش و فن با ارزش و بىارزش را معين نمىكنند .اما چنان نيست كه

بکار تشخيص خوب از بد نيايند .سخن بر سر ايناست كه آيا دانش و
فن ،به قول تافلر ،در تركيب قدرت بکار روند و يا بکار گسترش فضاى

الاكراه آيند؟ خشونت و ويرانگرى را بيشتر كنند يا در خشونت زدائى
كاربرد پيدا كنند؟ هريك از اين دو جهتيابى متضاد ،گوياى عدم

رشد و رشد مىشوند .در صورتى كه جهتیابی دانش و فن از اصل
ثنويت پيروى كنند ،هم در خلق شدن و هم در بکار رفتن محدود

مىشوند و ويرانگرتر مىگردند.

 .45در يافتن ضابطههاى رشد به اين پرسش اساسى مىرسيم :آيا طبيعت
است كه انتخاب مىكند و يا انسان است كه مىتواند طبيعت سازگار با
حيات خود را انتخاب كند؟ هم اكنون ،بر مدار قدرت ،هر دو نظر ،بکار
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گرفته مىشوند :وقتى از فقر انسان سخن بميان است ،نقش طبيعت در
انتخاب اصلح پيش كشيده مىشود .و زمانى كه از هزينههاى سرسام آور فضا
نوردى پرسیده میشود ،تحصيل توانائى براى سازگار كردن طبيعت با حيات
انسان را دليل مىآورند .نخست مسئله را روشن كنيم :اگر ضابطهها رعايت

شوند و انسان ديگر عامل تخريب طبيعت نباشد و زندگى انسان ،زندگى در

برخوردارى از حقوق خويش و رشد او بمثابه مجموعهاى از استعدادها و

فضل ها باشد ،مسئله حيات طبيعت و چندى و چونى حيات انسان در جريان
رشد ،برجاست .ديديم كه حيات طبيعت از حيات انسان جدا نيست.

بنابراين ،يافتن دانش و فن بکار حيات انسان و طبيعت میآیند و

بکاربردنشان ،رشدآور میگردند .در حال حاضر ،دانش و فن در خدمت
قدرتند و چندى و چونى حيات انسانها و طبيعت را تغيير میدهند .يك بار

ديگر ،اهميت تعیین کننده اصل راهنما را در جهتيابى دانش و فن

بازمىيابيم :بر اصل موازنه عدمى ،تحقيق در حيات انسان و طبيعت فعاليتی

رشدآور است .بشر

آنکه دانش و فنى كه پيدا مىشوند بکار برخورداری

انسان ،بمثابه مجموعهای از استعدادها و فضلها،از حقوق خویش شوند و

نیازهای واقعی آنها برآورده گردند .آيا دانش و فن بىطرف وجود دارند؟

پاسخ پرسش ضابطه رشد جديدى در اختيار مىگذارد:

هر فعاليتى ،از علمى و فنى و غير اينها ،در خود ،هدف و روش و بنا

بر اين اصل راهنما را دارد .فعاليت علمى و فنشناسى نيز چنين
است .پس ،ضابطه ايناست كه اختيار ابتكار و خلق ،بنابراين،

رهبرى ،با انسان خودانگیخته باشد .بدينخاطر است كه اندیشه

راهنما ،اهميتی تعيين كننده پيدا مىكند .اگر بيان استقالل و آزادى
اندیشه راهنما باشد و حيات در كمال خويش هدف دانشجوئى و

فنشناسى بگردد ،كار انسان رشدآور مىشود .اصل راهنماى عقل های
ما ،موازنه عدمى و هدف ما زندگى در استقالل و آزادى و رشد بر

میزان عدالت اجتماعی مىشوند.

آيا مىتوان دانش و فن را براى رسيدن به هدف ديگرى بکار برد؟ براى

مثال ،دانش و فن اتمى نخست در ساختن سالح اتمى بکار رفتند .اما
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بکارهاى ديگر نيز آمدهاند .با وجود اين ،بر بسيارى از كاربردهای آن،
قدرت حاكم است .چنانكه ضابطه توليد برق اتمى ،تحقق حيات در كمال
خويش نيست .بلکه مصالح قدرت است .تأمل در مثال هاى ديگر ،انسان را

آ گاه مىكند كه اصل راهنما و روش و هدفى كه در جستجوى دانش و فن

بکار مىروند ،بسختى قابل جانشين شدن هستند .از آغاز ،به قدرت و
توقعاتش وقع ننهادن و در استقالل و آزادى به جستجوى دانش و فن

پرداختن ،رشد همين است.
 .44حال اگر ضابطهها را به يکديگر بسنجيم ،دو كار كردهايم :از
همخوانيشان با يکديگر مطمئن شدهايم و از ضابطهای آگاه شدهايم .در كار
اول ،دو ضابطه را با يکديگر مىسنجم و به يکديگر سنجيدن بقيه

ضابطههارا بر عهده خواننده مىگذارم:

بنابر يك ضابطه ،اختيار و ابتكار و رهبرى با انسان است .اما بنا بر

ضابطه ديگرى ،اگر انسان برده قدرت شود و ويرانگرى كند ،در خود،
تأثیرهای ويرانگرى را مىيابد .اگر انسان خودانگیخته باشد و
آبادگرى كند ،اثرهاى آن را در خود مىيابد .به سخن ديگر ،اين دو

ضابطه ما را آگاه مىكنند كه رشد انسان و عمران طبيعت يك كار
است و رهبرى با انسان خودانگیخته است.

بدينقرار ،ضابطههاى رشد ،مجموعه همخوانى را تشکيل مىدهند و

بکاربردن این مجموعه انسان را از موجود ويرانگر به موجود آبادگر بدل
مىكند .در رابطه انسان با طبيعت ،دو ضابطه ديگر ،مجموعه ضابطهها را

كامل مىكنند:

جامعهها و رابطه جامعهها با يکديگر و در درون هريك از جامعه

ها ،رابطههاى انسانها با يکديگر واقعيت هستند .در اين دو قلمرو
نيز هر رابطه قوائى اثر تخريبى مستقيم بر طبيعت دارد .بدينسان،

تنظيم رابطهها ميان انسانها بر ميزان الاكراه ،با جانشين كردن

حقوق بجاى قدرت واقعیت پیدا میکند .رابطه حق با حق فضاى
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جامعهها را فضاى الاكراه و مساعد رشد انسانها و طبيعت را آبادان و
محيط زيست را سالم مىگرداند .و
 . 41اما انسانى كه اختيار و رهبرى دارد ،در فعاليتهاى خود ،نيروهاى

محركه ايجاد مىكند .نيروى محركه چيست؟ پرسشى است كه نوع پاسخ به

آن ،اقتصاد و تقسيم كار و تركيب كار هر انسان را بوجود میآورد .در حال
حاضر ،مواد اوليه« ،نيروى انسانى» ،كارمايه (برق حاصل از نفت و گاز و

اتم) ،دانش و فن ،سرمايه نيروى محركه خوانده مىشوند .اداره مجموع
نيروهاى محركه در مقياس جهان ،موضوع اقتصاد و جامعه شناسى و سياست

و ...است .اما اگر انسان را حقوقمند و مجموع استعدادها و فضلها در
نظر آوريم و از بردگى قدرت آزادش كنيم ،چندى و چونى نيروهاى محركه

تغيير مىكنند .در حقيقت ،اگر بنا بر تضاد باشد ،نيروى محركه حاصل
چالش ضدها مىشود و از ويرانگرى پديد مىآيد که امری محال است .اگر
بنا بر توحيد بگردد ،نيروى محركه حاصل آبادانى مىشود و در آبادانی بکار

میافتد .پس ،اين رابطهِ پايه است كه بايد تصحيح شود .رابطهاى كه
رابطههاى ديگر بر آن بنا مىشود ،باید تصحیح شود .پيش از اين توضيح
دادهام كه اگر از رابطه با خدا چشم بپوشيم ،ميان پديدهها ،تنها رابطه قوا بر
قرار مىشود .ازاينرو ،آنها كه خدا را انكار كردهاند يا مىكنند ،اصل را بر

رابطه قوا گذاشتهاند و مىگذارند .بدينقرار ،دو نوع رابطه پايه متصور است:

یکی رابطه با خدا يا رابطه خودانگیخته و دیگری رابطه قوا .بنا برهر يك از
اين دو رابطه ،دو مجموع روابط و دو رهبرى و دو نوع نيروهاى محركه و دو

جهت يابى و دو هدف جوئى پديد مىآيند .بار ديگر به اصل راهنما باز
مىرسيم:

بر اصل موازنه عدمى يك مجموعه و بر اصل ثنويت مجموعه

ديگرى پديد مىآيند .اال اينكه حاصل بحث ما در باره ضابطهها به
اينجا مىرسد كه بر اصل راهنما ،مجموعهاى از رابطهها( ميان انسان
ها با يکديگر وميان انسانها با طبيعت) و رهبرى و جهتيابى و

هدف بوجود مىآيد و نيروهاى محركه حيات در اين مجموعه است
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كه در وجود میآیند و فعال مىشوند .نيروى محركه مستقل از
مجموعه فعال وجود ندارد .پس ،بر پايه رابطه خودانگیخته ،انسان و

طبيعت رهبرى مستقل و آزادى پيدا مىكنند كه میتوانندكاملترين
مجموعه نيروهاى محركه را تولید کنند.

بدينقرار ،هر تخريبى در طبيعت گزارشگر نق

در مجموعه رابطهها و

رهبرى است كه نيروهاى محركه را ايجاد مىكند و بکار مىبرد .پرسشى كه
محل پيدا مىكند ايناست :آيا شركت عموم انسانها در رهبرى جامعههاى
خود بيانگر رابطه خودانگیخته و رابطهِ پايه مىشود و مجموعه روابط انسان
ها با یکدیگر و با طبيعت خالى از خشونت مىگردد و كاملترين مجموعه

نيروهاى محركه را ايجاد مىكند؟ پاسخ ايناست كه اگر خود را در بىنهايت

قرار دهيم و در جامعه آرمانى فر ،كنيم كه هيچكس در باره ديگرى تصميم

نمىگيرد ،رهبری ای پيدا مىكنيم كه محيط زيست انسان را بهشت

مىگرداند .آن جامعه آرمانی ،بکار تصحیح رابطههای ما ،یعنی خودانگیخته
یا مستقل و آزادکردن آنها ،بنابراین ،تولید و بکاربردن نیروهای محرکه می

آیند.
 .49ضابطه مهم دیگری که جامعهها از آن غافلند ایناست :انسان یک
واقعیت تجزیهناپذیر است .جامعهها نیز واقعیت تجزیهناپذیر هستند .طبیعت
نیز یک واقعیت تجزیه ناپذیر است .اما قدرت کارش تجزیه کردن است:

 .4914واقعیتی که انساناست ،از رهگذر بیانهای قدرتی که اندیشههای
راهنمای انسانها هستند – نژادپرستی آشکار و نهان یکی از آنها است – به

فراوان واقعیتها ،بلحاش اجتماعی و دینی و نژادی و ملی و قومی و جنسی و
علمی و فرهنگی و ،...تجزیه شدهاند .و

.4911در سطح هر انسان ،غیر از تبدیل گرداندنش به فردی تنها در برابر

قدرتی که سرمایهساالری و ساالری های همپیوند آنند ،در درون او ،دوگانگی
انسان حقوقمند و شیئی که «نیروی کار» خوانده میشود ،پدیدآوردهاست .و

 .4919در سطح هر جامعه و در سطح جهان ،انسانها به گروههای «دارای
منافع متضاد» ،تجزیه شدهاند .و
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 .4911درسطح جهان ،در صورت ،جامعهها ،از رهگذر آنچه رشد خوانده
میشود و ،در واقع ،بنابر موقعیتشان در روابط مسلط – زیر سلطه ،تجزیه
شدهاند.

 .4914طبیعت نیز ،بلحاش آلودگی و بلحاش فقر و غنای ساکنان روی زمین
و منابع و آب و هوا ،تجزیه شدهاست.

این تجزیهها و تجزیههای دیگر که اغلب برانگیزندۀ ستیزها و ویرانگری

ها هستند ،فرآورده روابط قوائی هستند که انسانها با یکدیگر و با طبیعت

برقرارکردهاند .تشدید جریان تجزیه و تضاد تجزیه شدهها بایکدیگر است که

حیات بر روی زمین را به خطر انداختهاست .بدینقرار ،رشد انسان و عمران
طبیعت آغاز میگیرد با

 . 4916واقعیتی که انسان است را یگانه شناختن و ،بدان ،نیروهای محرکه
عظیمی را از ویرانگری بازداشتن و در رشد بکاربردن .و نیز ،واقعیتی که

طبیعت است را یگانه شناختن و کره زمین را محل زندگی جانداران و گیاهان
شناختن و رعایت حقوق طبیعت را بجا آوردنِ حقوق خود دانستن .این

انقالب ،در طرز فکر و عمل ،واقعیت پیدا میکند به

الف .بیان استقالل و آزادی بمثابه اندیشه راهنما و ،بدان ،فرهنگ استقالل

و آزادی را فراهم آوردن .و

ب .یگانگی طبیعت را واقعیت بخشیدن با سالم کردن محیط زیست در همه
جای جهان و برخوردارکردن طبیعت در همه کره زمین از آب و هوای سالم و

زمین درخور کشت .بنابراین ،مدیریتی جهانی با شرکت جمهور جهانیان .و
اینهمه در گرو

ج .در سطح هر جامعه ،دولتها قانونهای اساسی بیابند و اجراکنند
که مرامی جز حقوق انسان و حقوق شهروندی او و حقوق ملی

شهروندان و طبیعت و جانداران نداشته باشد .یکسانی دولتها در

این بخش از قانون اساسی  -بخش دیگر به سازماندهی قوای تشکیل
دهنده دولت میپردازد  ،-میتواند به جریان شتابگیر تجزیه

واقعیتهائی پایان ببخشد که انسان و جانداران و طبیعت هستند .با
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پایانگرفتن تجزیهها ،رشد انسان و عمران طبیعت میسر میشود
هرگاه،

د .رشد تجزیهو تضادزدائی باور شود و در سطح هر جامعه ،برای تجزیهزدائی
برنامهگذاری بعمل آید .کتاب حاضر آن برنامه است که انسانهای امروز و
بسا انسان های فرداها همواره باید به اجرا بگذارند تا که رشد انسان و عمران

طبیعت واقعیت پیدا کند.

 . 41جریان تجزیه با جریان انتقال اختیار از انسان به قدرت همراه است.
بنابراین ،تجزیهزدائی واقعیت پیدا میکند به «انتقال حق و اختیار» از

قدرت مدارها به شهروندان:

 .4114درجامعههائی که قدرت مدارها اعضای آنها را شهروند نیز نمی
شناسند و برای آنها نه حقوق انسان و نه حقوق شهروندی قائلند ،حقوقمند
شناختن شهروندان و تابع جمهور شهروندان گشتن دولت ،قدم اول است .و

 .4111در جامعههائی که اعضاء را شهروندان برخوردار از حقوق میشناسند،
به انتقال اختیار و بسا حق رهبری به منتخبان نیز قائلند ،انتقال حق تصمیم

از منتخبان به شهروندان ،رشد است.

وضعیت کنونی جهان میگوید که در هر دو نوع جامعهها ،حاکمیت با

قدرت مدارها است .تصمیم را آنها میگیرند و بنیادهایِ تحت امر آنها اجرا

میکنند .بدینخاطر است که قدرت ،در شکلهایی که به خود گرفتهاست،
بزرگ و متمرکز میشود و انسان و طبیعت تخریب میگردند .جهان نیازمند

انقالب در طرزفکر و در ساختار بنیادهای جامعهها ،بنابراین ،درکارکردها

است:

الف .پذیرش واقعیتی که انتقالناپذیری حق است .بنابراین ،حق
رهبری را غیر قابل انتقال از انسانی به انسان دیگر دانستن .و

ب .پذیرفتن واقعیتی که مجموعه بودن حقوق است :غتلت از حقی

غتلت از حقوق دیگر است .بنابراین ،کسی که حق رهبری خود را

بکار نمیبرد ،از حقوق دیگر خویش نیز غافل و برده قدرت میشود .و
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ج .پذیرفتن واقعیتی که تصمیم را شهروندان میگیرند و حق تصمیم
قابل انتقال نیست و تنها اجرای تصمیم است که میتواند برعهده

منتخبان گذاشته شود .در نتیجه،

د .گذار از دموکراسی بر اصل انتقالپذیری حق حاکمیت از مردم به
منتخبان ،به دموکراسی که ،درآن ،تصمیم را جمهور شهروندان می

گیرند و منتخبان اجرا میکنند .برای چنین گذاری،

ه .شناخته شدن دموکراسی شورائی ،دست کم بمثابه الگو برای تحول
مطلوب جامعهها ،قدمهائی هستند که باید برداشته شوند تا رشد
انسان و عمران طبیعت ،واقعیت بیابد.

 .44در فصل علم و رشد ،شناسائی واقعیت آنسان که هست ،مطالعه شد.
دانسته شد که واقعیت یک شناسائی و تعریف را پیدا میکند هرگاه شناسائی

کنندگان با خدا اینهمانی بجویند و چون او در واقعیت بنگرند و زبان

آزادی بکاربرند تا که شناسائی آنها به واقعیت ،آنسان که هست ،نزدیک و
شناسائیهایِ شناسائی کنندگان همانندی بجویند .در حال حاضر ،شناسائی

علمی این و آن واقعیت ،از ایجابات قدرت متأثر است .از اینرو ،نه واقعیتی
که انسان است و نه واقعیتی که طبیعت است و نه واقعیتی که آلودگی محیط

زیست است و نه واقعیتی که پایانپذیری منابع است و نه واقعیتی که تولید و

مصرف است و نه واقعیتی  ...یک تعریف دارند .بنابر توقعات قدرت،
تعریفهای گوناگون و بسا متضاد پیدا میکنند .تعریفها همانها نیستند

که مولوی در داستان شناسائی فیل در تاریکی توسط کسانی که هریک
عضوی از آن را لمس کردند ،خاطر نشان اهل خرد میکند .توضیح اینکه

مدعیان دانشمندی ،علم خود را شامل و بسا کامل میدانند و ادعا میکنند

واقعیت را آنسان که هست شناسائی علمی کردهاند .پس چرا ،فراوان

اختالف و ،در مواردی ،تضاد در نظرها؟ زیرا

 .4414انسان کیست؟ بنابر طرز فکرها و دانشهای متأثر از اندیشههای
راهنما ،پاسخهای نایکسان دارد .و
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 .4411بنابر اختالف بیانهای قدرت که اندیشههای راهنما هستند ،حق،
دموکراسی ،استقالل ،آزادی ،عدالت ،رشد ،وطن و وطن دوستی و دوستی
و ...نیز تا بخواهی تعریف ،از جمله تعریفهای متضاد دارند .و

 .4411بنابر اندیشههای راهنما و «نظریههای علمی» ،ثروت و درآمد و رفاه
اجتماعی و تندرستی و حداقل زندگی و ...نیز تعریفهای نایکسان دارند .و

 .4419نسبیگرائی که توجیهگر تعریفهای نایکسان و بسا متضاد است،
خود نیز گرفتار تعریفهای نایکسان است .و

 .4411دین و مرام چیست؟ تا بخواهی پاسخ یافتهاست که در مواردی

متضاد هستند .فراوانی تمایلهای دینی و مرامی و فرقهها گویای نایکسانیِ

درحد تضادِ تعریفها است.

 .4414خدا ،بود و نبودش به کنار ،تعریفها از او نیز نایکسان و در مواردی
متضاد هستند .و

 .4416طبیعت و منابع موجود در آن و آلودگی محیط زیست نیز تعریفهای
«علمی» نایکسان و در مواردی متضاد دارند.

 .4417علم نیز از تعریفهای نایکسان معاف نیست.

موارد اختالف و تضاد دیگری را براین فهرست میتوان افزود .اما

موضوع ما نه این نایکسانیها ،بلکه اثر آنها بر نشاندنِ و بزرگ و متمرکز
شدنِ قدرت بر جای رشد انسان و عمران طبیعت است .راهکاری که میتوان
پیشنهاد کرد ایناست:

الف .قدرت زدائی از تعریفها و اظهار تعریفهایی به زبان آزادی با

ویژگیهایی که دارد ،از جمله ،کلمهها و جملههائی که در تعریف

بکار میروند ،بنمایهای از قدرت (= زور) نداشته باشند .و

ب .هرگاه قائل به یگانگی علم نشویم ،بنبست مطلوب قدرت را

پذیرفتهایم .چراکه از خرافه تا علم «دقیق» ،علم شمرده خواهند
شد و رشد سرنوشتی را پیدا میکند که یافتهاست .راهحل پذیرفتن
یگانگی علم و گوناگونی شناسائیهای علمی است که میتوانند به

توحید در علم به واقعیت ،آنسان که هست ،نزدیک شوند.
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ج .برقراری جریان آزاد دانشها و اندیشهها و هنرها و اطالعها،
بنابراین ،ممکن کردنِ نقد تعریفها به روش علمی بقصد هم نظر
شدن در تعریفها و گویای واقعیت شدن تعریفها .بنابراین،

د .تصدیق همگانی این واقعیت که ،این با علم و دین و مرام،

بنابراین ،تعریفها نیست که برقرارکردن رابطه تضاد و دشمنی ممکن
است .چراکه – بنابر فایده تکرار ،تکرار میکنم – انسان با انسان می
تواند رابطه قوا برقرار و دشمنی کند .اما دشمنی او با دین و مرام و
نظر علمی نامیسر است .زیرا هیچیک برضد انسان زور در کار

نمیآورند .انتخاب کردن و یا نکردن آنها نیز با انسان است .اختیار
بکاربردن و نبردن آنها و نقدکردن آنها نیز با انسان است .اطالع راه

جسته و ثبت شده در مغز را نیز حذف نمیتوان کرد .نقد و تصحیح
می توان کرد .پس رابطه با دین و مرام و نظر علمی ،رابطه نقد کننده
و نقد شونده است ،نه رابطه دشمن با دشمن .پس ،اگر انسانها با
آنها دشمنی میکنند ،درواقع ،بخاطر توجیه دشمنی با یکدیگر است.
بنابراین ،دوکار ضرورت دارد:

د .4.روابینی باید رویه همگانی بگردد .و

د .1.نقد دین و مرام و علم و  ...و تعریفها از آنها آزاد باشد .و
د . 9.تعریتی پذیرفته گردد که قابل بکاربردن به روش تجربی ،بی
آنکه آسیبی جبران ناپذیر وارد کند ،باشد :نقدپذیر و به نقد اصالح

پذیر باشد.

 .46علم روش علمی دارد یعنی خود روش خویش است و خودانگیختگی
نیز خود روش خویش است .نه با بکاربردن زور میتوان دانش آموخت و نه

با بکاربردن زور میتوان آدمی را از خودانگیختگی خویش غافل کرد چه
رسد به زایل کردن آن  .علمی که نه آن بلکه زور را باید بکاربرد تا نتیجه

مطلوب ،بدست آید ،بیتردید علم نیست .هرگاه انسانهای قرن بیستم

مسیحی به این مهم توجه میکردند که روش حق ،حق است و به حق است

که باید عمل کرد ،بنام این و آن «ایدئولویی علمی» ،بکاربردن خشونتی بی
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مانند ،توجیه نمیشد و رشد به بنبست نمیرسید .و «رشد»انسان و محیط
زیست را به حال و روزی نمیانداخت که انداخته است .بدینقرار ،هر
تعریف از رشد ،باید خود بکاربردنی از سوی همگان باشد بیآنکه نیاز به

زور داشته باشد و

 .4614رشدکردنی که روش میشود ،نه تنها نباید مزاحم
خودانگیختگی انسان و طبیعت باشد ،بلکه باید به یمن بهره جستن
از خودانگیختگی ،متحقق بگردد .فعلیت جستن خودانگیختگی در

کمال خویش ،رشد همین است .و

 .4611واقعیتی که انسان است و واقعیتی که طبیعت است را همکار بگرداند
به ترتیبی که انسان و طبیعت در استخدام قدرت نباشند و به استخدام آن نیز

در نیایند .و

 .4619واقعیتی که اندیشه راهنمای پیشنهادکننده رشد است ،از سوی همگان
بکاربردنی باشد به ترتیبی که انسانها دستیاریکدیگر در رشد بگردند و رشد

نابرابریهای مادی پدید نیاورد تا که قدرت (= زور) تنظیم کننده رابطهها
میان نابرابرها بگردد .در نتیجه،

 .4611رابطهها میان انسانها ،رابطههای مستقیم و همکاری در رشد بگردد
بیآنکه رشدی که روش همگان میشود ،و نه قدرت ،تنظیم کننده رابطههای
انسانها با یکدیگر و با طبیعت بگردد .و

 .4614رشد در هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگیِ
واقعیت اجتماعی ،همواره تولید را بر مصرف بیشتر بگرداند و این شاخ
همراه باشد با شاخ

بیشتر شدن شادی و امید .و

 .47بنابر این که انسان و طبیعت واقعیت هستند ،رشد باید رشد واقعیت
باشد و رشد مجاز نباشد .لذا ،به یمن رشد ،خرافهها و غیر عقالنیها و

مجازها نه فراوانتر که کاستهتر بگردند .درحقیقت،

 .4714یک بخش مجازی که بخش بزرگی از نیروهای محرکه (میزان

معاملهها در بازار فرآوردههای مشتق 49 ،برابر تولید ناخالص ملی
مجموع کشورهای جهان در سال  1949بودهاست) را از چرخه رشد
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خارج میکند ،میباید از میان برخیزد .تاکه سرمایه و دیگر نیروهای
محرکه در رشد انسان و عمران طبیعت بکار افتند .و

 .4711هرآنچه مادی است جانشین معنوی نگردد و بنام معنویت نیز
فقر به اکثریت بزرگ انسانها و طبیعت تحمیل نشود .مادی جانشین
معنوی نگردد ،یعنی اینکه نیازهای معنوی در نیازهای مادی از خود
بیگانه نشوند و سبب کاستی مداوم تولید از مصرف فرآوردهها و

خدمتها نگردد .بنام معنویت ،به اکثریت بزرگ ،فقر تحمیل نشود.

چرا که به ضرورت با قهر همراه میشود .به سخن دیگر ،دین و مرامی

که در بیان قدرت از خود بیگانه شدهاند« ،پاداش معنوی» در آینده و
یا رشد و غنا در آینده را توجیه کننده فقر امروز نکنند .درحقیقت،
بنابراین که رشد خود باید روش خویش باشد ،جریان رشد ،از آغاز تا

پایان باید فقر زدائی باشد .برنامهگذاری ریاضت که به دنبال هر

بحران ،بعمل میآید ،ناقض رشد است زیرا چنین ریاضتی جز انتقال
درآمد از اکثریت بزرگ به اقلیت صاحب امتیاز ،توسط دولت،

نیست.

 .4719ابهامزدائی از رشدی که خود روش خویش میشود و همگان باید
بتوانند بکار برند ،یک ضرورت مداوم است .چراکه وجود ابهام گویای

وجود و حضور قدرت است و قدرت مانع رشد انسان و عمران طبیعت است
زیرا فرآورده تضاد و ویرانی است .از ضابطههای رشد وقتی رشد انسان و
عمران طبیعت است ،یکی ایناست که جاذب شفافیت و دافع ابهام است.

لذا،

 .4711رشد باید دافع روش دستوری و جاذب روش تجربی باشد .و
 .4714رشد باید دافع برنامهای باشد که نخبهها تهیه و به اجرا میگذارند و
جاذب برنامهای باشد که به جمهور مردم پیشنهاد بگردد و از رهگذر بحث

آزاد و ارزیابی و نقد ،بر جمهور مردم معلوم شود و بکاربردنی توسط آنان

بگردد .و
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 .43واقعیت با حق و حقیقت یک نوع و با مصلحت نوع دیگری از رابطه
را برقرار میکند .واقعیت با حق و حقیقت رابطه مستقیم و با مصلحت از

راه قدرت رابطه برقرار میکند .بنابراین ،محتوای رشد نه مجموعهای از
مصلحتها که مجموعهای از حقوق باید باشد .در حقیقت ،رشد فرآورده

عمل به حقوق است .چراکه رشید صفت همیشگی رشد و رشدکنندهاست .از

اینرو،

 .4314رابطه عینیت با ذهنیت که سبب نزاع نظری مارکس و ماکس وبر بود
و اولی ذهنیت (روبنا) را تابع عینیت (زیر بنا) میدانست و دومی به عکس،

دو حاصل را ببارآورد :یکی سرمایهداری غرب و دیگری سرمایهداری
«دولتی» در روسیه سابق «شوروی» و اقمارش .هردو به روش امری و
دستوری یعنی با اعمال زور بکار رفتند و هیچیک به روش تجربی قابل اجرا

توسط جمهور مردم درنیامدند .غافل از اینکه تقدم قائل شدن بدون

پای قدرت را بمیان کشیدن ممکن نمیشود .و قدرت ضد رشد است و

نه عامل رشد .افزون براین ،هرگاه ،دو واقعیت ،یکی انسان و دیگری
طبیعت بخواهند رشد کنند ،محتوای ذهنیت باید حقوق باشد .هرگاه چنین
شد ،تقدم ذهنیت بر عینیت و یا عینیت بر ذهنیت بیمحل میشود .مصلحت

هم که ،همواره قدرت آن را میسنجد ،بیمحل میشود .زیرا حق کاربرد پیدا
میکند .از اینرو ،رشد نیازمند اندیشه راهنمائی است که میان ذهنیتی که
محتوایش حقوق هستند با واقعیت رابطه مستقیم برقرارکند .و

 .4311در رشد ،مصلحت کاربرد پیدا نمیکند .زیرا مصلحت یعنی تقدم
ذهنیت بر واقعیت و حاکمیت ذهنیت بر واقعیت و نیز تقدم و حاکمیت امر
و نهی قدرت بر حق .چراکه هرگاه قرار بر عمل به حق باشد که رشد همین

است ،مصلحت بیمحل میشود .وقتی عقل در پی ساختن مصلحت و توجیه

تراشی میشود برای عمل نکردن به حق و عمل کردن به مصلحت که

میخواهد رابطه انسان با قدرت را تنظیم کند .تنظیم رابطه با قدرت ،یعنی
حق رشد را بجا نیاوردن و عمل کردن به خواست قدرت .بدینقرار ،رشد

وقتی رشد انسان و عمران طبیعت میشود که تنها حقوق کاربرد پیدا

میکنند.
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 .43رابطه واقعیت با واقعیت نیز رابطه مستقیم است وقتی پای قدرت به
میان نیاید .در حالت طبیعی ،واقعیت با مجاز رابطه برقرار نمیکند .بنابراین،

در حالت طبیعی ،پای زور بهمیان نمیآید .وقتی پای زور بهمیان میآید که
زور رابطه مستقیم واقعیت با واقعیت را ناممکن میکند .برای مثال ،واقعیتی

که انسان است ،با واقعیتی که طبیعت است رابطه مستقیم برقرار میکند.
نفس میکشد و کشت میکند و از کاشت در زمین ،غذا بدست میآورد .اما

هرگاه بنابر تحصیل حداکثر سود در حداقل زمان بگردد ،بکاربردن زور

ناگزیر میشود :بهرهکشی از زمین بیش از حد تحمل آن و آلودن طبیعت .این
زور همراه میشود با زور دیگری که به خدمت سودطلبی درآمدن انسان
است .بدینقرار،

 .4314جریان رشد جریانی است که ،در آن ،رابطه مستقیم واقعیت
(انسان) با واقعیت ( طبیعت) در رابطه زور با زور جانشین نشود .و

 .4311اما رابطه مستقیم واقعیت با واقعیت با رابطه زور با زور جانشین نمی
شود اگر عقل انسان قدرتمدار نگردد و رابطه با واقعیت را وسیله رسیدن به
هدفی که واقعی نیست و قدرت هست ،نکند .در حقیقت ،کسی که ،از

سرمایهگذاری ،ثروت بر ثروت افزودن را در سر دارد ،هدفش نه رشد

واقعیتی است که خود او است ،بلکه ثروتی است که او ،پیشاپیش ،کارگزار

آناست .ازاینرو ،هدف رشد باید رشد واقعیت (انسان) و عمران
واقعیت (طبیعت) و نه قدرت باشد و همواره این دو واقعیت را در
رابطه مستقیم با یکدیگر نگاه دارد .بدینقرار،

 .4319حاصل رشد باید واقعیتی باشد که انسان بتواند ،در رشد خود
وعمران طبیعت ،بطور مستقیم ،بکارش برد .نیروهای محرکه از این نوع

واقعیتها هستند .اما فرآوردههائی که ذهن قدرتمدار به آنها کاربرد می
بخشد و در تخریب کاربرد دارند  -که بخشی از آنها نیز مجاز هستند  -نه

گویای رشد که گویای ویران شدن و ویران کردن هستند.
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 .15در طول قرن نوزدهم و بیستم مسیحی میگفتند« :قانون ترقی در همه
جای جهان یکی است» .این دروغ را راستگراها و چپگراها ،هردو،
پذیرفته بودند .چنانکه مارکس نیز قانون رشد را یکی دانست و موافق

استعمار شد .زیرا نظامهای اجتماعی ایستا را پویا میکند و این نظامها نیز

از قانون «دیالکتیکی» رشد ،پیروی میکنند .در عمل« ،قانون» دروغ از
کار درآمد .اما دروغ پوشش است و واقعیت را میپوشاند .بنابراین ،به نقد،
باید واقعیت پوشیده را عریان کرد:

 .1514واقعیتی که انسان است در همه جای روی زمین زندگی میکند.
واقعیتی که کره زمینی است محل زندگی همه انسانها و جانداران دیگر

است .پس نه قانون رشد ساخته این و آن بیان قدرت که رشد واقعیتی که
انسان است و عمران واقعیتی که طبیعت است ،جهانشمول است :انسان

بطور خودانگیخته رشد میکند و فرهنگ میسازد .اما طبیعتها یکسان

نیستند .پس «قانون رشد» یعنی تعریفی که این و آن ایدئولویی از رشد می

کنند و روشی که میسازند ،قانون جهانشمول نمیشود .یکبار دیگر ،نیاز به
بیان استقالل و آزادی است تا که

الف .اصل رشدپذیری انسان و عمرانپذیری طبیعت را جهانشمول بشناسد.

و

ب .گوناگونیهای رشد و فرهنگها را تصدیق کند .و

ج .فرهنگ استقالل و آزادی را از ضد فرهنگ قدرت تمیز بنهد و بهیمن

جریان آزاد فرهنگها ،فرهنگ استقالل و آزادی ،جهانی را در رشد
نگهدارد .و

 .1511خودانگیختگی واقعیتی که انسان است و واقعیتی که طبیعت است
جهانشمول است ،از اینرو ،استقالل و آزادی پایه رشد هر فرد و هر جامعه،
باید بمثابه حقی جهانشمول پذیرفته گردد .و

 .1519بمثابه یک قاعده جهانشمول پذیرفته گردد که نیروهای محرکه هر
جامعه در خود آن جامعه بکار افتند .بهترتیبی که داد و ستدها سبب محروم

شدن کشوری از زمینه و امکان کار نگردد .و
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 .1511تضاد زور و خشونت با رشد جهانشمول است ،بنابراین ،صلح
بمثابه حقی از حقوق انسان و حقی از حقوق ملی همه جامعهها ،بمثابه حقی

جهانشمول پذیرفته گردد و خشونتزدائی در سرتاسر جهان و در رابطه با
طبیعت ،دائمی بگردد .و

 .1514و نیز نظام های جامعههای دارای نظام اجتماعی بسته و یا نیمه باز،

فرآورده رابطه سلطهگر – زیر سلطه هستند .پس امر واقع جهانشمولی که
باید از میان برخیزد و ،بدون آن ،استقالل و آزادی پایه رشد نمیگردد ،رابطه

مسلط – زیر سلطه ،در سطح هرکشور و در سطح جهان است .بدینقرار،

نظام های اجتماعی را از روابط قوای داخلی و خارجی باید آسود تا که باز و

تحولپذیر بگردند.
.14

ازخودبیگانگیِ واقعیت ،امرِواقعی است که تعریفهای گوناگون

جستهاست .باوجود این ،واقعیتی که طبیعت است را جز آن کردن که هست،

از خود بیگانه کردن طبیعت است .انسان را در شئ (= نیروی کار)

ناچیزکردن از خود بیگانگی است .رشد ذاتی این دو واقعیت است بدین
خاطر که فعال هستند .باوجوداین ،رشد فعلیت یافتن توانائیها و نه از دست

دادن آنها است ،لذا،

 .1411بمثابه یک واقعیت جهانشمول باید پذیرفته شود که« ،بنام ترقی»،
نباید فعالیتهایی را که انسان و طبیعت را از خود بیگانه میکنند ،مشروع و
ارزشمند شمرد .از جمله ،انواع کارها که هر انسان تصدی میکند و نیز
تولیدهایی که کاهنده توانائیهای انسانها هستند و مانع زندگی عمل به

حقوق میشوند ،باید شناسائی گردند و غیر مجاز بگردند .و

 .1411در انواع کارها که انسانها تصدی میکنند ،کرامت و منزلت انسان
لحاش بگردند .و

 .1419هرکار که از بیرون به دو واقعیتی که انسان و طبیعت است تحمیل می
شود و یا موضوعش این دو واقعیت هستند ،نباید به یگانگی این دو واقعیت

با خود ،لطمه وارد کند .انواع بورسبازیها بر سر زمین و انواع تولید و

مصرف مواد مخدر و ویرانگرهای دیگر و ...کارهای خودانگیخته نیستند و
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از بیرون ،قدرت ،به انسان و طبیعت تحمیلشان میکند و یا انسان و طبیعت
را موضوع آنها میکند .و

 .1411خودانگیختگی انسان و طبیعت واقعی و نه کاذب بودن کار،
باید مبنای تقسیم کار در سطح هر جامعه و در سطح جهان بگردد.

آن انقالب ملی و جهانی که رشد انسان و عمران طبیعت را در سطح

جهان میسر میکند .این انقالب است.

 .1414اینک که دانش جبر را مردود میداند  -و اگر هم هنوز بدان پی
نبرده بود  ،-جبرگرائی ذهنی فردی و جمعی و نیز جبرگرائی عینی

اجتماعی از خود بیگانهساز ،دو جبری هستند که انسان و طبیعت را

گرفتار خود کردهاند .این دو جبر ،بخشی از نیروهای محرکه را ،که

زمان به زمان بزرگتر میشوند ،در زور از خود بیگانه و در ویران

گری بکار میاندازند .رها شدن و رهاکردن از این دو جبر ویرانگر،
یگانگی با خویشتن را بازیافتن و به یمن بازیافتن خودانگیختگی،

راست راه رشد را درپیش گرفتن است.

 .11اندازه شناسی در تولید و مصرف هر آنچه مادی است و نیازهای مادی

را بر میآورد .به سخن دیگر ارضاءپذیر دانستن نیازهای مادی وقتی پایه
تولید و مصرف نیازهای اساسی میشوند .تکرار کنیم که نیازهای معنوی

ارضای معنوی طلب میکنند که هر شهروند خود باید تصدی کند .بدینقرار،

 .1114رشد باید حقانیت داشته باشد .یعنی در آنچه به بهرهبرداری از منابع
مربو

میشود ،اندازه شناس باشد و برمیزان عدالت ،اندازه را نیازهای

واقعی و حقوق انسان ،نسل بعد از نسل و حقوق طبیعت معین کنند .و

 .1111عدالت ،بمثابه میزان ،در تشخی

نیازهای مادی بر وفق حقوق

انسان و تعیین نیازهای معنوی که نباید در مدار بسته مادی ↔ مادی ،با

مصرف فرآوردههای مادی ارضاء شوند .و عدالت بمثابه میزان برای تأمین
برابری مادی شهروندان در ارضای نیازهای مادی و برخورداری از امکانها

برای کار و رشد .و باز ،عدالت بمثابه میزان برای تضمین تابعیت مالکیت

خصوصی از مالکیت شخصی .و
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 .1119عدالت ،بمثابه میزان ،برای تشخی

واقعی بودن نیازهای مادی

تاکه نیازهای معنوی ،مادی به قلم نیایند و توجیهگر تولید فرآوردهها و

خدمتهای ویرانگر نگردند.

تصدی این تدبیرها با جامعه مدنی بمثابه بنیادها و نیز جمهور مردم از راه

جریان آزاد اندیشهها و دانشها و فنها و دادهها و اطالعها و ترتیب دادن

بحثهای آزاد و بکاربستن قواعد خشونتزدائی است .دولت نیز بنوبه خود،
از راه خشونتزدائی و تبلیغ  -که بر عهده وسائل ارتبا جمعی است  ،-در
به عمل درآوردن این تدبیرها شرکت میکند.

 .19بنابراین که زیبائی ویژگی حق است ،ویژگی رشد نیز هست .دو واقعیت

همزیست ،یکی انسان و دیگری طبیعت ،به رشد ،زیبائی میجویند .بدین
خاطر ،زیبائی وقتی نه بنمایهای از زور دارد و نه فرآورده قدرت است و نه

پوشش قدرت ،میتواند ضابطه رشد باشد .در اینصورت:

 .1914منظره رشدیافته و رشدنیافته و در راه رشد با محیط زیستی هر روز
آلودهتر ،منظرههای فقر و قهر که جهانگیر شدهاند ،منظرههای زشت هستند.

همگانی شدن رشد وقتی رشد انسان برپایه استقالل و آزادی و عمران طبیعت

در سراسر کره زمین است ،زیبائی است و این زیبائی ضابطهای است که در
تهیه هربرنامه رشدی باید لحاش شود .و

 .1911منظره تضادهای اجتماعی و جنگهای داخلی و خارجی زشت
است ،روش کردن تضادزدائی و اتخاذ و اجرای تدابیر برای بازیافتن توحید

و صلح اجتماعی و نیز صلح در جهان و پایان بخشیدن به مسابقه تسلیحاتی،
زیبا گرداندن زندگی انسان و طبیعت است .و

 .1919شناختن دوستی بمثابه حقی از حقوق انسان و پایه قراردادن آن در

تدوین و اجرای هر برنامه رشدی ،زیباکردن زندگی انسانها و جانداران و

طبیعت است وقتی زندگیها عمل به حقوق میشوند و رابطهها رابطههای
حق با حق میگردند .و

 .1911سیمای جامعه گرفتار آسیبها و نابسامانیهای اجتماعی و آلودگی
ها ،زشت است .این نظر که رشد مسئله و آسیب و نابسامانی ببار میآورد،
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نادرست و درست ایناست که بزرگ و متمرکز شدن قدرت مسئله بر مسئله و
آسیب بر آسیب و نابسامانی بر نابسامانی میافزاید .بکاربردن ضابطه زیبائی

ایجاب میکند که رشد ،آسیب و نابسامانی و آلودگی اجتماعی و طبیعی
زدائی کند و سالمت تن و روان و عمران طبیعت ببارآورد .و

 .1914جامعه ای که ازبهداشت برخوردار نیست و ،درآن ،آموزش و پرورش
همگانی نیست و دانش و فن در دسترس همگان نیست و هنر افقهای جدید

را بروی همگان نمیگشاید ،درون و بیرونی زشت دارد .زیبائی درون و بیرون
شهروندان تحقق پیدا میکند با لحاش کردن ضابطه زیبائی .به ترتیبی که

قدرت محور بودن طرزفکر کنونی که نابرابریها مطلوب «زبر دستها» جلوه
میکند و ،به استناد آنها ،زندگی خود را زیبا گمان میبرند ،بر همگان معلوم
بگردد .هرگاه این طرز فکر با اندیشه راهنمائی جانشین شود که وجود

محرومیتها را زشت گرداندن زندگی میشمارد ،شهروندان دستیار یکدیگر
در برخورداری از سالمت تن و روان و دستیار یکدیگر درعمران طبیعت

میشوند .و

 .11حالت طبیعی انسانِ فعال و حالت طبیعی طبیعتِ فعال ،حالت شادی
است و چون زمان فعالیت حال و آیندهاست ،وقتی ،این فعالیت ،فعالیت

رشد میشود ،امید بیانگر آن میگردد .اما این شادی و امید همزاد فعالیت

رشد از آغاز تاپایان است .چنان نیست که درد و رنج و غم و یأس امروز

الزمه شادی و امید فردا باشد .لذا،

 .1114شادی و امید باید واقعی و نه مجازی باشد .از ویژگیهای شادی و

امید واقعی که بمثابه ضابطه در برنامه رشد باید لحاش شود ،یکی ایناست که

شادی و امید از ویژگیهای حق هستند .پس ،عمل به حق شادی و امید

آوراست و دیگری ایناست که شادی و امید مستمر هستند و سومی ایناست
که شادی و امید فرآورده تبعیض و غلبه جوئی ،نیستند .بنابراین با تلخکامی

و یأس همراه نمیشوند و چهارمی ایناست که شادی و امید شفاف هستند و

پنجمی ایناست که شادی و امید همگانی هستند و ششمی ایناست که شادی
و امید هیجان مثبت کار پدید میآورند و هفتمی ایناست که شادی و امید با
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بکاربردنِ دانش و فن و هنر بیشتر و بیشتر میشوند .و هشتمی ایناست که
شادی و امید گویای دلیل خویش ،رشد هستند .و نهمی ایناست که شادی و
امید بیانگر گذار از تنگدستی و به فراخ دستی و از ناتوانی به توانائی هستند.

و دهمی آن ایناست که شادی و امید بنمایهای از زور ندارند و ...

بدینقرار ،رشدی رشد انسان و عمران طبیعت است که ،درآن ،ضابطه

شادی و امید واقعی لحاش شده باشد.

 .1111شادی و امید روزافزون میشود به یمن برهم افزائی رشد .پساگر
شادی و امید واقعی روزافزون و با شادابی روزافزون طبیعت همراه شدند،
انسان در راست راه رشد و طبیعت در راست راه سالمت و شادابی است.

بدینقرار ،از ضابطههای رشد ،افزایش مداوم شادی و امید فردی و جمعی

جامعه در رشد است.
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 .49رشد همگانى ،همه مکانى و همه زمانى است
اين ايام ،موجهاى جديد پناهندگان ايرانى و افغانی و عراقی و ستوری و
پاکستانی و افریقائی ،بسوى اروپا و اقيانوستيه ،تيتز متىخرامنتد .ايتن موجهتا

رنگ يأس دارند .رنتگ از يتأس از حتال و آينتده دارنتد .نتيم قترن استت كته

استعدادهاى ايران ،از ايران مهاجرت مىكنند .دو استتثناء ،يکتى دوران ملتى
كردن صنعت نفت و ديگرى دوران مرجع انقالب ايتران ،قاعتدهاى را ثابتت

مىكنند :استعدادهاى ايرانى در ايران امنيت ندارند .محيط های كار فراختور
استعداد خود را ندارند .انستان و طبيعتت از حقتوق ختويش محتروم هستتند.
منزلت ثابتى وجتود نتدارد .رشتدى در كتار نيستت  .هرچته هستت رشتد فقتر

طبيعت و انسان است .جريان نفت به ختارج و ورود كتاال بته داختل ،بجتاى

قطبهاى رشد ،قطبهاى وابستگى بوجود آوردهاند كه ادامته حياتشتان در گترو
فتتروش روز افتتزون منتتابع ثتتروت كشتتور بتته ختتارج استتت ...استتتقالل نیستتت،

استبداد هست .آزادى نيست آبادى نيست و ويرانى هست.

با وجود اين ،هيچگاه يأس اينسان بجان نسل جوان ايران نيفتاده بتود.

پيش از اين ،اميدى به آينده بود .اما اينك آن اميد نيز دارد از دستت متىرود.

زيرا حاال تحریمها بر ایرانیان معلوم کردهاست اقتصاد ندارنتد و هرگتاه نفتت

نباشد و سرزمین ایران بیابان بگردد ،زندگی در ایران ناممکن میشتود .چهتار

دوره ،يکتتى دوره «ستتازندگى» و ديگتترى دوره «اصتتالحات» و ستتومی دوره

«اصولگرایتان» و چهتارمی دوره «اعتتدال و امیتد» ،بته نستل جتوان كشتور

فهماندهاند که در اين ریيم ،برنامه رشتدى در ختور ايتن عنتوان ،اجترا شتدنى
نيست .اين آينده است كه از پيش متعين مىشود .اين آيندهاست كته پيشتخور

مىشود .اين انسان و طبيعت هستند كه تخريب مىشوند.
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با وجود اين واقعيتها ،مهاجرت راه حل نيست .مهتاجرت سياستى وقتتى
جان مبارز بجد تهديد مىشود و بنتا بتر ايتن قاعتده كته مبتارز نبايتد بته زمتين
بچسبد و ،بنابر رهنمود قرآن ،مبارز بايد آنجا باشد كه امکان تتدارك استباب
پيروزى وجود دارد ،كتارى ديگتر استت .تتازه مبتارز سياستى نيتز ،تنهتا وقتتى

مىبايد مهتاجرت كنتد ،كته در درون ،التف .امکتان فعاليتت را از دستت داده
باشد و ب .حياتش در خطر جدى باشد .بتدينقترار ،مهتاجرت غيتر سياستى،

مشکل يك نسل را حل نمىكند .زحمت رها كردن خود از حصار سانسورها،

زحمت آگاه شدن از رشد و امکانات آن ،زحمت شناختن استعدادهاى خود،

زحمت استقالل و آزادی خویش را بازیافتن ،زحمت رهتا شتدن از استتبداد،
زحمتت توانتا و مستتئول شتدن ،زحمتتت رشتدکردن ،زحمتتهتتائى هستتند كتته
کشیدن آنها نياز به ويرانگرى ندارد .در واقع ،رها شدن از زحمت زوربتاوری

و تنظیم رابطه با قدرت هستند که بَر ِشيرين استقالل و آزادى و آبادى را ببار

مىآورند .در سخنرانى آقاى منصور كوشان («حرام زادگى و بحتران ناشتى از
آن») ،آمده است كه واواكيها به نويسندگانى چون او مىگفتتهانتد« :بنويستيد

نمىگذارند كارمتان را بکنتيم .بنويستيد سانستور هستت .بنويستيد آزادى بتى

حصر و استثناء نداريم .اما حق نداريد ،تحليتل كنيتد .نقتا ضتعف نظتام را
بزرگ كنيد .اجازه نداريتد ديتدگاه خودتتان را از آزادى تعريتف كنيتد .بتراى
نويسندگان دگرانديش ميزگرد درست كنيد .شما كه نبايد هرچه فكر مىكنيد،

بنويسيد يا هركه هرچه نوشت ،چاپ كنيد ».راستى ايناست كته ابهتام زدائتي

ها كارىترين ضربهها بر هر قدرت استبدادى هستند .چترا كته انستانهتا را از
بندگى قدرت آزاد مىكنند .قدرتى كه هر انسانى اسطوره مىكند و خويشتن را

برده آن مىگرداند ،سازماندهنده بته بنيادهتاى جامعته استت و ايتن بنيادهتا،
بنوبه خود ،سازنده انسانهاى زور مدار هستند .بجاى راه مهاجرت ،بايتد راه

رشد را يافت و درآن شد:
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چه وقت رشد همگانى و همه مکانى و همه زمانى مىشود؟:
 .4برخورداری هرانسان از استقالل و آزادى ،در هتر جامعته ،واقعيتت يتافتن
رشد او است .اگر جامعتهاى بختواهيم در رشتد و جهتانى بختواهيم در رشتد،
مىبايد در همه جامعهها ،واليت از آن جمهور مردم باشد .متىبايتد هتر عضتو
جامعه شهروند حقوقمند و مسئول و شريك در رهبرى باشد .بتراى آنكته ايتن
مستتئوليت و شتتركت در رهبتترى واقعيتتت پيتتدا كنتتد ،انستتانهتتا ،در مستتکن و

معيشت و پوشاک و تعلیم و تربیت و محتیط زیستت ستالم ،نبايتد وابستتگى
داشته باشند .به سخن روشن ،هر انسانى مىبايد امکانات يك زندگانى درخور

را داشتتته باشتتد .امتتا بتتراى ايتتنكتته هتتر انستتان مستتتقل و آزاد و برختتوردار از

مسئوليت و امکانات بگتردد ،بايتد طبيعتت نيتز آبتادان بگتردد و نبايتد از راه

پيشخور كردن ،امکانات نسل امروز تدارك شوند .بدينقرار،

استتتقالل و آزادى انستتان و عمتتران طبيعتتت و پيشتتخور نكتتردن و بتتر

امکانات در دسترس نسل آينده افزودن ،فراخناى رشد را پديد مىآورنتد كته،

در آن ،هر انسان ،بمثابه مجموعهاى از استعدادها و فضتلهتا رشتد متىكنتد.

لذا،

 .414وقتی همه شهروندان خودانگیختگی خویش را بتازمییابنتد و زنتدگی را
عمل به حقوق خویش میکنند ،رشد واقعیت متییابتد و همته مکتانی و همته

زمانی میشود .و

 .411وقتی جانداران و طبیعتت نیتز از حقتوق ختویش برختوردار متیشتوند و
فعالیت اقتصادی و غیر آن محیط زیست را آلوده نمیکنند ،رشد همه مکانی

و همه زمانی میشود .و

 .419وقتی هرنسل ،با پیشخورکردن ،زحمت رشد کردن را به خود نمتیدهتد

و پیشاپیش فقر را سرنوشت نسل آینده و طبیعت میکند ،رشد نمیکند .وقتی
از نیروهای محرکه و محیط زیست سالم داشتهای برای نسل آینده میگتذارد،

رشد همه مکانی و همه زمانی میشود .و
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 .411وقتی در مقیاس جهان ،انسانهای مستقل و آزاد ،شتهروندان حقوقمنتد
متتیگردنتتد و همتته جمهتتوری شتتهروندان و اقتصتتادهای تولیتتد محتتور و نظتتام
اجتماعی باز و تحول پذیر مییابنتد و بترای نستل آینتده فراخنتای استتقالل و

آزادی و داشتهای از نیروهای محرکه پدید میآورند ،رشد همه مکتانی و همته

زمانی میشود .و

 .1برای اینکه رشد همه مکانی و همته زمتانی بگتردد ،نبايتد ميتان انستان و

طبيعت ،ميان جامعتههتا و ،در هرجامعته ،ميتان انستانهتا ،ميتان مکتان هتاى

مختلف زيست انسانها ،ميان فرد و محيط اجتماعى او ،ميان حال و آينتده،
ميان نيروهاى محركته و نظتام اجتمتاعى ،تعتار ،باشتد چته رستد بته تضتاد.

توضيح اينكه

 .4/1از زمانى كه سلطه انسان بر طبيعت شعار سرمايهدارى شد ،انسانهتا را

با اين مخدر به خواب كردهاند كه طبيعت ويرانی هاى وارده برخود را تترميم

مىكند و يا علم و فن ،سرانجام ،انسان را برترميم ويرانی ها توانا مىگردانتد.
غافل ازاينكه آن «رشد»كه با ويرانى همراه مىشود ،رشد قدرت است .رشد

انسان با ويرانى همراه نمىشود .بنا بر اين ،اين نه طبيعت اسوت كوه بايود

به انتظار نشست كه خوود ويرانوی هوا را جبوران كنود و يوا دانوش و فون

هستند که باید انسان را به ترمیم ویرانیها توانا كنند ،بلکه این معناى

رشد و هدف و روش آن هستند كه بايود تغييور داد :تکورار کنویم رشود

وق تى همگانى و همه زمانى و همه مکانى است كه رشد انسان با عمران
طبيعووت همووراه موویشوووند و تولیوود و مصوورف بووه انوودازه موویشوووند و
تضادهای اجتماعی جای به توحید اجتماعی میسوپارند و شوهروندان
دانش و فن را در زندگی برای کاستن از ویرانی و افزودن بر رشد خوود

و عمران طبیعت بکار میبرند .

 - 1/1در اوائل قرن بیستم مسیحی ،فراماسونها مىگفتند« :قتانون ترقتى در

همه جا يکى است»« .مترقى همه را مترقى مىخواهد» .ذيل ايتن دو حکتم،

مىآوردند :همه جامعهها ،مىبايد از فرهنگ هاى ختود عريتان و بته فرهنتگ
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غرب درآيند .بدون هيچ دخل و تصرفى! در اين سه حکم ،كلمه حقى وجتود
دارد و آن ايناست:

همانطور كه دانستتيم ،رشتد حتل تضادهاستت .افتزون بتر آن ،اگتر همته

انسانها هم آهنگ رشد نكنند و همه زمينها آبادان نگردند ،دست كم ،رشتد

با ضد رشد همراه میشود .اما اگر رشد با ضد رشد همراه باشتد ،پتس محتور

همه کارها قدرت است .اگر محور قدرت است ،سرانجام اين ابعاد ضد رشد
هستند كه بزرگتر مىشوند .بدينقرار،

رشد همگانى انسانها ،در همته جتاى جهتان ،ضتابطه تشتخي

رشتد از

ضد رشد است .اگر همه انسانها در همته جامعتههتا رشتد نكننتد ،ضتد رشتد
ابعاد ويرانگری ها را بزرگ و بزرگتر خواهد كرد.

 .119از لوازم رشد ،يکى ايجاد قطبهاى رشتد تصتور متىشتد .قطبهتاى رشتد
مراكزى بودند كه سرمايه گذاريها را به ختود جلتب متىكردنتد و فعاليتهتا بتر

فعاليتها مىافزودند و ،در شعاع وسيعى ،جنبش رشتد را بتر متىانگيختنتد .در
مقياس جهان ،اروپا قطب رشد گشتت .در مقيتاس هتر كشتورى ،منتاطقى از

آنها ،قطبهاى رشد شدند ،اما حاصل کار این قطبها وضتعيت كنتونى استت.

در اين وضعيت ،جامعههاى «رشد يافتته» نيتز ،بنوبته ختود ،بته منتاطق رشتد
يافته و رشد نيافته تقسيم گشتهاند .حتى سيماى شتهرها تغييتر كتردهانتد :گتاه

شهر «رشد» يافته و حاشتيههتا عقتب افتتادهانتد و گتاه مركتز شتهر در دستت

«عقب ماندهها» رها شده و حاشيهها «رشد يافته» (= مرفه نشین) شدهانتد.
علت آناست كه جريان نيروهاى محركه ،در درون و بيترون هتر كشتور ،تتابع

جبر قدرتمحوری استت و كتارش ايجتاد دوگتانگی هتاى فقتر و غنتا استت.
بدينقرار،

التتف .رشتتد وقتتتى همگتتانى و همتته مکتتانى و همتته زمتتانى متتىشتتود كتته نظتتام
اجتماعى ،پابه پاى بزرگ شدن نيروهاى محركه ،تحتول كنتد .بته ترتيبتى كته

نيروهاى محركهاى كه در يتك جامعته ايجتاد متىشتوند ،در همتان جامعته ،در
رشد ،بکار افتند.

ب .پيشخور كردن ،به عذر ايجاد قطبهاى رشد ،خود از موانع رشد متىشتود.

چرا كه در هر محيط اجتماعى  -طبيعى زندگانى انسان ،رشد كنندهها انستان
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ها و آباد كنندگان زمین نیز انستانهتا هستتند .رشتد درونزا نيروهتاى محركته
الزم را در اختيار انسانها مىگذارد و نياز به پيشخور كردن بوجود نمتىآيتد.

پيشخور كردن را تنها قتدرت انجتام متىدهتد  .آنهتم بتا بتزرگ كتردن ابعتاد
تخريب .همواره بايد بخاطر داشت كه در جهتان امتروز ،دستت کتم ،دو ستوم

توليد ،فرآوردههاى ويران گر هستند.

ج .هر انسانى ،بحکم استعدادهایی كه دارد و هر محيط زيستى ،بنوبته ختود،

قطتتب رشتتد هستتتند .بنتتابراين ،در محتتل يتتابى ستترمايه گتتذارى ،ضتتابطه،
استعدادهاى هر منطقه هستند .اين استعدادها هستند كه بايتد موانتع فعاليتت

های خود انگیخته آنها را از سر راهشان بردارند .بدينسان ،برنامههتاى رشتد
براين مبنى بايد تهيه شوند که :هر نقطه از جهان و انسانهوائى كوه در آن

زندگى مىكنند ،قطب رشد هستند.

 .111زمانِ فعاليت وقتى محتور قتدرت استت (بتراى مثتال سترمايه و مؤلفته

هایش) ،با زمانِ فعاليت وقتى بنا بر رشد انستان و عمتران طبيعتت استت ،دو

زمان هستند كه دو نوع فعاليت را از هم تمیزمىدهند:

وقتى هدف فعاليت سود سرمايه مىشود ،كوتاهى و بلنتدى زمتان فعاليتت

را ميزان سود و اندازه خطر معين مىكند .اگر بنا بر به حداكثر رستاندن ستود
و به حداقل رساندن خطر باشد ،فعاليت كوتاه مدت مىشود .و هرگتاه هتدف

فعاليت رشد انسان و يا برآوردن نيازى از نيازهاى انسان باشد ،زمان فعاليت
دراز مدت مىشود .اما تفاوت تنها تفاوت میان این دو زمان نيستت .تفتاوت

مهمتری نیز وجود دارد :فعاليتى كه قدرت مقرر مىكند ،تنها با پيشوخور
كووردن و غافوول کووردن انسووان از اسووتقالل و آزادى خووود و تخريووب

طبيعت ،زمان را کوتاه مدت میکند.

آن واقعيتى كه از آن غفلت نشده ،ايناست كه سود از غافتل کتردن انستان

از استقالل و آزادى خویش (فروش نيروى كتار و پتيش فتروش آن  +تعطيتل
فعاليتهتتاى خودانگیختتته استتتعدادها و فضتتلهتتاى او  +و تخريتتب طبيعتتت
ومصرف روزافزون منابع موجود در طبيعت و آلودن روزافزون محيط زيست)

حاصل میشود  .اما از اين واقعيوت غتلوت شودهاسوت كوه غافول کوردن
انسان از استقالل و آزادی خویش و یا القای ناتوانی در او کوه توانوا بوه
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فعالیت خودانگیخته نیست و تخريب طبيعت ،بوا كوتواه كوردن زموان
فعاليت همراه است .و
 .9جبر زمان و تاريخ ،جبر فعاليتها بر محور قدرت استت .ايتن جبتر آينتده
را ،از پيش ،متعين و آنچه را متعلق به آيندگان است ،پيشخور مىكنتد .اگتر

انسانها استقالل و آزادى ختويش را بيتاد نياورنتد و خويشتتن را از بنتد ايتن
جبر رها نكنند ،هيچ سير جدالى كه ،در آن ،آينده ،گذشته را نفى كند ،وجتود

ندارد .براى مثال ،هم اكنون ،محيط زيست روز بروز آلودهتر مىشتود .منتابع

طبيعت ،نفت و گاز و آهن و مس و ...شتابان مصرف مىشتوند .اگتر قتدرت
همچنان محور فعاليتها باشد ،زمين ديگر محيط زيست نمىماند .به ستخن
روشن ،تتا انستان قتدرت را بمثابته محتور فعاليتهتا از ميتان برنتدارد ،رونتد

كنونى ادامه خواهد يافت .بتدينقترار ،زمتان آناستت كته انستان بختود آيتد و
بداند جبر درونى كه انسان را آزاد كند ،وجود نتدارد .جبور تواريخ نيوز اگور
بيرون از انسان وجود داشته باشد و انسوان را آزاد كنود ،بحکوم آنكوه

بيرونى است ،نخست نواقض ديالکتيوك اسوت و آنگواه ثابوت موىكنود
عامل بيرونى وجود دارد .پذيرفتن عامل بيرونى ،ناقض ماديت هسوتى

و هرگونه جبرى است .پس،

هرچه هست انديشه و عمل انسان است .اين انديشه و عمل است كه اگتر

ترجمان استقالل و آزادى و رشد در استقالل و آزادى باشد ،زمتان بته زمتان،
فراخنای انديشه و عمل انسان بازتر مىشود .نيروهاى محركته ،كته بتر محتور

قدرت ،از خود بیگانه میشوند و زور ويرانگر مىگردند و ويران متىكننتد ،بتا

خود یگانه مىمانند و در رشد بکار میرونتد .ضتابطه و عالمتت عمتومى ايتن

است كه رشد همگانى و همه مکانى و همزمان مىشتود .بته ستخن ديگتر ،آن

روز انسان و طبيعت مستقل و آزاد و در رشد هستند كه ،همزمان ،همه

انسان ها و در سرتاسر روى زمين رشد كنند و طبيعت عمران یابود .آن
زمان که باید ضابطه در برنامه گذارى رشد بگردد ،اين زمان است.
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 .1مىدانيم كه در جامعههاى مختلف ،زمان و مکان ،منشأ بيم و اميدنتد .از
آن دسته دين ها كه يأس از حال و آينده در اين دنيا را بتا اميتد بته آن جهتان،

جبران مىكنند تا ايدئولوییهایی كه بر اميد به آينده بنا شتدهانتد و وعتده متی

دهند كه زمين بهشت مىگردد ،زمان و مکان را منشأ بیم و امیتد میگرداننتد.

چرا اين نوع فريب ها ممکن گشوتهانود؟ زيورا زموانى كوه قودرت مودار
انديشه و عمل مىشود ،زمان و مکان عمل مبهم مىشوند .اگتر آدمتى از
خود بپرسد چرا جلو چشم خود را نمىبيند؟ پاسخ را خواهد يافت و خواهتد

دانستتت كتته موقعيتتت او ،يتا موقعيتتت زيتترستتلطه استتت و نمیخواهتتد در ایتتن

موقعیت بماند ،پس نمیتواند آينده را ادامه حال و آسمان تيره زندگى خويش
را،همه جا و همه وقت ،تيره تصور كند .بدينخاطر ،در ذهن خود ،آيندهاى و

محل زندگىاى راتصور مىكنتد کته ،در آن ،مستتقل و آزاد خواهتد زیستت و
رشد خواهد کرد .ابهام زمان و مکان از دوگانگى واقعيتى كه آدمى درآناست
و تصور ذهنى كه براى خود مىسازد ،سرچشتمه متىگيترد .اگتر مترز دقتت را

بيشتر كند مىبيند زيرسلطه استت و تحتت جبتر قتدرت عمتل متىكنتد .يعنتى
مستتتقل و آزاد نيستتت .پتتس ختتواه آگتتاه و چتته نتتاخود آگتتاه ،درپتتى بازيتتافتن

استقالل و آزادى خويش مىشود .ازاينرو استت كته آينتده را متبهم متىبينتد.
اميدش ايناست كه در آن ،استقالل و آزادى خويش را باز يابد .امتا واقعيتت

او را مى ترساند :اگر آينده دنباله حال شد؟ اگر بدتر از حال شد؟ اگر زنتدگى
در محل زندگيش سختتر شد؟ اگر...

و یا در موقعيت سلطهگر است .باز ،از بيم و اميتد رهتا نيستت .هراستش

سختتر نيز هست .زيرا قدرت هيچ نيست جز يك مدار بسته تخريب كه
با خود تخریبی آغاز و در خود تخريبى پايان موىيابود .آرزوى صتاحب

قدرت از خود بيگانه ايناست كه لحظهاى كه درآناست ،ابدى بگتردد .او از

لحظههاى آينده نيتز متىترستد .ايتن تترس شتدت گيتر همته زورگويتان را فترا

متتىگيتترد و آنهتتا بستتيارى از جنايتتتهتتا را تحتتت جبتتر ايتتن تتترس مرتكتتب
مىشوند .بدينقرار،

ضابطه رشد  ،شتاف شدن زمان و مکان براى همگان است .رشد در

استقالل و آزادى ،زمان را تا بىنهايت روشن مىكند .جا و موقوع هور
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عمل را روشن موىگردانود« .خوارج شودن از ظلموات و وارد شودن در
نور» ،همين است.

دليتتل آن نيتتز ايتتناستتت كتته زمتتان و مکتتان انديشتته و عمتتل مستتتقل و آزاد

بى نهايت است .براى مثال ،دو كس را در نظتر بيتاوريم كته هتر دو بته كشتت

مشغولند .يکى براى تحصيل حداكثر سود و ديگترى بتراى زنتدگى مستتقل و
آزاد ،نسل بعتد از نستل .اولتى اگتر هتم بخواهتد نمتىتوانتد در زمتين ،بمثابته

مزرعهاى بنگرد كه نسل ها از پى هم بايد در آن كشت كنند .بنابراين ،از ديتد
او ،زمان شفاف زمانى است كه در آن ،سود منتظر بدست مىآيد .از آن پتس،

نه زمان وجود دارد و نته مزرعته .دومتى متىگويتد« :ديگوران كاشوتند و موا

خورديم ،ما بکاريم و ديگران بخورند» .اين مثال ،متا را از ضتابطه مهتم

ديگرى آگاه مىكند:

 .4رشد وقتى همه مکانى و همه زمانى و همگانى مىشود كه

 .194جريان رشد انسان قطع نشود .و

 .191تأسيساتى كه انسان ايجاد مىكند قابليت انطباق بوا دانوش و فنوى
را داشته باشند كه در جريان رشد نو به نو مىشوند.

وقتتتى محتتور فعاليتتت قتتدرت استتت ،نتته انستتان در رشتتد دائتتم استتت و نتته

تأسيساتى كه ايجاد مىكند ،اين قابليت را دارند .ازاينرو ،بىكتارى دائتم در
افزايش است و مرگ و مير تأسيسات صنعتى و غيتر آن ،روز افتزون استت .و

نيز،

 .6در محليابى هر فعاليت اقتصادى ،ضابطه ستازگارى محتل و ستاكنان آن
با آن فعاليت است .عقل قدرتمدار فريب مىدهد و فريب مىخورد و به اين

ضابطه صفت «علمى» نيز مىدهد .حال آنكته رشتد درونزا و خودانگیختته
است و بنا بر اين ،ساكنان هر منطقه و آن منطقه نتوع فعاليتت را بايتد معتين

كننتتد .بتتدينقتترار ،اگتتر ستتاكنان منطقتتهاى رشتتد نكردنتتد ،عامتتل را در نظتتام
اجتماعى ،رهبرى و جهتيابى نيروهاى محركه بايد جست .به اين امر ،كمتى
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دورتر باز مىگرديم .در اينجا مىگوئيم ،تبعيض در زمان و تبعيض در مکان،
مخل رشد هستند از جهتى ديگر نيز:

هر بار كه در تشخيص زمان و مکان يك فعاليوت ،بنوا بور تبعويض

مىشود و زمان و مکان تابع نووع فعاليوت موىشووند ،آن فعاليوت ضود
رشد و بيانگر رابطه سلطهگر -زيرسلطه است .به سخن ديگر ،ضابطه
رشد اين است كه در هر زمان ،فعاليت سازگار با رشد انسان و امکانات
مکان ،بگردد.

در توضيح اين ضابطه متىگتوئيم كته در كشتور متا ،در خوزستتان نفتت

پيدا شد .تا شركت سابق نفت بود ،مانع از فعاليتهتاى كشتاورزى و صتنعتى
سازگار با امکانتات خوزستتان متىشتد .از آن پتس ،نيتز ،استتبداد حتاكم ،تتا
امروز ،بسود توليد و صدور نفت ختام ،تبعتيض مطلتق برقترار کتردهاستت .و

مىدانيم كه صدور نفت خام ،بيانگر رابطه سلطهگر  -زيرسلطه ميتان اقتصتاد

غرب و اقتصاد ايران است .در «دوران سازندگى» ،گفتند قر ،مىستتانيم و

سرمايه گذارى مىكنيم و در زمان صرفه جوئى مىكنتيم .امتا واقعيتت آن بتود
كه از قول آقاى هاشمى رفسنجانى نقل شد :قرضه موجب متىشتود كته غترب

حامى نظام جمهورى اسالمى بگردد! به سخن ديگر ،مقصود پيشتخور كتردن
منابع ثروت كشور بخاطر جلوگيرى از سقو ریيم بودهاست .بگذريم از ايتن

كه در آنچه به محل يابى فعاليتهاى اقتصادى مربو متیشتود نیتز ،همتواره
بنا بر تبعيض است .و

 . 7بر كسى پوشيده نيست كه در حال حاضتر ،زمتان و مکتان اجتمتاعى هتر

فعاليت را انسان خود تنظيم نمىكند .در حقيقت ،هيچ فعتاليتی را نمتىتتوان
مستقل از زمان و مکان انجام داد .اال اينكه دانش و فن امکان متىدهنتد در

واحد زمان و مکان ،بازده فعاليتى را بيشتر كرد .كارفرمائی ها از دانش و فن
در افزودن بر ميزان بهره ورى ،سود مىجويند .با وجود ايتن ،انستانهتا وقتت

بستتيار تلتتف متتىكننتتد و در تخصتتي

خواست ساالری هاى ششگانه هستند:

مکانهتتا بتترای فعاليتهتتای ختتود ،تتتابع

● وقت و مکان فعاليتهاى سياسى را بنياد سياسى معين مىكند.
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● وقت و مکان فعاليتهاى دينى را بنياد دينى معين مىكند.
● وقت و مکان فعاليتهاى اقتصادى را بنياد اقتصادى معين مىكند.

● وقتتت و مکتتان فعاليتتت علمتتى و تربيتتتى را بنيتتاد آمتتوزش و پتترورش معتتين
مىكند.

● وقت و مکان فعاليت اجتماعى را بنياد اجتماعى معين مىكند.
● وقت و مکان فعاليت هنرى را بنياد هنرى معين مىكند.

اين بنيادها ،بر محور قدرت ،وقت و مکان و چند و چتون فعاليتهتاى

انسانها را معين مىكنند .از اینرو ،تغيير ساخت بنيادهاى اجتماعى و تغيير

رابطتته انستتان بتتا بنيادهتتا ،آن انقتتالب بتتزرگ استتت كتته بتته انجتتامش ،انستتان

استقالل و آزادى و رشد در استقالل و آزادى را باز مىيابد:

آنگاه كه اسوتعدادهاى انسوان (اسوتعداد بواور راهنموا ،اسوتعداد

رهبرى ،استعداد دانشجوئی ،استعداد انس و عشق ،اسوتعداد هنورى و
استعداد اقتصادى و استعداد سیاسی و )...و فضلهای او زمان و مکان

فعاليووت خووويش را خودانگیختووه تعيووين كننوود و همووه انسووانهووا ايوون
خودانگیختگی را پيدا كنند ،رشد همه زمانى و همه مکوانى و همگوانى
شده است .با آنكه از آن زمان بسويار بودوريم ،اموا برناموه رشود درخوور
اين عنوان ،مىبايد اين ضابطه را رعايت كند.

 . 3نه تنها زمان و مکتان فعاليتهتاى انستانهتا را بنيادهتاى جامعته بتر متدار

قدرت معين مىك نند ،بلکه زمان و مکان استفاده از خدمات و فترآوردههتا را
نيز همان بنيادها معين مىكننتد .همراه با عوامل ديگر ،زمان مصورف هور
كوواال و ارزش زمووانى و مکووانى هوور خوودمت چنووان تعيووين مووىشووود كووه
همواره ميزان تقاضا از ميزان عرضوه بواالتر باشود .در ايتن ستالها ،زمتان

مصرف گوشت و فرآوردههای دیگر ،موضوع منازعتات سياستى و پتی گيتری

هاى قضائى شدهاند .اما مصرف بىاندازه نفت ،تنهتا بته ايتن دليتل كته ارزان
است ،با وجود آلوده كردن محيط زيست ،اعتراضتى را بتر نيانگيختته استت.

كوتاه كردن عمتر منتابع نفتت و گتاز و بيشتترين مصترف آن در غترب ،متورد
مشخصى است از تعيين زمان و مکان مصرف كاالها و خدمات و نيز دانتش
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ها و فنها از سوى سرمايهدارى و ديگر بنيادهاى جامعههاى داراى اين نظام
اقتصادى .بتدينقترار ،بتراى آنكته انستان رشتد كنتد و طبيعتت عمتران يابتد،

مىبايد اختيار زمان و مکان مصرف فرآوردههاى خويش را نيز بدست آورد:

با وجتود ويترانگتر بتودن دو ستوم فترآوردههتا و «ختدمات» ،بهتتر بایتد

دریابیم چرا ضابطهاى از ضابطههاى رشد ايتن بایتد باشتد كته زمتان و مکتان

مصرف دانش ها و فنون (آموزش و نيز كاربردشان در اقتصاد) و فترآوردههتا
و خدمات را استعدادهاى انستانهتاى مستتقل و آزاد ،در جريتان رشتد ،بایتد

معين كنند.

بديهى است ،رهاكردن انسان از اين جبر ،انقالبى كامل است .ولو

بپووذيريم كووه ايوون انقووالب بووا تصووويب يووك قووانون بسووامان نمووىرسوود،

نمىتوانيم بپذيريم كه بمثابه يکوى از مهومتورين ضوابطههوا ،در برناموه
گذارى رشد ،رعايت نشود.
 .3از واقعيتهاى زمان ما ،يکى استفاده از «فرصتت هتا» بتراى بجيتب زدن
ثروت ها است  .در ايران امروز« ،ثروت هاى باد آورده» ،موضوع انتقتاد و
اعترا،ها بودهاند و هستند ،بیآنکه ستاز و کتار ختورد و بترد از کتار افتتد.

تنها نتيجتهاش فترار سترمايههتا از كشتور بتودهاستت و هستت .در همته جتاى
جهان ،بورسبازى ،هيچ جز استفاده از فرصت نيست .در جهتان« ،فرصتت

هاى ويژه» بيشترين سرمايهها را بخود جلب كردهاند .جذب شدن سترمايههتا
به اين «فرصت ها»  ،موجب كمبود سترمايه در قلمروهتاى زنتدگى انستان و
عمران طبيعت گشتهاست .بدينقرار،

از ميوووان بوووردن «فرصوووتهاى ويوووژه» از راه آزاد كوووردن جريوووان

اطالعات و رها كردن دولت از خدمت سرمايهساالرى و ديگر ساالری

هووا و يکسووان كووردن زمووان و مکووان بووراى همگووان ،ضووابطه ديگوورى از

ضوابط رشد است.

 . 45اما هنوز تخريب زمان و بالاستتفاده كتردن مکتان ،يکتى از استباب كتار

ستترمايهستتاالرى و ديگتتر ستتاالری هاستتت« .مستتئله بيکتتارى» ،مستتئله همتته
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جامعهها است .قاره آفريقا و بخشى از قارههاى ديگر را از منابع طبيعى خالى
و آنگاه بحال خود رها كرده و رفتهاند .تتاريخ كشتورما ،تتاريخ آبتاد شتدن و
ويران گشتتن ايتن و آن منطقته استت .شتهرهاو جنگتل هتا و مزارعتى موجتود

بودهاند كه ديگر نيستند .چرا؟ زيرا ساالريهاى ششتگانه بتا «كشتتن زمتان و

مکان» همراه و بر آن متكى هستند .براى مثال ،سرمايهدارى نمتىتوانتد ستود
خود را بحداكثر برساند اگر همواره عرضه كار از تقاضاى آن بيشتر نباشد .از

اینرو ،اگر در محلی بدین کار توانا نشود ،با تركش ،آن را «مرده» كند .اگر
در غرب امتروز ،واليتت مطلقته بتا سترمايهدارى استت ،از جملته ،از رهگتذر

«كشتن زمان و مکان» است.

غير از اين ،در جامعهها ،براى مثال در جامعه ايران ،بودجه دولت بتدون

كشتن زمان و مکان براى بخشى وسيع از كشور و مردم آن ،نمتىتوانتد بستود
اقليت كوچکى از جامعه ،خرج شود .با اين «زمان و مکان كشتى» استت كته
طتتى نتتيم قتترن ،روستتتاها و شتتهرهاى ايتتران رهتتا شتتدند و تتتراكم جمعيتتت در

شهرهاى وابسته به واردات ،اين شهرها را «مشکل الينحتل» گردانتدهاستت.
بدينقرار،

ضابطهاى از ضوابط رشد ايناست كه هويچ زموان و مکوانى ويوران

نشود .در حال حاضر ،سرمايه گذاری هائى را مشخص موىكننود و ،بنوا
بر آن ،ميزان «نيروى انسانى» و محليابيها را معين موىكننود .حوال

آنكووه مووىبايوود توووان كووار جامعووه ،در همووه منوواطق کشووور را شووالوده
بشناسووند و بکننوود و ،متناسووب بووا آن ،توزيووع نيروهوواى محركووه را در

جامعه ،تنظيم كنند.
 .44مىتوان گفت در اين صورت ،سترمايه پختش متىشتود و در هتيچ كجتا

سرمايه گذارى نمتىتتوان كترد .امتا حقيقتت جتز ايتناستت :هتر جامعته ،يتك
مجموعه فعال است .در ايتن مجموعته ،فعاليتهتا بايتد يکتديگر را ايجتاب

كنند .اگر زمان و مکان فعاليتهتا ،زمتان و مکتان مجموعتهاى فعتال لحتاش

شوند ،امکانهای بزرگى كه در حال حاضر هترز متىرونتد ،بکارخواهنتدآمتد.
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امروز كه عوار ،رشد بر محور قدرت ،آشکار گشتهاند ،توجته بته امتور زيتر
پيدا شدهاست:

 .4414زنده كردن زمان و مکان از رهگذر توزيع مسئوليت ها و امکانها .و
 .4411بنيادهاى آموزش و پترورش و بنیادهتاى اجتمتاعى و غيتر اينهتا را بته

محيط هاى آموزش و پرورش انسان مبدل كردن و دائمى كردن اين آمتوزش و
پرورش و آزاد كردن آن به اين ترتيب كه اين انسان باشد كته آمتوزش دلختواه

را بر گزيند .و

 .4419مردم ساالر كردن محيط هاى كار و آموزش و پرورش ،بمعناى توزيتع

مسئوليت ها و اختيارهاى سازگار با آن .و

 .4411تولیتد محتتور و متردم ستتاالر كتردن اقتصتتاد بمعنتاى شتتركت متتردم در

انتخاب ساختار اقتصاد خود .و

 .4414توزيع برابر درآمدها و امکانها به ترتيبى كه واليت جمهتور متردم بته
معناى مشاركت مستقيم همه شهروندان در اداره امور خود عملى گردد .و

 .4416جانشين كردن ترس و ناامنى  -از تكيه گاه هاى اصلى سرمايهدارى -
با تشويق و تنبيه به اندازه و تغيير معناى كار .و

 .4417بدر آوردن قلمروهاى اجتماعى از مهار سرمایهدارى و در اختيار مردم
قرار دادن آن.و...

از جمله تدابيرى هستند كه اگر رعايت نشوند ،مردمساالرى نمىتوانتد ادامته

حيات بدهد چه رسد به رشدکردن و شورائی گشتن.

اما به ترتيبى كه ديديم ،جامعه متردمستاالر ،جامعته شتهروندان مستتقل و

آزادی است که ،در آن شهروندان ،بر میزان عدالت اجتماعی ،رشد متیکننتد.
شهروندان فعال نيروهاى محركه را ايجاد مىكنند .اگر ساخت نظام اجتماعى

باز و تحولپذير باشد،

الف .نيروهاى محركه تخريب نمىشوند .و تمامى شهروندان فعال مىشوند و

ب .هر مکان در مجموعه مکان ها جاى خود را پيدا مىكنتد و آبتادانى همته
مکانى مىشود .و

ج .هر زمان جاى خود را در بستر روان زمان مىيابد .بسترى كه از گذشتههتا

تا آيندههاى دور جريان داشته ،دارد و خواهد داشت.
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د  .همبستتتگيهتتاى متقابتتل ،فرهنتتگ استتتقالل و آزادى و رشتتد ،بنتتابراين،
فرهنگ زنده و بالندهِ مردمساالرى را پديد مىآورند .و
 .41رشد ایجاب میکند که ضد ارزشها و فرآورده های قتدرت موجتود در

فرهنگ ها كه قدرت ارزش كردهاستت و عامتل تخريتب همگتانی هستتند ،از

ميان برخيزند .از جمله اين ضد ارزشها و فرآوردههای ضد فرهنتگ استتقالل

و آزادی ،تلقى انسان از زمان و مکتان در جامعتههتائى استت كته ارزش بترين
قدرت است .براى مثال ،وقتى متىخواهنتد بته وقتت ارزش بنهنتد ،متىگوينتد

«وقتتت طتتال استتت» .طتتال معيتتار قتتدرت استتت .هتتم اكنتتون ،در جامعتتههتتا،
بيشترين وقت ها و امکان ها بکار تحصيل پول مىروند .ايتن پتول استت كته

زمان و مکان هر فعاليتى را معين متىكنتد .و نيتز ايتن پتول استت كته دستتور
كشتن زمان ها و مکان ها را مىدهدو با ارزش گزاری هاى نابرابر ،پيوستگى
زمان و مکان را از ميان مىبرد .ايران امروز گرفتار اين سم مهلك است .اگتر
اين نوشته ايرانيان را به صرافت آن بياندازد كه از خود بپرستند ،زنتدگى ختود

را بر كدام مفهوم از زمان و مکان بنتا گذاشتتهانتد و چته تصتورى از وطتن در

سردارند ،روشن در مىيابند استبداد با از ميان بردن پيوستگى زمان و مکتان،
و معتاد كردن آنها به گتذران بختش مهمتى از زنتدگى ختود در زمتان و مکتان

مجازى ،رشد آنها را نتاممکن كتردهاستت .ايون عيوب كوه انجوام كوار را توا
واپسين لحظه به تأخير مىاندازند ،از جمله ناشى از ايناست كه زمان
و مکان واقعى قطعه قطعه ،مبهم و ...هستند و زمان و مکوان مجوازى،

«جام جهوان نموائى» هسوتند كوه در آن ،سواختههواى ذهنوى را تماشوا

مىكنند .بدينقرار،

پيوستگى زمان و مکان و بىنياز كردن انسان از زمان و مکان مجازى بتا

برخوردار كردنش از امکان رشد در زمان و مکان واقعى ضابطهاى استت كته

رعايت آن ،ارزش برين شدن استقالل و آزادى و رشتد در استتقالل و آزادی،

بر میزان عدالت اجتماعی راممکن ميگرداند و بدين ارزش ،همگتانى و همته
زمانى و همه مکانى شدن رشد تحقق پيدا مىكند.
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در حقيقت ،اگر دو بنياد دين و دولت و ديگر بنيادهواى جامعوه از
زورمدارى منزه گردند و طرزفكرها از زورمدارى آزاد شووند ،انسوان و

بنيادهاى جامعهاى كه او در آن زندگى مىكند ،نيواز بوه زموان و مکوان
مجازى و قطعه قطعه كردن زمان و مکان پيدا نمىكنند.
 .49رشد همگانی و همه مکانی و همه زمانی ایجاب میکنتد کته همگتان از
حقوق – حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق جانداران و

حق طبیعت به عمران – خویش برخوردار بگردند و زمان و مکان فعالیت ها
را حقوق تعیین کنند .لذا،

 .4914هیچ مصلحت نتاقض حقتوقی نبایتد در برنامتهگتذاری رشتد ،ضتابطه

محلیابی و تعیین زمان این و آن سرمایهگتذاری و ایتن و آن سیاستتگتذاری
بگردد .و

 .4911بنابراین که تکلیف بیرون از حق ،قدرت فرمودهاستت ،هتیچ تکلیفتی

که عمل به حقتی نباشتد ،نبایتد متالک سترمایهگتذاری و یتا سیاستتگتذاری
بگردد.

 .4919بنتتابراین کتته در ستتطح کشتتور ،حقتتوق ملتتی متتالک ستترمایهگتتذاری و

سیاستگذاری هستند ،نه مصالح و «منافع ملی» ،لذا هر برنامه رشدی ،بایتد
تمتتامی شتتهروندان را در تمتتامی نقتتا کشتتور در برگیتترد و متتردم هتتر محتتل در
طراحی و اجرای آن شرکت کنند .در حقیقت،

 .4911چون انسان است که بایود رشود کنود و طبیعوت اسوت کوه بایود
عمران بجوید ،پس هر شهروند ،در هرجا که سواکن اسوت ،حوق دارد

رشد خود را برنامهگذاری کند .به سخن دیگر ،ایون امکوانهوا هسوتند
که باید با شهروندان انطباق جویند و در اختیار آنهوا قرارگیرنود و نوه

به عکس.

 .41بنابر اینکه دانش و فن دو امکان و دو نیروی محرکه هستند که باید در
اختیار انسان قرارگیرند و نه انسان را برده قدرت (سرمایه و شکل های دیگر

آن) بگردانند،
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 .4194انتقال دانش و فن از دارنده به ندارنده و بکار رفتنشان در عمل
به حقوق ،رشد است و بکار رفتنشان در رابطه مسلط – زیر سلطه و بوه

خوودمت قوودرت درآوردن انسووان و تخریووب طبیعووت و بهوورهبوورداری
سودجویانه از منابع موجود در طبیعت ضد رشد است .لذا،

 .4111در همه جا همه کس باید دانش و فن بجویند .و

 .4119در هر مکان ،کاربرد دانش و فن میباید با آن مکان انطباق بجوید .و
 . 4111در همه مکان ،شهروندان مقیم آن مکان هستند کته زمتان فعالیتتهتا
(کوتاه و میان و دراز مدت) را با بکاربردن دانش و فن ،به ترتیبی معین متی

کنند که آینده از پیش متعین نگردد .و

 .4114دانش و فن کار ایجاد کنند و نه بیکاری و در همانحال کته کیفیتت
و کارآئی را بیشتر میکنند ،وسیله بهرهبرداری خارج از اندازه از منابع نشتوند

و در عمران طبیعت بکارآیند.
 .44همگانی و همه مکانی و همه زمانی گشتن رشتد تحقتق پیتدا متیکنتد بتا
شهروندان حقوقمند گشتن همگان و برخوردارشدن کودکان از حقوق انستان

و جانداران و طبیعت از حقوق خویش و تداوم حقوق مندی از نسلی به نسل

دیگر .لذا،

 .4414چون همگان حق رهبری خویش را بکارگیرند و بدون تبعویض

در اداره جامعه خویش ،از خانواده توا روسوتا و شوهر و منطقوه و کشوور

بکارگیرند ،دموکراسی شورائی برقرار میشود و رشد همین است .و

 .4411برای یافتن جامعهای برخوردار از دموکراسی شورائی ،میباید رهبتری

شهروندان همان ویژگیهتا را بجویتد کته در کتتاب «رهبتری در دموکراستی»
تبیین شدهاند .و

 .4419تعلتتیم و تربیتتت کودکتتان متتیبایتتد بتتر پتترورش استتتعداد رهبتتری و

ختتودانگیختگی در بکتتاربردن ایتتن استتتعداد و نیتتز بکتتاربردن قتتوه رهبتتری در
عمل کردن به حقوق ،بناگیرند .و
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 .46بتتدینقتترار ،ضتتابطه ختتودانگیختگی بیشتتترین کتتاربرد را هتتم در برنامتته
گذاری رشد و هم در تمیز رشد از ضد رشد ،پیدا میکند .در حقیقت،

 .4614بنابر اینکه کار طبیعی عقتل ابتکتار و ابتداع و کشتف و خلتق استت،

پس رشد همگانی میشود وقتی همگان توان ابتکتار و ابتداع و خلتق را پیتدا

میکنند .همه مکانی متیشتود وقتتی همته ستاکنان یتک کشتور – و در ستطح
جهتتان ،ستتاکنان همتته کشتتورهای جهتتان – ختتالق متتیشتتوند و بتته یمتتن ایتتن
خالقیت همگانی ،همه نقا  ،همآهنتگ رشتد متیکننتد و بنتابراین کته عمتل

ابتکار و ابداع و کشف و خلق برخود افزا است ،رشد همه زمانی میگردد .و

 .4611دانستنی است که ابتکار و ابداع و کشف و خلق همواره ختالی از زور
است .از اینرو ،دستآوردها وقتی رشد بشتمارند و در رشتد انستان و عمتران

طبیعت نقش پیدا میکنند که بنمایهای از قدرت (= زور) نداشته باشند و در
فعالیت خودانگیخته کاربرد داشته باشند .بنابراین،

 .4619رشد ایجاب میکند مراقبتت از کتاربرد پیتدا نکتردن دستتآوردهتای

خالقیتها در ساختن و بکاربردن ابزاری که در ویران کردن زنتدگی انستان و
طبیعت کاربرد پیدا میکنند.
 .47بنابراین که دلیل رشد در خود آن باید باشد و نه در خارج آن و بنتابراین
که رشد را انسان میکند و عمران را طبیعت میجوید ،پس،
 .4714شاخ

های رشد نه بزرگ شدن رقمهائی که گویای بزرگ شدن فقر

طبیعت و بسا انسان و «غنای» قدرت هستند ،که کم و کیف زندگی انستان و
آبادانی زمین و سالمت محیط زیست ،در همه جا و همه وقتت ،بایتد باشتند.

در حقیقت،

 .4711جامعیت جستتن انستان واقعیتت پیتدا متیکنتد بته فعالیتتهتمآهنتگ

استعدادها و فضلهتای او وقتتی زنتدگی او عمتل بته حقتوق متیشتود و عقتل
خودانگیختتتهاش ختتالق استتت .پتتس یکتتی از شتتاخ

هتتا ،انتتدازه جامعیتتت

شهروندان یک کشور است .و

 . 4719هر کشور مناطق مختلف دارد .پتس ،رابطته انستان بتا طبیعتت محتل

زندگی او ،گوناگون میشود .لذا یک رنتگ و یکدستت شتدن را رشتد نمتی
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توان شمرد .چون یکدست و یک رنگ ساز قدرت است ،پس یکدستی و
یتتک رنگتتی گویتتای از رشتتدن مانتتدن نیتتز هستتت .بتتدینقتترار ،یتتک جامعتته،

همزمتتان ،فرهنتتگ استتتقالل و آزادی متتییابتتد کتته بتته همگتتان تعلتتق دارد و
گوناگونی فرهنگی نیز میجوید کته گویتای رشتد هتمآهنتگ منتاطق مختلتف
کشور است .پس رشتد فرهنتگ استتقالل و آزادی و گونتاگونی فرهنگتی ،دو
دیگر از شاخ

شاخ

های رشد هستند .و

 .4711دانستتته بتتودیم کتته کاستتته شتتدن از تضتتادها و افتتزوده شتتدن بتتر میتتزان

همبستگیها و گذار از تضادها به توحید اجتمتاعی ،ختود شاخصتی دیگتر از
شاخ

های رشد است .اینک بر آن دانسته متیافتزائیم ،کته افتزایش سترمایه

هتتای انستتانی و اجتمتتاعی و طبیعتتی و دیگتتر نیروهتتای محرکتته هتتم شتتاخ
دیگری از شاخ

های رشد هستند .و

 .4714بنابر این که رشد جریانی مداوم است ،یعنوی هور عمول زموان و

مکان عمل بعدی را ایجاد میکند ،پس شاخصی مهم از شواخصهوای
همگانی و همه مکانی و همه زمانی بوودن رشود ،تعیوین زموان و محول
عمل خود انگیخته پسین توسط عمل خودانگیخته پیشوین اسوت .بوه

سخن دیگر ،هرگاه قودرت از بیورون مداخلوه نکنود ،جریوان رشود نوه

قطع میشود و نه متوقف میشود و نه از راست راهی که میزان عدالت

اجتماعی است ،خارج میشود و نه آینده را از پیش متعین میکند .این
امکانهووا هسووتند کووه بوورای عموول خودانگیختووه انسووانها فراوانتوور

میکند.

 .43همگانی و همه مکانی و همه زمانی یعنی این که رشد تجزیهپتذیر نیستت
و اگر تجزیهپذیر شد  ،ضد رشد میگردد:

 .4314جدا کردن بعد معنوی از بعد مادی و ایتن ادعتا کته رشتد متادی رشتد

معنوی را نیز ببتار متیآورد و یتا بته عکتس ،دروغ استت .بنتابراینکته انستان
خودانگیخته ،در حال طبیعی ،از مدار باز مادی ↔ معنوی برختوردار استت،
رشد بازتر شدن این مدار است و نه بسته تر شدن آن .و
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 .4311این ادعا کته رشتد شتهری ستبب رشتد روستتائی نیتز متیشتود و یتا بته
عکس ،بنابر تجربه کشورهای مختلف جهتان ،دروغ استت ،رشتد هتمآهنتگ

ایجاب میکند همزمانی و همراهی رشد شتهر و روستتا و رشتد همته منتاطق و
رشد انسان و عمران طبیعت را .و

 .4319تقدم و تتأخر بخشتیدن بته رشتد علمتی و فنتی نستبت بتر برختورداری
شهروندان از حقوق شهروندی خویش ،دروغ است .از جمله به این دلیتل کته

علم و فن وسیله هستتند بترای ایتنکته شتهروندان زنتدگی را عمتل بته حقتوق
خویش کنند .و

 .4311جدا کردن رشتد اقتصتادی از رشتد سیاستی و رشتد اجتمتاعی و رشتد
فرهنگی که وسیله توجیه سیاستگذاری های رییمهای استبدادی است ،بنابر

تجربتته ایتتران و دیگتتر کشتتورهای استتتبداد زده دروغ استتت .در حقیقتتت،

بعدهای چهارگانه بیانگر یک واقعیت ،واقعیتی که جامعه است ،بیش نیستند

و از یکدیگر جدائیناپذیر هستند .رشد وقتی رشد است که هتر چهاربعتد هتم

زمان و همراه رشد کنند .و

 .4314جدا کردن رشد از میزان عدالت نیز دروغ است .زیترا عتدالت بمثابته

میزان تمیز حق از ناحق ،بنابراین ،رشد انستان و عمتران طبیعتت از بتزرگ و

متمرکز شدن قدرت است و بکار آن میآید که جمهور شهروندان رشد کنتد و
سرزمین آنها آباد بگردد.

 .4316جداکردن حال از آینده بنتام رشتد ،گویتای دروغ بتودن رشتد ادعتائی
است .چرا که چه آینده را خرج حال کردن و خواه حال را خرج آینده کتردن،

ضد رشد انسان و عمران طبیعت است .در حقیقت ،بیانگر بتزرگ و متمرکتز

شدن قدرت است.

 .4317تجزیه اقتصاد به بخشها و هر بخش به رشتهها و تقتدم بخشتیدن بته
بخشی و در آن بختش بته رشتتهای ،نته عامتل رشتد کته عامتل متالشتی شتدن

اقتصاد میشود .بنگریم به اثتر بختش نفتت بتر اقتصتاد ایتران و اقتصتادهای
کشورهای نفت خیز .هر اقتصاد تولید محتور ستامانه دارد و در ایتن ستامانه،

بخشها یکدیگر را ایجاب میکنند و در هتربخش ،رشتته هتانیز یکتدیگر را

ایجاب میکنند .پس اقتصاد تولید محور در خدمت انسان ،بمثابوه یوک
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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.

 .43نه انتقال فعالیتت شتهروندان یتک کشتور بته کشتور دیگتر و نته انتقتال
نیروهای محرکه آنها و نه زمینه کارشان به کشور یا کشورهای دیگتر ،رشتدآور

میشوند .این واقعیت که هتیچیتک از کشتورهای صتادرکننده نفتت و گتاز و

مواد اولیه رشد نکتردهانتد ،جتز ایتن نمتیگویتد کته بتا از دستت دادن نیتروی
محرکه و زمینه کتار ،امکتان رشتد استت کته از دستت متیرود .بخصتوص کته

صدور نیروهای محرکه و واردکردن فرآوردهها با درآمد حاصل از صدور آنها،

مدار بستهای را بوجود میآورد کته اقتصتاد ملتی در آن محتا و متالشتی متی
شود .بنابراین،

 .4314هرانسانی که داشتهِ خویش را به جای خود بکار میگمارد ،آن داشته،

اگر علم و یا سرمایه و یا زمین و یا ماده اولیه باشد ،دیگر او نیست کته رشتد

میکند ،بلکه قدرت است که بزرگ و متمرکز میشود و او را به خدمت ختود
در میآورد .برای مثال ،وقتی کسی کار دانش را رهتا متیکنتد و داشتته علمتی

خود را بکار میاندازد ،این داشته جز بکار استتثمار دیگتری نمتیآیتد .ادامته
استثمار ایجاب میکند که استثمار شونده رشد علمی نکنتد و استتثمارگر نیتز
استعدادهای خویش را مهمل بگذارد .بدینختاطر استت کته رشتد همگتانی و

همه مکانی و همه زمانی نمیشود .و

 .4311هر جامعهای که نیروهای محرکه خویش را صادر میکند ،هتم نیتروی

محرکه را از دست میدهتد و هتم زمینته و امکتان کتار را از دستت متیدهتد و
بهجای رشد ،این واپس رفتتن استت کته همگتانی و همته مکتانی و هرگتاه بته
صدور ادامه دهد ،همه زمانی متیشود.کشتورهای صتادرکننده منتابع و صتادر

کننده استعدادها سرانجام صادر کننده سرمایه نیز میشوند .ایران و کشورهای
نفت خیز و قاره افریقا مثالهای بارز این واپس رفتن هستند .و

 .4319تجربه وارونه نظر کسانی را ثابت کرد که میپنداشتتند استتعمار ستبب

پویا شدن نظامهای اجتمتاعی کشتورهای استتعمارزده متیشتود .در حقیقتت،
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صدور نیروهای محرکه در ازای واردکردن کاالها و فرآورهها سبب بند از بنتد
گسستن نظام اجتماعی این کشورها شد .رشد همگانی و همته مکتانی و همته

زمانی ایجاب میکند که همواره مازادهای کاال با کاال و خدمت با خدمت و
نیروی محرکه با نیروی محرکه ،مبادله شوند.
 .15در رشتد ،وقتتی از سته «همته» ستتخن بمیتان استت ،از سته مجموعتتهای
سخن بمیان است که یکدیگر را ایجاب میکنند:

 .1514همگانی ،در بر میگیرد ،در سطح کشور ،همه ساکنان آن را و در

سطح جهان ،تمامی جهانیان را بعالوه همه جانداران که باید زندگی درخور
حقوق خویش را بیابند و بعالوه طبیعت .بنابراین ،تعریف رشد و نیز برنامه

گذاری رشد میباید شامل این «همه» باشد .و

 .1511همه مکانی ،در بر میگیرد تمامی مناطق یتک کشتور کته محتیطهتای
زیستی گوناگون دارند ،بعتالوه کشتورهای همستایه کته اشتتراکهتای زیستت
محیطی دارند ،بعالوه همان کشور بمثابه عضوی از جامعته جهتانی کته بتر بته

سازی محیط زیست و اداره بهینه منابع موجود در طبیعت و همآهنگ سازی

رشد در سطح جهان حق دارد .لذا ،تعریف رشد و برنامتهگتذاری آن،بایتد در
بربگیرد این «همه» را .و

 .1519همه زمانی ،در بر میگیترد گذشتتهای کته سترمایه بایتد کترد و حتال و

آیندهای که جریان بهم پیوستهای را پدید میآورند و انطبتاق زمتانبنتدی را بتا
شرائط هر منطقه و ساکنان آن از ستوئی و زمتانبنتدی مبادلتههتای مازادهتای
نیروی محرکه با نیروی محرکه و کاال با کاال و خدمت با ختدمت ،بته ترتیبتی

که رشد ایجاب میکند .از ایتنرو ،تعریتف رشتد و برنامتهگتذاری رشتد بایتد
دربر بگیرد این «همه» را .و

تعریف رشد و برنامهگذاری آن میباید ترجمان بهم پیوستگی این

سه «همه» باشد .وگرنه ،برنامههای رشد سرنوشوتی را پیودا مویکننود
کووه در ایووران و روسوویه و کشووورهای اروپووای شوورقی تحووت ر یوومهووای

«کمونیست» پیدا کردند .در حقیقت،
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 .14بنابر اینکه رشد خودانگیخته و درونی است .زیرا انسان است کته رشتد
میکند و طبیعت است که عمران میجوید و سه «همه» باال هتمآهنگتی رشتد
انسان و طبیعت را میسر میگردانند،

 .1414برنامههای رشد دستوری که اجراشدنشان نیتاز بته بکتار بتردن قتدرت

(=زور) دارد ،همانسان که تجربههتای ایتران و کشتورهای اجراکننتده برنامته
های رشد دستوری معلوم کردند ،نه رشد همگانی و همه مکانی و همه زمتانی

که تخریب همگانی و همه مکانی و همه زمانی ببار میآورند .لذا،

 .1411برنامهگذاریِ موفقِ رشود آن برناموهگوذاری اسوت کوه هور سوه

«همه» را خودانگیختوه بشناسود و راهکارهوا ایون خوودانگیختگی را
مختل نگردانند.

خودانگیختگی انسان قابل درک است .خودانگیختگی طبیعتت و ،بیشتتر

از آن ،زمان و مکان ،مطبوع و بستا مقبتول طبتع نمتینمایتد.ازاینرو ،نیازمنتد

توضیح است:

 .1419خودانگیختگی طبیعت رعایت میشود هرگاه انسانها نه آنرا آلوده و

نه آنرا تخریب کنن د .هرگاه مداخله انسان سبب شده باشتد کته ،بترای مثتال،

کشتزارها و مرتعها و جنگلها بیابان بگردند ،بازگرداندن خودانگیختگی بته
طبیعت ،بازپس دادن عوامل از میان رفته به طبیعت متیشتود .بتدینقترار ،در

منطقهای از مناطق که محیط زیست آلودهگشتته و یتا طبیعتت کمبودهتا یافتته
است ،برنامه رشد پاالیش و بازبخشیدن عناصتر ربتوده شتده ،بته طبیعتت متی
شود .هرسامانه محیط زیستی وقتی عناصری را از دست میدهد و یا از او می

ستانند ،خودانگیختگی خویش را از دست میدهد .از اینرو انسان را آالینده

ترینها میخوانند .چراکه در سامانههای محیطهای زیستت دختل و تصترف
میکند .و

 .1411بنتتابر نظریتته جدیتتد ،متتاده و زمتتان و مکتتان بتتاهم پدیدآمتتدهانتتد .در

حقیقت« ،انفجار بزرگ» یتک حرکتت استت و حرکتت زمتان و مکتانمنتد
است .پس هر حرکت خودانگیخته ،زمتان و مکتان خودانگیختته متییابتد .و

هرحرکت دستوری که الجرم بکاربردن زور میشود ،زمتان و مکتان دستتوری

مییابد که فرصت سوزی ،یک نوع از انواع تباهکردن زمان و مکان است.
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بدینسان ،سه خودانگیختگی یکدیگر را ایجاب متیکننتد و بتا یکتدیگر
همراهند و تدبیرهای لحاش شده در برنامتهگتذاری رشتد درختور ایتن عنتوان،
بیانگر این سه خودانگیختگی میشوند.

 .11بنابراینکه زیبائی ویژگی رشد است وقتی انسان است که رشد متیکنتد و

طبیعت است که عمران میجوید ،پس،

 .1114همگانی شدن رشد تحقق پیدا میکند به زیبائی روزافزون انستانهتا و

طبیعت .زیبائی انسان از رهگذر رشد بر میزان عدالت اجتماعی ،بنتابراین ،از
میان برخاستن هرآنچه حق نیست (تبعیضها ،نابرابریها ،خشتونتهتا ،همته
بیانگر روابط قوا میان مسلطها و زیر ستلطههتا) و متحقتق گشتتن شتهروندان

جامع .و

 .1111همه مکانی شدن رشد تحقق پیدا میکند به زیبا و زیباتر شدن طبیعت

هر منطقه از رهگذر کامل شدن سامانههتای زیستت محیطتیهتای گونتاگون و

رهاشدن طبیعت از آلودگیها و از یکنواخت سازی کته یتک نواختت شتدن
شیوه تولید و مصرف به انسانها و طبیعت تحمیل میکند .و

 .1119همه زمانی شدن رشود واقعیوت پیودا مویکنود بوه بورهم افزائوی
زیبابی :به ترتیبی که زمان پیش میرود ،سالمت انسان و محیط زیست

کاموولتوور و زیبووائی انسووان و محوویط زیسووت بووه یموون رشوود هوومآهنووگ
اسووتعدادها و فضوولهووا از رهگووذر زنوودگی را عموول بووه حقوووق کووردن و

بخاطر کامل کردن سامانههای زیست محیطی.

بوودینقوورار ،لحوواظ کووردن ویژگووی زیبووائی در هوور سووه «همووه»،

بدینخاطر که زیبائی ویژگی حق و رشد است ،نوه تنهوا رشود را نشوال
آور و امید بخوش مویکنود ،بلکوه موانع از آن مویشوود کوه رشود قودرت

جانشین رشد انسان شود و زیور عنووان رشود ،برناموه بوزرگ و متمرکوز

شدن قدرت تهیه و اجرا گردد.
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 .19پیش از این دانستیم کته رشتد امیتد و شتوق و شتور آفترین استت .دقیتق
بخواهی ،شور در دل و شوق در سر و نشا در تن حالت طبیعی انستان ستالم

و در رشد است .لذا،

 .1914رشد وقتی همگانی است که همه ساکنان یک کشور رشتد متیکننتد و
وقتی این رشد واقعی است که از جمله ،همگان امیدوار باشند و در دل شتوق
و در سر شور و در تن نشا داشته باشند .هرگاه تعریف رشد و برنامهگتذاری

آن ،حالت طبیعی انسان را مالک بشناسد  -که حالتت ستالمت و رضتایت و
امیداوری و شوق و شور و نشا است – و بکاربرد ،برنامهای تهیه میشود که
ساکنان هر سرزمین خود آن را اجرا متیکننتد و امیتد وشتوق و شتور و نشتا

همگانی میگردد و روز افزون .و

 .1911رشد وقتی همه مکانی میشود که نه تنها ساکنان هر منطقه ،سالمت و

رضایت و امید و شوق و شور و نشا بیابند ،بلکته بالنتدگی ،ویژگتی طبیعتت

هر منطقه بگردد و طبیعت سالمت و طراوت و تازگی ،روز افزون بجویتد .در

حقیقت ،انسانه ا باید این طترز فکتر را کته طبیعتت ایتن توانتائی را دارد کته
هرچتته از او بستتتانی را بازبستتازد ،رهاکننتتد و بداننتتد کتته زمتتین هتتم گرفتتتار

فرسایش و پوکی میشود و بیابان میگردد .زیستتن در طبیعتتی کته ستالمت و
طراوات ندارد و همواره تازه نیست ،زنتدگی ختالی از امیتد و شتوق و شتور و

نشتتا متتیشتتود .از ایتتنرو استتت کتته عمتتران طبیعتتت بتته طتتراوت و تتتازگی و
بازیافتن بکارت واقعیت پیدا میکند و این مالک است که باید لحتاش کترد.

و

 .1919نسل امروز غرب نشین ،در مقایسه با نسول پیشوین ،ناراضویتور و
کم امیدتر و کم شوق و شورتر و کم نشال تر است .هرگواه نسول فوردا

ناراضیتر و ...از نسل امروز بگردد ،یعنی اینکوه بونبسوت رشود اداموه
دارد و در بوونبسووت ،نیوورو زور میشووود و زور جووز تخریووب نموویکنوود.

جامعههای غیر غربی وضوعی بودتر دارنود .از ایونرو ،نیواز بوه تعریوف
دیگری از رشد و به برنامهگذاری دیگری از رشد است کوه ،در آن ،هور

سه «همه» لحاظ شووند و  ،زموان بوه زموان ،میوزان رضوایت و شووق و
شور و نشال افزایش بیابد.
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 .11و دانستیم که رشد برخود افزا است همچنان که ضد رشد (= فراگرد شئ

شدن انسان و آلودگی روزافتزون محتیط زیستت) .اینتک متیتتوانیم دریبتابیم

چرا:

 .1114رشد وقتی همگانی میشود که میوزان برخوود افوزودن و شوتاب
آن به حد مطلوب میل میکنود و ایون حود مطلووب بواز و بوازتر شودن
مدار اندیشه و عمول انسوان اسوت .و نیوز ،در جریوان برخوود افوزودن،

ناممکنها ممکنها میشوند .ناممکنها ممکنها میشوند زیرا نه تنها
رشد برخود افزا است ،بلکه سبب بیرون رفتن از دایره ممکونهوا و بوه

حیطه امکان آوردن ناممکنها میگردد :رشد هر انسوان جواذب رشود
انسان دیگری است و هر دستآورد طالب معلووم کوردن نوامعلومی (=
ممکن کردن ناممکن) اسوت و هور گسوتردگیِ فضوای اندیشوه و عمول،

طالب بیشتر شدن است .ازاینرو ،رشد جاذب رشد و دافع درجوا زدن
است چه رسد به واپس رفتن .بدینقرار ،ناممکن را ممکن کردن وقتی

همگانی میشود ،رشد همگانی گشتهاست .از یواد نبوریم کوه اصول ایون
است :امکان رشد استعدادها و فضلهای انسان نامحدود است .و

 .1111باز از یاد نبریم که هرگاه از ویران کردن طبیعت بازایستیم و به عمران
آن روی آوریتتم ،نتته تنهتتا استتتعدادهای طبیعتتت نیتتز متتیتواننتتد بیشتتتر و بیشتتتر
بگردند ،بلکه محدوده زندگی انسان – بنابراین که جهان مستخر انستان استت

– میتواند تنها این کره خاکی نباشد .چنانکه عمر انستان بتر روی زمتین متی

تواند تا بخواهی دراز بگردد .همه مکانی شدن رشتد تحقتق پیتدا متیکنتد بتا

لحاش کردن این امکانها در تعریف و برنامهگذاری رشد .و

 .1119زمان نیز میتوانود موضووع رشود بگوردد وقتوی بوه یمون ممکون

کردن ناممکنها ،آنکار که ،در گذشته ،انجامش یک قورن زموان موی

برد ،در یک سال انجامپذیر بگردد .میتوان تصور کرد زمانی را که ،در

آن ،انسانهای رشید ،براستی از هور دقیقوه قرنوی بسوازند .بودینقورار،

رشد دانش و فن باید بکار انسوان بیایود بوه ترتیبوی کوه او عمور طبیعوی
خود را تا بخواهی دراز کند .و
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 .14رشتتد همگتتانی و همتته مکتتانی و همتته زمتتانی بتتدون برقتترار کتتردن رابطتته
مستقیم با واقعیتتی کته انستان استت و واقعیتت مکتان و داشتتههتای آناستت

(سرزمین یک کشور و مناطق مختلتف آن) و واقعیتتی کته زمتان استت (= از
جمله هرکار را در زمان خود انجام دادن) ،میسر نمیشود .از اینرو،

 .1414رشد میزانمند است .توضیحاینکه کار انسان و مکان و داشتتههتایش
و زمان یک مجموعه را تشکیل میدهند که همسازیشان نیازمنتد بکتاربردن

میزان است :اتالف را نزدیک به صفر نگاه داشتن و بازده را بته صتد درصتد
نزدیک کردن .این میزان را کارفرمائیها ناق

بکار میبرند .ناق

زیترا در

مصرف نیرو و مواد اولیه و کار و سرمایه و تعیین درصدهای کامل و نتاق

فرآوردهها ،بسا میزان را بکار میبرند .اما ویرانگری هتای محتیط زیستت را
نتته .ستترعت پایتتان یتتافتن منتتابع طبیعتتت را نتته .بازگردانتتدن متتواد موجتتود در

فرآوردههای مستعمل را به چرخه تولید اغلب نه .اقتصاد درمصرف ،یعنی بته

دور نریختن فرآوردهها بدینخاطر که سبب ستقو قیمتتهتا میشتود ،را نته.
عمران طبیعتت در همته روی زمتین را نته .حتال آنکته رابطته مستتقیم برقترار

کردن با واقعیت ،لحاش کردن همه واقعیتها را ایجاب میکند .و

 .1411این واقعیت که هر منطقه از کشور محیط زیستی دارد که میتواند بتا

محیط زیست منطقته دیگتر فترق داشتته باشتد ،نبایتد متانع از رابطته مستتقیم
برقرارکردن با واقعیت دیگری بگردد که منطقههای مختلف یک سترزمین و

منطقههای مختلف کره زمین هستند .این منطقتهها یتک مجموعته طبیعتی را
تشکیل میدهند .پس همآهنگ کردن فعالیتهای رشد در منتاطق مختلتف و
درکشورهای مختلف نیازمند بکارگرفتن میزانی است که امکان دهد در همته

جا ،طبیعت عمران جوید و محیط زیست سالمت و داشتههایش نه کاهش که
افزایش یابند .و

 .1419زمان فعالیتها را گرچه شرائط محیط زیست (گرمتا و سترما و کتم و
بیشی باران و ستیل خیتز بتودن و نبتودن و زلزلته خیتز بتودن و نبتودن و )...و

توانائیهای انسان و میزان نیروهتای محرکته در اختیتار تعیتین متیکننتد ،امتا

هرگتتاه زمتتانهتتای فعالیتتت هتتای منتتاطق مختلتتف یتتک ستترزمین لحتتاش و بتتا
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یکدیگر همساز بگردند ،هم اتالف وقت میتواند به صفر میل کند و هم رشد
همه مکانی و همه زمانی میشود .همه زمانی میشود هم بلحتاش عرضتی (هتم

ساز شدن زمانهای فعالیتهای رشد) و هم بلحاش طولی ( حفتظ هتمستازی
در کوتاه و میان و دراز مدت از جمله به یمن خودانگیختگی مکانی و زمتانی

و این واقعیت که وقتی هر کار در زمان ختود انجتام متیگیترد ،کارهتا در پتی
یکدیگر ،در زمانهای خود انجام میگیرند) .و

 .1411هرگاه اصل راهنمای انسان موزانه عدمی بگردد ،عقل او هویچ

گاه از استقالل و آزادی خویش غافل نمیشود و بکار طبیعی خوود کوه
ابتکار و ابداع و کشوف و خلوق اسوت مشوغول مویمانود .هرگواه او زور

درکار نیاورد و با طبیعت رابطه قوا برقرار نکند و عناصر طبیعت را بوه
تخریب یکدیگر بر نیوانگیزد ،یعنوی در رابطوه بوا طبیعوت نیوز ،موازنوه

عدمی را اصل راهنما کند ،رابطه او با زمان نیز ترجمان این اصول موی

شود .هرگاه یک تن چنین کند ،الگوی رشد پایدار میشود بورای یوک

جمع بزرگ و هرگاه یک جامعه چنین کند الگو میشود بورای جامعوه
جهانی .و جهان امروز بیشتر از هر زمان به چنین الگوئی نیاز دارد.
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 .44رشد با تخريب آغاز نمىشود؟
از غلط هايى كه ليبراليسم موفق شد اصلى خدشهناپذير بباوراند ،يکى

ايناست كه رشد با تخريب شروع مىشود .چنانكه نسخهاى كه براى رشد
كشورهاى «دنياى سوم» مىنوشت ،اين بود:

● از نظر سياسى ،استبداد نوگرا بجاى استبداد سنتى .و

● از نظر اقتصادى ،خصوصی سازی کامل و سپردن ابتكار به سرمايههاى
خارجى ،به ترتيبى كه بخش نويى در اقتصاد پديد آيد و این بخش اقتصاد

سنتى را نخست متالشى كند و آنگاه عناصر قابل جذبش را در خود جذب

كند .و

● از نظر اجتماعى ،توسعه شهرهاى مصرف کننده و تابعیت مالکیت

شخصی از مالکیت خصوصی یا مزدورى كردن كار بر محور اقتصاد نو .و

● از نظر فرهنگى ،از ميان برداشتن سنتها و باورهاى مزاحم رشد و «غربى

كردن فرهنگ» و دقیق بخواهی ،ایجاد اعتیاد به مصرف انبوه .و

● با تغيير طرز فكرها و تبديل انسان تابع طبيعت به انسان مسلط بر طبيعت،
انسان آزاد و رشدپذير پديد مىآيد.

اما واقعیت ،تن به تغییرِ مطلوبِ ایدئولویی سرمایهداری نمیدهد .این

است که در جریان «جهانی شدن» یا سلطه بر اقتصاد جهان از راه به مهار
درآوردن نیروهای محرکه« ،شوک درمانی» روش سرمایهداری میگردد.
درباب چونی و چرائی فاجعه محور شدن سرمایهداری ،کتاب نائومی کالین

(دکترین شوک ،ظهور سرمایهداری فاجعه محور) ،بس خواندنی است و
ترجمه آن در اختیار ایرانیان است.

پیش از این ،در کتابهای نفت و قهر و نفت و سلطه و اقتصاد

توحیدی ،چرائی همزاد و همراه بودن سرمایداری سلطهجو با استبداد خون
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بار و ویرانگر را ،تشریح کردهام .در کتاب توتالیتاریسم نیز ،ستون پایههای
استبداد فراگیری که سرمایهساالری است ،تشریح شدهاند.

نسخهای که لیبرالیسم برای همه اقتصادها نوشتهاست و نسخهِ «مکتب

شیکاگو» کامل شده آناست را ،پيش و پس از جنگ جهانى دوم ،قدرتهاى
غربى در كشورهاى زيرسلطه خود ،به اجرا گذاشتهاند« .ديکتاتوری هاى

مدرن» ميزان غارت منابع و تخريب طبيعت را تا توانستند باالبردند .اما
مراحل چهارگانه رشد كه ليبراليسم وعده مىداد ،واقعيت نجستند:

در مرحله اول ،سرمايههاى خارجى وارد مىشوند و موازنه پرداخت ها را

منفى مىكنند .در مرحله دوم ،سرمايههاى خارجى همچنان وارد مىشوند اما
حاصل سرمايههائى كه در مرحله اول وارد شدهاند ،بدست آمده و كشور
صادرات جديد (براى مثال نفت) پيدا كردهاست .در مرحله سوم ،صادرات

جديد بازهم افزايش مىيابد .نياز به سرمايه خارجى كاهش مىپذيرد .چرا كه

اقتصاد جديد خود سرمايه پديد مىآورد .با وجود اين ،موازنه پرداختها منفى

است .در مرحله چهارم ،صادرات اقتصاد جديد بدانحد مىرسد كه موازنه

پرداخت ها مثبت مىشود .در اين مرحله ،كشور به رشد اقتصادى رسيدهاست

و مىتواند نيروهاى محركه رشد را ايجاد كند.

اين نسخه ،در كشورما ،ریيم پهلوى را پديد آورد و اينك نيز ریيم

مالتاريا به همان نسخه عمل مىكند .در حقيقت« ،تا ويران نشود كار به
سامان نرسد» ،طرز فكر حاكم است .چنانكه،

● زورپرستان میگویند :در كوتاه مدت ،خشونت را براى برداشتن موانع
استقرار «اسالم ناب محمدى» ضرور میدانند.

● اصالح طلبان :در همانحال كه انقالب را خشونت و اصالح را عدم

خشونت مىشمارند ،قول خود را با درآمدن به محدوده دولت خشونتطلبان
نقض مىكنند .بديهى است آن را توجيه مىكنند :در كوتاه مدت ،مصالحه و
در دراز مدت ،رسيدن به نظام قانونى و جامعه مدنى.

● هر دو دسته همان نسخه اقتصادى را بکار مىبرند كه پهلوی ها بکار

مىبردند :گرفتن قرضه و وارد كردن سرمايه خارجى ،سرمايه گذارى كردنشان
و پرداختشان از محل توليد!
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با آنكه به على (ع) گفتند :نخست معاويه را بر حکومت شام نصب كن و
در موقع مقتضى عزل كن تا نتواند به مقابله برخيزد و او تخريب اول را راه

ساختن آخر ندانست .هم اكنون ،گروهبندی هاى سياسى تركيب كننده دولت
مالتاريا ،بنام مصلحت ،يا به تخريب مشغولند و يا «دم نزنيم تا انتخابات

رياست جمهورى» ،را روش كردهاند .اما چرا در همه جا ،ويرانگرى را آغاز

رشد مىشمارند؟ زيرا عقل قدرت مدار با تخريب آغاز مىكند .غافل از
اينكه آغاز كردن با تخريب ،آغاز كردن با ويران كردن خويشتن است و به

رشد راه نمىبرد:

خويشتن ويران سازى راه به رشد نمىبرد:
مىدانيم كه در كشورهاى مختلف ،ميزان رشد را با افزايش توليد

ناخال

ملى اندازه مىگيرند .چرا با افزايش توليد خال

ملى اندازه

نمىگيرند؟ زيرا قدرت سرمايه و دولت در خدمت آن میخواهند واقعيت را
از مردم هر كشور و مردم جهان بپوشانند .در حقيقت ،اگر براستى توليد ملى
را خال

كنند ،كشورى كه رشد اقتصادش منفى نباشد ،نمىتوان يافت .حال

اگر فرآوردههاى ويرانگر را كه اقتصاددانان آگاه دو سوم کل توليد برآورد

مىكنند ،نيز ،از توليد ناخال

بکاهند ،ميزان واقعىتر رشد منفى اقتصادها

بدست مىآيد .و نيز اگر اثر «مصرف كن تا بيکار نمانى» را بر اندازه

«مصرف ناخال

ملى» ،از آن بکاهند ،ميزان رشد منفی بازهم به واقعيت

نزديكتر مىشود .بدينقرار ،شعار «رشد با ويران كردن آغاز مىشود» ،در
مقياس جهان ،خطر ويرانگرى عمومى طبيعت و تنگ و تنگتر كردن عرصه

زندگى را ،پدپد آوردهاست .اما آيا مىتوان «رشد با آباد سازى آغاز مىشود»
را جانشين كرد؟:

 .4هر عمل هستى سوز ،ضد رشد است .مىتوان گفت :انسانى كه كار

مىكند ،نيروى كار خويش را از دست مىدهد .تن او فرسوده مىشود.
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بنابراين ،تحصيل علم نيز ،با تخريب تن و نيرو آغاز مىشود .اين سخن ظاهر
فريب است كه جامعهها را به پرستش اسطوره رشد در آوردهاست .از راه

فايده تكرار ،يادآور مىشوم كه نيرو بىكار نمىماند .نيروئى كه در ساختن
بکار نمىرود ،در ويرانگرى بکار مىرود .بدينقرار ،وقتى زندگى فعاليتهاى
استعدادهاى آدمى و عمل به حقوق ذاتى حيات مىشود ،نه تنها هستى او

نمىسوزد ،بلکه رشد او دائمى مىگردد .چرا كه هم جريان رشد ،نسل به نسل
ادامه مىيابد و هم فعاليتهاى رشد ،تا هستى هست ،بر خود مىافزايند.

عمل انسان بر طبيعت نيز وقتى رشد است كه هستى طبيعت را ويران

نكند و هستى منابع طبيعت را نيز نيستى نگرداند .زبان فريب اين حکم را
منطقى نمىپندارد .زيرا مواد موجود در طبيعت ،با بکار رفتن در توليد
فرآوردهها ،به پايان مىرسند .آقاى بوش ،رئيس جمهورى امريکا حاضر نشد

توافقنامه سازمان ملل را در باب محيط زيست ،امضاء كند .بدين عذر كه

روا نمىبيند از توسعه فعاليتهاى اقتصادى بکاهد! اما يکى از دو واقعيت،
بر جهانيان آشکار است :اقتصاد كنونى ،محيط زيست را ويران مىكند و

حيات را بر روى زمين ،تحديد و تهديد مىكند .در باره واقعيت دوم،

جهانيان وجدان پيدا كردهاند كه در مصرف منابع طبيعت اسراف و تبذير

مىشود .و حق ايناست كه سرمايهساالرى حاكم مواد موجود در طبيعت را
به ترتيبى بکار مىبرد كه سود را بحد اكثر برساند و مصرف انبوه را ميسر
بگرداند .وگرنه ،در كشت و كار و در صنعت ،مىتوان روش هستىساز را

جانشين روش هستىسوز كرد .اگر بنا را بر اين بگذاريم كه در طبيعت ،از هر
چيز ،به اندازه وجود دارد ،اين ساخت هاى جامعهها هستند كه بايد تغيير

كنند و اين عقل ها هستند كه بايد مستقل و آزاد شوند .از اينجا،

رشد هستىساز مىشود .فعاليتهاى هستىسوز ضد رشد مىشوند.

در عمل بر طبيعت و در كاربرد مواد طبيعت نيز ،هر اندازه به اين

اصل نزديكتر ،ميزان ويرانگرى كمتر و اندازه رشد بيشتر مىشود.

 .1بدينقرار ،وقتى در يك فعاليت ميزان تخريب به صفر مىرسد و اين
فعاليت سبب تخريب فعاليت ديگرى نمىشود ،رشد به حد مطلوب
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رسيدهاست .مىدانيم كه كشورهاى ثروتمند براى آنكه به تعهد خود عمل
نكنند و از فعاليتهائى نكاهند كه محيط زيست را آلوده مىكنند ،برآن می
شوند از كشورهائى كه محيط زيست را كمتر از سهميه خود آلوده مىكنند،

سهميه بخرند! و يا هستند اقتصاددانانى كه پيشنهاد مىكنند صنايع آلوده

كننده محيط زيست به كشورهاى «جنوب» انتقال داده شوند .و بنابر روابط

قوا ،در جامعهها ،هركس ساختن خويش را در ويرانى ديگرى مىجويد .به
ترتيبى كه ،در اين مطالعه ديديم ،انسانها در خود نيز ،هر ساختنى را با ويران

كردن همراه مىكنند .بدينقرار ،از بارزترين مشخصههاى ويرانگرى بنام
رشد ،پيدايش روابط خصمانه سلطهگر  -زیرسلطه و پويائی هاى آناست:

هگل مىپنداشت ،در جامعه ،هر فرد هدفى جز خود ندارد و فرد

ديگر ،از ديد او ،آلت رسيدنش به هدف او است .بنابراين ،فردها،
همزمان ،آلت يکديگرند .و او غافل بود كه در روابط قوا ،انسان ها،

آلت قدرت مىشوند .بنابراين ،پويائى اولِ رابطه سلطهگر  -زير

سلطه ،پويائى قدرت و يا تخريب متقابل است .پس ،رشد با پايان

دادن به رابطه سلطهگر  -زيرسلطه و متوقف كردن پويائى قدرت آغاز

مىشود.
.9

در دو قرن اخير ،در غرب ،بودهاند فيلسوفان و جامعه شناسان و

اقتصاددانانی كه كوشيدهاند ،اين مسئله را حل كنند :چگونه مىتوان جامعهاى
را آراست كه در آن ،هر فرد ،در همان حال كه رشد مىكند ،بجاى تخريب

ديگرى ،در رشد او شركت كند؟ مىدانيم كه ماركسيسم راه حل مسئله را در

گرو سير جدالى جامعه و حل تضاد مىداند .اما پويائى قدرت يا تخريب
متقابل انسان ها ،در عمل ،بدينسان انجام مىگيرد :سلطهگر از زيرسلطه

مىستاند و در خود جذب مىكند (چنانكه نفت را اقتصاد مسلط از
ا قتصادهاى زيرسلطه که اقتصادهای كشورهاى نفت خيز باشند ،مىستاند و

در فعاليتهاى خود ،بکار مىبرد) .اين ستاندن و در خود جذب كردن را
پويائى جذب و ادغام مىناميم .اما زيرسلطه كه نيروهاى محركه خود را

(مغزها و «نيروى كار» و سرمايهها و ثروت هاى طبيعى) در اختيار سلطهگر
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مىنهد ،متالشى مىشود .جريانى كه در آن ،نيروها را مىدهد و در ازاى آن،
از سلطهگر فرآوردهها و «خدماتى» را مىستاند كه بکار قدرت حاكم مىآيند

را ،پويائى متالشى شدن مىخوانيم .تضادهاى داخلى و خارجى که معلول

پويائی های روابط سلطهگر  -زیرسلطه هستند ،با كدام معجزه حل مىشوند؟
آیا این پويائی ها خود خویشتن را نفی میکنند و به نظام سلطهگر  -زيرسلطه

پايان مىبخشند؟ برای مثال ،آن خشونت که ،در جریان بکاررفتن ،خود را
نفى میكند ،كدام است؟ قائل شدن به اين ديالکتيك ،حاصل غتلت از
اين واقعيت است كه روابط قوا ميان انسان ها بر قرار مىشوند و

خشونت را انسان ها بر ضد يکديگر بکار مىبرند .اما قدرتى كه انسان
ها را آلت مىكند ،در بيرون و درون آدميان بر آنها فرمان مىراند.
پويائى قدرت ،تخريب متقابل است و جريانى است كه مىتواند تا
تخريب كامل انسان و طبيعت ادامه پيدا كند .بنا براين،

تصميم را انسان مىگيرد و رشد با تغيير كردن انسان شروع مىشود

و اين تغيير با بيرون آمدن از روابط سلطهگر  -زيرسلطه آغاز مىشود.
بطور مشخص ،با متوقف كردن پويائى جذب و ادغام و پويائى تجزيه

و تالشى است كه جريان رشد آغاز مىشود.

 .1در دنياى واقع ،مىبينيم كه در نظام سلطهگر  -زيرسلطه ،هم در مقياس

يك ملت و هم در مقياس جهان ،سه پويائى ديگر بيانگر پويائی هاى پيشين

میشوند :پويائى نابرابرى و پويائى فقر و پويائى خشونت.

مىدانيم كه در نظريههاى رشد ،نابرابرى نقش فعال داشتهاست و دارد:

ليبراليسم ،تمركز ثروت را نزد اقليت سرمايه دار عامل رشد مىخواند .زيرا
امکان مىدهد ثروت هاى جامعه متمركز و از سوى اقليتى كه مالك آن

مىشود ،بکار افتند .و نيز ،نخبههاى تحصيل كرده زمامدار رشد مىشوند و
جامعه را به پيش مىبرند .و نيز ،ماركس استعمار را مترقى تصور مىكرد.

چرا كه نظام هاى ايستاى جامعههاى مستعمره را به نظام هاى پويا بدل

مىكند .و از دید او ،در جامعه داراى نظام سرمايهدارى ،رسيدن به مرحلهاى
كه در آن ،يك اقليت صاحب سرمايه و يك اكثريت صاحب «نيروى كار»،
365

بيش ،باقى نماند ،تضاد نيروهاى مولد با روابط توليدى ،انقالب منتظر را به
بار مىآورد.

در جامعههاى داراى نظام زيرسلطه ،تبعيض ها که بسود اقليت صاحب

امتياز برقرارند ،موجب صدور ثروت ها شدند اما سبب سرمايه شدن و بکار
افتادن ثروت ها نشدند .در جامعههاى داراى نظام سلطهگر نيز از ثروت
هاى نجومى كه تشکيل مىشوند ،سهم بسيار كوچکى به سرمايه بدل مىشود.

ثروت ها در بورس ها بکار مىافتند .پويائی هاى نابرابرى و فقر و خشونت
مشخصه همه جوامع جهان گشتهاند .در اين جوامع نيز انقالب منتظر روى

نداد.

انقالب منتظر روى نداد .زيرا حتى اگر به ظاهر قانع شويم ،تضاد

اكثريت فقير و اقليت غنى ،حاصل اين پويائی هاست و اين پويائی ها
نه بيانگر تضاد نيروهاى مولد با روابط توليدى كه ترجمان ايجاد و

انحالل قدرت در سطح جامعهها و سطح جامعه جهانى هستند .بدين
قرار ،بار ديگر به اين نتيجه مىرسيم كه

عدالت هدف نيست ،ميزان است و از آغاز بايد بکار سنجش

رابطهها و فعاليتها آيد .پويائی هاى نابرابرى و فقر و خشونت

بيانگر عموميت پيدا كردن جريان تخريب در مقياس جامعهها و در
مقياس جامعه جهانى هستند .بنابراين ،عدالت ميزانى است كه اندازه

از ميان برداشتن اين پويائی ها را نشان مىدهد .افراد هر جامعهاى

كه فعاليتهاى خود را با اين ميزان سازگار مىكنند ،در رشد هستند.

دو زبان ،آزادى و فرهنگ و زبان قدرت و ضد فرهنگ:
 .4از پىآمدهاى پويائى قدرت يا تخريب متقابل ،يکى پويائى نشستن زبان
قدرت و ضد فرهنگ قدرت بر جاى زبان آزادی و فرهنگ استقالل و آزادى
است .در حال حاضر ،در ايران ما ،دين دارد در خشونت خالصه مىشود.

كلمهها ،معانى واقعى خود را از دست مىدهند و معانى ای پيدا مىكنند كه
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با قدرت مدارى سازگار هستند :از زيادت تكرار دروغ ،اصالح دارد عدم
خشونت و انقالب دارد خشونت معنى مىشود .در آغاز ،ادعا مىشد كه
اصالح با عدم خشونت و انقالب با خشونت همراه است .اما اينك ،حتى

معانى اين دو كلمه دارند از يادها مىروند .آزادى الابالی گرى معنى مىشود.

فرهنگ فرآوردههائى معنى پيدا مىكند كه آدم ها مصرف مىكنند« .هجوم

فرهنگى» واردات بدون مجوز اين فرآوردهها و مصرف آنها تعريف مىشود.
بدين تعريف ،استقرار انواع سانسورها واجب مىگردد .واليت قدرت و (

زور) معنى مى شوند .و چون زور اگر بدست نااهل بيفتد خطرناك است ،بايد
تمام آن در دست «رهبر» باشد! و...

اما اين تنها در كشور ما نيست كه معانى كلمهها با معانى قدرت مایه يا

معانى سازگار با قدرتمدارى جانشين شدهاند و مىشوند .در غرب ،آزادى،
قدرت فرد در قلمرو خود معنى مىدهد .توانائى نيز قدرت معنى مىدهد.

فرهنگ رهآورد خالقيت انسان هاى خودانگیخته و ضد فرهنگ ساخته زور

است .اما بحکم نقشى كه مصرف در اين جامعهها پيدا كردهاست ،ضد
فرهنگ ويرانگرى با ميزان بيشتر و آهنگ پُرشتابتر فراگير مىشود .تا

بدانجا كه امروز ،كلمه خبر ،خشونت هاى بکار رفته در اينجا و آنجا را به

ذهن متبادر مىكند .بنيادهاى جامعه ،بخصوص وسائل ارتبا جمعى (راديو
و تلويزيون و سينما و مطبوعات) در خدمت مصرف انبوه ،ناگزير ،مبلغ

خشونت و ويرانگرى هستند.

صنعت ابهام كه قدرت كارفرماى آناست ،در جريان تخريب متقابل،

عرصه زبان قدرت و ضد فرهنگ قدرت را بطور روز افزون گستردهتر و

قلمرو زبان آزادی و فرهنگ استقالل و آزادى را تنگتر مىكند .اگر اين
ويرانگرى شدنى است ،بدين خاطر است كه عقل قدرت مدار پندار و گفتار
و كردار را با ويرانگرى شروع مىكند .بنابراين ،پويائى زبان قدرت و ضد

فرهنگ قدرت ،بيانگر شدت ابتالى عقلهاى افراد يك جامعه به قدرت

مدارى است .بدينقرار،

رشد به معرفت مداوم بر خودانگیختگی عقل و پرداختن عقل

بکار طبیعی خود که خلق است ،نیازدارد اين كار ،به بازیافتن معناى
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هر كلمه بیآنکه زور بنمایه آن باشد و شتاف كردن معانى كلمهها و
بدان شتاف كردن پندار و گتتار و كردار آغاز مىشود و ادامه مییابد.

كاستن از قلمرو زبان زورمدارى و ضد فرهنگ قدرت و هر چه
فراختر كردن پهنای استعمال زبان آزادى و فرهنگ بمثابه

ساختههاى عقل هاى مستقل و آزاد و خالق ،رشد همين است.

 .6امروز ،اقتصاد جهانى شدهاست .حق ايناست كه قدرت اقتصادى نه تنها

عرصه جهان را از آن خود كردهاست ،بلکه عرصه زمان را نيز به تصرف

خويش در آوردهاست :جهانيان پيش خور مىكنند و ماوراء ملی ها ،از هم
اكنون ،تكليف آينده را نيز معينكردهاند .باوجوداين ،دو پويائى بيانگر رابطه
انسان آغاز هزاره سوم با زمان و مکانند :پويائى توسعهطلبى قدرت اقتصادى

در زمان و مکان و پويائى كوتاه شدن زمان و تنگ شدن مکان انسان:

 .614قدرت اقتصادى جهانى شدهاست و اينك اسباب تصرف فضا را

تدارك مىكند .اين قدرت هر جا را تصرف مىكند ،فزونى خرج بر دخل را
ناگزير مىكند .نتيجه ايناست كه زيرسلطه هستی خود را پيش فروش می

كند .در اقتصادهاى مسلط نيز هر فرد مىبايد آينده خود را گرو بگذارد:

زندگى قسطى.

 .611زمانى بود كه به انسان ها گفته مىشد گذشته را فراموش كن و به آينده

طالئى بيانديش و براى آن كار كن .امروز ،به انسان ها مىگويند ،به حال
بيانديش! زمان حال و محل كار و محل گذران اوقات فراغت ،فكر و هوش

انسان امروز را در خود محبوس كردهاست.

اين دو پويائى هستند كه انسان ها را نسبت به تخريب روز افزون

محيط زيست ،بىتتاوت مىكنند .حال آنكه رشد با بيرون آوردن
اختيار زمان و مکان از دست قدرت اقتصادى و سپردن آن به انسان

آغاز مىشود .هر اندازه زمان پندار و گتتار و كردار انسان وسيعتر ،او
مستقل و آزادتر و در رشدتر .و هر مقدار زمان و مکان در اختيار

قدرت اقتصادى تنگتر ،ميزان تخريب پائينتر ،انسان مستقل و
آزادتر و محيط زيست او سالمتر.
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 .7پىآمد پويائی هاى باال ،پويائى خارجى شدن است .توضيح اينكه انسان

عصر امروز ،بطور روزافزون ،وابسته مىشود .بطور روزافزون قدرت هاى

اقتصادى و سياسى و «فرهنگى» از مهار انسان ها بدر مىروند و مهار انسان

ها را بدست مىآورند .به جامعه امروز ايران بنگريم :دولت در بودجه خود
خارجى است .چرا كه ،در تمامى بودجهاش ،متكى به اقتصاد مسلط است.
اقتصاد داخلى نه تنها متكى به بودجه است بلکه متكى به واردات نیز هست.

به جوانان مىگويند سرمايه الزم براى سرمايه گذارى و ايجاد كار وجود

ندارد و بايد «نيروى كار» را صادر كرد .در سياست داخلى نيز ،محور

قدرت خارجى است .فرد نيز اختيار پندار و گفتار و كردار خويش را ندارد.

اما اين پديده جهانى است :در جامعههاى داراى اقتصاد مسلط نيز،

دولت ها روز به روز توان خود را در برابر اقتصادى كه جهانى شدهاست و

«فرآوردههاى فرهنگى» كه باز جهانى شدهاند ،از دست مىدهند .رويداهاى

اين روزها ،همچون ضربهاى شديد افكار عمومى جامعههاى غربى را از

رخوت بدرآوردهاند :تا اين زمان ،مىباوراندند كه كارفرمائی ها بخاطر
رقابت و زيان دادن ،ناگزير مىشوند از شمار كاركنان خود بکاهند .و حاال،

كارگران و كاركنان مىبينند كارفرمائی ها با وجود سود بردن ،باز بيکار
مىكنند .در برابر كارفرمائی ها از دست دولتها نيز كار چندانى ساخته
نمىشود .زيرا كارفرمائی ها واحدهاى فراملى هستند! بدينسان ،انسان ها،

بطور روز افزون ،اختيار خود را ،از دست مىدهند .پويائى خارجى شدن كه
مشخصه عصر ما است از اعتماد انسان نسبت به خويش و تكيه انسان به

خود ،روز به روز ،بيشتر مىكاهد .اختيار را از انسان مىستاند و او را آلت
فعل تخريب خويش و محيط زيست مىكند .بنابراين،

جريان رشد با پايان بخشيدن به جريان خارجى كردن جامعه و،

در هر جامعه ،فرد فرد انسان ها ،آغاز مىشود .بديهى است سياست
جهانى مى بايد تا كه در مقياس جهان و زمان ،مهار را از دست سرمايه
ساالرى و ديگر ساالری ها بدرآورد و بدست جهانيان بسپارد .اما اين
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سياست جهانى تنها وقتى مىتواند پديد آيد كه جامعهها به خود
متكى شوند .و
 . 3از پويائى وابستگى يك طرفه و وابستگى دو طرفه بسيار سخن بميان

است .در واقع ،زيرسلطهها گرفتار جبر وابستگى روز افزون به سلطهگر

مىشوند .در مدار بستهاى كه ميان سلطهگر و زيرسلطه پديد مىآيد ،جريان
نيروهاى محركه از زيرسلطه به سلطهگر و جريان فرآوردههائى كه بکار بسط
قدرت سلطهگر بر زيرسلطه مىآيند را پويائى وابستگى گوئيم .در برابر آن،

سلطهگرها مىگويند آنها نيز به نيروهاى محركهاى كه وارد مىكنند،
وابستهاند .بنابراين ،وابستگى دو جانبه است! اما در اين وابستگى دو جانبه،
الف .هر دو وابسته به قدرت هستند .و

ب .در اين وابستگى ،سلطهگر در مقام سلطهگر و زيرسلطه در موقعيت زير

سلطه وابستهاند .اولى بر ثروت خويش و دومى بر فقر خود مىافزايند و هر

دو ،انسان و طبيعت را تخريب مىكنند .بدينقرار ،وابستگى متقابل را

نمىتوان تسالئى براى وابستگى يك جانبه قرارداد.

بدينقرار ،بجاى وابستگى يك جانبه و دو جانبه كه مدار بسته

تخريب است ،مدار باز همپيوندى و هميارى را مىتوان نشاند چنانكه
هر فرد ،قلمرو رشد ديگرى را بگستراند و جامعهها فراخناى رشد

متقابل را هرچه گستردهتر بگردانند .آن سياست جهانى كه مىتواند

بيرون از روابط سلطهگر  -زيرسلطه پديد آيد ،سياستى بر اين هم
پيوندى و هميارى است.
 .3رابطه با واقعيتى كه طبيعت و مواد موجود در آناست ،رابطه موجود زنده
با محيط زيست و مواد الزم براى زيست پايدار است .بنابراين ،اگر انسان

ها رابطه با يکديگر را بر اساس رابطه موجود زنده با طبيعت و مواد موجود
در آن ،بر قرار كنند ،ساختههاى ذهنى كنونى در باب غنى و فقر را سخت

ويرانگر مىيابند .غناى تن را در بکار بردن به اندازه آنچه بکار زندگى در

سالمت مىآيد ،مىيابند و غناى روان را در رشد خود و آبادانى طبيعت
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مىجویند .بدينقرار ،تغيير طرز فكر انسان ها نسبت به رابطهاى كه انسان
مستقل و آزاد مىتواند با واقعيتها بر قرار كند ،رشد است .در حقيقت ،در
حال حاضر ،جامعهها از زاويه رابطه سلطهگر  -زيرسلطه و در درون
جامعهها ،انسان ها از ديدگاه رابطه قوا يا ،به قول هگل ،آلت باز و آلت ،در
طبيعت و مواد موجود در آن ،مىنگرند .قدم اول رشد تغيير كامل اين ديدگاه
و رابطه است .چنانكه از نظرگاه رابطه با محيط زيست و مواد موجود در

طبیعت ،جامعهها و انسان ها با يکديگر رابطه بر قرار كنند .به سخن ديگر،

در جريان تاريخ ،مرام قدرت بيانگر قطع رابطه مستقيم انسان با واقعيت

هائى گشتهاست كه محيط زيست او را تشکيل مىدهند .دو نظر ماكس وبر
و ماركس ،دو ديد از يك پويائى هستند :پويائى تخريب واقعيت ها از

وراى ذهنيتى كه انسان ها بر مدار قدرت يافتهاند .ماكس وبر تغيير
طرز فكر را مؤثر در ساختن سرمايهدارى مىپندارد و ماركس ساخته

شدن سرمايهدارى را عامل پيدايش ذهنيت سازگار با خود مىانگارد.
اما هر دو از اين واقعيت غتلت مىكنند كه رابطه انسان ها با واقعيت

هائى كه محيط زيست آنها را تشکيل مىدهند ،ترجمان قدرتمدارى

و رابطه سلطهگر  -زيرسلطه ميان انسان ها است .وگرنه پويائى
تخريب واقعيت و پويائىهاى ديگر هستند كه روابط اجتماعى و
ذهنيت سازگار با خود را پديد مىآورند .بدينسان،

بيان استقالل و آزادى روش رابطه مستقیم با واقعیت را در اختیار

مینهد و رشد حاصل رابطه مستقيم با واقعيت است .اين رابطه
مستقیم با واقعیت است كه بايد مبناى رابطه انسان ها در درون

جامعهها و جامعهها با يکديگر كرد تا كه زندگى مستقل و آزاد و در
رشد ،بر میزان عدالت اجتماعی ،ميسر بگردد.
 .45رويهاى كه آقاى بوش ،رئيس جمهورى پیشین امريکا در پيش گرفت،
بيانگر اصل تقدم مصلحت قدرت بر حق انسان و طبيعت است .در اتخاذ
اين رويه ،او تنها نيست .در همه جا ،اصل بر اين تقدم است .با وجود اين،

سلطهگرها ،بحکم آنکه گمان مىبرند صاحب قدرت هستند ،بيشتر از اصل
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تقدم و تسلط مصلحت برحق پيروى مىكنند .مىدانيم كه آقاى خمينى اين
اصل را اصلى دينى كرد و ،بنام آن ،دم از واليت مطلقه فقيه زد و مجمع

تشخي

مصلحت تشکيل داد .اين امر كه آقاى بوش و آقاى خمينى و

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

مصلحت قدرت بر حقوق انسان و طبيعت پيروى مىكردند و مىكنند،
تغييرى در اين واقعيت بوجود نمىآورد كه پيروى از اين اصل ،بيانگر به

بندگى قدرت در آمدن و تخريب را روش كردنِ انسانها است  .پويائى تقدم

مصلحت بر حقوق جريانى را پديد مىآورد كه به انكار و تخريب حقوق
انسان و محيط زيست مىانجامد.

بدينقرار ،به واقعيتى پى مىبريم كه از آن غافل بوديم :اگر پاى

قدرت بميان نبود ،دو گانگى حق و مصلحت به ذهن نيز خطور

نمىكرد .مصلحت انسان و مصلحت طبيعت ،عمل به حقوق آنها می

گشت .اين در رابطه با قدرت است كه پاى مصلحت بميان مىآيد و

مصلحت تخريب حیات انسان و طبيعت ،بسود قدرت معنى پيدا

مى كند .جز اين ،هيچ مصلحتی نه وجود دارد و نه هيچ عقلى
مىتواند آن را بسازد .رشد با آزاد كردن انسان و محيط زيست او از

اين مصلحت آغاز مىشود .رشد بازایستاندن پویائی جانشینِ حق
شدن مصلحت قدرت فرموده و ویرانیها است که ببار میآورد .این
پویائی با پویائی از یادرفتن حقوق و برهم افزوده شدن تکلیفها

همراه است که ویرانی بر ویرانی میافزاید .پایان بخشیدن به این دو

پویائی در گرو ،بیان استقالل و آزادی را اندیشه راهنما کردن است.
رشد همین است.
 .44مدار بسته تخريبى كه پويائی هاى باال پديد مىآورند ،نيروهاى محركه
را بطور روز افزون در خود جذب و به زور ويرانگر بدل مىكنند .بدينقرار،

اندازه رشد و ميزان ويرانگرى هر جامعه را مدارى بدست مىدهد

كه نيروهاى محركه در آن كار برد پيدا مىكنند .در جامعههائى كه
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فضاى فرهنگى و نظام اجتماعى  -سياسى بستهاى دارند و آنها را
جامعههاى بسته مىخوانند ،نيروهاى محركه كم توليد مىشوند و
بخش بزرگى از نيروهاى محركه هم كه توليد مىشوند ،در مدار بسته،

كاربردى جز تخريب پيدا نمىكنند .بدينقرار ،تغيير نظام اجتماعى
 -سياسى از بسته به باز ،آغاز رشد است.

باردیگر خاطرنشان کنیم که مىپنداشتند جامعههاى داراى نظام بسته

ايستا هستند و همان كه هستند مىمانند .از اين رو ،ماركس مىپنداشت

استعمار عامل باز كردن نظام بسته و پويا شدن جامعههاى مستعمره مىشود.
اما واقعيت ايناست كه نظام هاى بسته حاصل تخريب مستمر نيروهاى

محركه هستند .اما جامعهها چسان اين نظام را پيدا مىكنند؟ اينسان كه از
راه رابطه سلطهگر  -زيرسلطه با قدرتى در بيرون خود رابطه برقرار میکنند و
بدان ،نظام جامعه را به مدار بسته بدل مىكنند و در اين مدار ،توليد نيروهاى

محركه كاهش پيدا مىكند و نيروهاى محركه در تخريب بکار مىافتند.
مالتاريا با محور كردن قدرت خارجى در سياست داخلى ،در بستن نظام

جامعه امروز كوشيدهاست .از اینرو ،جامعه جوان ايران ،مغزهاى

ايران ،ثروت هاى طبيعى ايران در مدار بسته استبداد ،در ویرانگری

محل عمل پيدا مىكنند و اسالم ،بمثابه توجیهگر ،نمیتواند در بيان
قدرتی خشونتگستر خالصه نشود.

بدينقرار ،رشد يعنى ،از ميان برداشتن محورى كه قدرت خارجى

است ،و باز كردن فضاى فرهنگى و تبديل نظام اجتماعى  -اقتصادى
بسته به نظام باز و پایان دادن به پويائى كاهش توليد و تخريب

نيروهاى محركه.

 .41پويائىهايى كه شناسائى كرديم رهبرى درخور خويش و روش سازگار با
خود را پديد مىآورند .از اين رواست كه راه رشد از راه قدرتمدارى

جداست :وقتى قدرت هدف مىشود ،جانشين رهبران شدن ،هدف مىشود .و

زمانى كه استقالل و آزادى هدف مىشود ،تغيير عمومى هدف مىگردد .آيا
در ايران امروز ،اصالح طلبان و بخشى از جانبداران براندازى ،جز به
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جانشين دولتمردان شدن مىانديشند و جز برای جانشین آنها شدن ،عمل
مىكنند؟ غافل از اينكه ،در ساختار اجتماعى  -سياسى قدرت محور،
پويائى قدرت و پويائی هائى كه پىآمد آنند ،رهبرى را تحميل مىكنند .این

رهبری همواره بد و بدتر و بدترین مىشود.

مىگويند ايرانيان عادت كردهاند گذشته را بهتر از حال خود

بدانند و آينده را بدتر از امروز خود بپندارند .اما نمىگويند كه اين
ذهنيت بيانگر پويائى بد و بدترشدن رهبرى است كه بنوبه خود

تجسم مجموع پويائی هاست كه شناختيم .جامعه به رشد باز

نمىگردد اگر پويائى وجدان به استقالل و آزادى و رشد بر میزان
عدالت اجتماعی را باز نيابد.

بدينقرار ،هم در ايران و هم در تمامى جهان ،هم در سطح يك

جامعه و هم در سطح يك فرد ،وجدان به پويائی هاى ويرانگرى و

بدر آمدن از غتلت از حقوق ذاتى حیات خويش است كه مىتواند

اراده حيات در استقالل و آزادى و رشد را بر انگيزد .كوشش در خور
اين عصر و همه عصرها ،يافتن اين وجدان و انديشه راهنماى

استقالل و آزادى و خواندن انسان ها به جستن آن وجدان و روش
كردن اين انديشه است :رشد در استقالل و آزادى ،بنابراین ،بر میزان

عدالت اجتماعی ،همين است.
 .49دانستیم که چون محدودکنندهای جز زور وجود ندارد ،هر محدودشدنی،
ویران شدنی نیز هست .درحقیقت ،عمل محدودکردن ویرانگری است .زیرا
با ویران کردن است که فراخنا تنگنا میشود .آگاهی از این واقعیت که

محدودکردن ویران کردن است ،سبب این آگاهی نیز میشود که محدودکننده

های استقالل و آزادی آدمی ،ویرانگرها هستند .پس ،هر عملی که بنمایه آن
زور باشد عقل و توان را همزمان ویران و محدود میکند .برای مثال ،کسی

که سیگار میکشد و یا مخدر دیگری را مصرف میکند ،همزمان ،تن و
عقل را ویران و محدود میکند .کسی هم که مست میکند ،همزمان ،عقل و

تن را محدود و ویران میکند .کسی که زور بکارمیبرد ،نخست خود را
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محدود به حکم زور و تخریب میکند و کسی هم که به زور تن میدهد ،باز
خود را محدود و ویران میکند .بدینقرا همزاد و همراه بودن تخریب و

تحدید ،شاخصی است که ،بدان ،میتوان پندار و گفتار و کردار ناسازگار با
خودانگیختگی انسان را از پندار و گفتار و کردار سازگار با خودانگیختگی
انسان تمیز داد:

 .4914پویائی تخریب و همزادش پویائی تحدید گویای پویائی قدرت (=
زور) یا تولید و مصرف روزافزون زور است .کار رشد را با کاستن از
تخریبها و تحدیدها نمیتوان به جائی رساند مگر با کاستن از کاربردهای
زور در پندارها و گفتارها و رابطهها .اما کاربرد زور گویای وجود خالءها

است .خالءها نیز پر نمیشوند مگر با عمل به حقوق ذاتی حیات و رعایت
کردن حقوق یکدیگر و رعایت حقوق جانداران و طبیعت .بدینقرار،

هرگاه بنابر رشد بگردد ،جامعه مدنی ،بمثابه بنیادها و نیز جمهور

شهروندان ،باید:

الف .خألهائی (فقدان دانش و فن و سرمایه و دیگر نیروهای محرکه
و غتلت از حقوق ذاتی حیات و استعدادهای انسان و اندیشه

راهنمائی که توجیهگر پرکردن خألها با زور میشود) را شناسائی کند
که سبب کاربرد پیدا کردن زور میشوند .و

ب .زوج تخریبها و تحدیدها را شناسائی کند که قدرت (= زور)

بطور مستمر بر آنها میافزاید .و

ج .رشد را پر کردن خألها و کاستن مداوم تخریبها و تحدیدها
بداند و بکند .و

 .4911بدینسان ،بر ضابطهای که محدودکنندهها هستند ،همزادشان ،ویران
کنندهها نیز شناسائی میشوند .هرگاه این دو ضابطه در تولید و مصرف

فراوردهها بکارروند ،تولید و مصرف اندازهمند میشوند و انسانها از
محدودکننده و ویرانکنندهای که در یک سوی جهان ،تولید و مصرف انبوه

را سبب گشته و در سوی دیگر جهان ،ناچیز بودن تولید و مصرف را ،رها

میگردند.
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 .4919بیرون بردن نیروهای محرکه از فراگرد تولید ،بخصوق
استعدادها و سرمایهها ،درهمانحال که محدودکننده و ویرانکننده
است ،سبب بزرگ و متمرکز شدن قدرت (سرمایهها که در بازار

فرآوردههای مشتق بکار میافتند) در بیرون از مدار تولید میگردد.
آن قدرت بس محدود و ویرانکنندهای که مهار کننده اقتصاد

کشورها و اقتصاد جهان گشتهاست ،این قدرت است .رشد،
بازگرداندن نیروهای محرکه به طبیعت خویش و بازگرداندن آنها به

مدار تولید ومصرف اندازهمند ،بازیافتن استقالل و آزادی در تولید و

مصرف است.

 .41ا ین نظر پیروان بسیار دارد و گویای وضعیت کنونی جهان است :بنابر
سرشتش ،انسان خشونتگر است .در طبیعت ،عامل اول تخریب انسان

است .اگر نیروهای محرکهای که انسانها تولید میکنند بعالوه خودشان،
برضد زندگی در استقالل و آزادی بکار میافتند ،بدینخاطر است که خود نیز
از طبیعت پدیدآمده و بکار تخریب طبیعت است .هابس تنها فیلسوفی نبود

که انسان را شرور میپنداشت ،در حالحاضر ،دینساالران نیز مدعی هستند
که انسان ،بالطبع ،خشونتگر است .اهل دانش و فلسفه غرب برآنند که در
سرشت انسان ،خشونتگری وجود دارد (میشل سر) و زندگی در طبیعت
ناسازگار او را به خشونتگری معتاد کردهاست (هاوکینگ) .اینان ،در
انسان ،توانائی رها شدن از سرشت و اعتیاد را نیز سراغ دارند .نظر قرآن این

است که انسان و دیگر آفریدهها بر فطرت خداوندی خلق شدهاند .یعنی این

که خشونت و ویرانگری سرشت انسان نیست .بنابراین،

 .4114اعتقاد به سرشت خشونتگر انسان ،جبرباوری است .بدین معنی
است که عقل آدمی از خودانگیختگی برخوردار نیست .هرگاه چنین بود،

ویرانگری اجتنابناپذیر میشد و رشد ،بر فر ،امکان ،نمیتوانست به
ویرانگری بزرگ نیانجامد که انجامیدهاست .ابعاد ویرانگری که بطور
مداوم بزرگتر میشوند ،آیا بر درستی نظری داللت میکند که قائل به
سرشت خشونتگر انسان است؟ اما انسانها که باور داشتند و دارند که راه
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رشد را به پیش میروند ،برآن نبودند که خود را فریب میدهند و برآن نیز
نبودند و نیستند که ویرانگری را درپوشش رشد ،پنهان میکردند و می

کنند.اگر هم فر ،کنیم خود را فریب میدادند و میدهند و یا ویرانگری را

میپوشاندند و میپوشانند ،پس رشد را ارزش و ویرانگری را ضد ارزش
میدانستند و میدانند .موجودی با سرشت خشونتگر چگونه میتواند رشد

را ارزش و ویرانگری را ضد ارزش بخواند؟ چگونه ممکن است رشد را
تصور کند؟ خداوند چرا انسانی را آفرید که بنابر سرشت خود در بند جبر

زور است و نمیتواند خداوند را بپرستد؟

این پرسشها پاسخ نجستهاند .با تناقضزدائی از نظر ،میتوان برای

پرسشها پاسخ جست :خشونت نمیتواند سرشت انسان باشد

زیراپیش از برقرار شدن نوعی از رابطه ،وجود ندارد .در حقیقت،
بدون رابطه قوا ،نیرو زور نمیشود و خشن صتت زوری که بکار می

رود ،نمیگردد .اما انسان میتواند نوع دیگری از رابطه نیز برقرار

کند که رابطه قوا نیست و رابطه حق با حق هست .هرگاه خشونت
سرشت او میبود از برقرارکردن این رابطه نیز ناتوان میشد .و زندگی

نمیتوانست ادامه یابد هرگاه حقوق ذاتی او نبودند .به سخن دیگر،
اگر خشونت سرشت انسان بود این سرشت با حقوق ذاتی حیات
خوانائی نداشت و مانع از حیاتمندی انسان نیز میگشت .سرشت

خشونتگر با مدار بسته سازگاری دارد و با مدار باز خوانائی ندارد.
نتیجه اینکه ،تناقضها حل نمیشوند مگر به خشونت را سرشت

انسان ندانستن .و رشد ،با آگاهی بر خود ،بمثابه موجودی
خودانگیخته و حقوقمند ،آغاز میگیرد :رشد با انسان را محکوم به

ویرانگری دانستن ،خوانائی ندارد  .این انسان میداند که هر ویران

کردنی با ویران شدنی آغاز میگیرد :معرفت پیوسته بر فطرت مبری
از زور و خشونت خویش ،رشد خالی از ویرانگری را میسر میکند .و

 .4111واقعیت دیگری که جبرگرایان از آن غافلند این واقعیت است که
موجود زندهای که انسان است ،زندگی را با ویرانگری آغاز نمیکند با

سازندگی آغاز میکند .هرگاه با ویرانگری آغاز میکرد ،زاده نشده می
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مرد .حالاگر ،همواره میزان تولید را بر میزان مصرف بیشتر نگاه
دارد ،مازاد تولید بر آبادانی طبیعت نیز میافزود و رشد انسان ویرانی

محیط زیست را ببار نمیآورد .و

 .44در فصل علم و رشد دانستیم چرا و چگونه علم و فن مؤلفه قدرت می
شوند و در ویرانگری نقشی روزافزون پیدا میکنند .به این امر واقع نیز

پراختیم :علم ضد رشد میشود وقتی مرام میشود و یا مرامی کاربرد آن را در

ویرانگری توجیه میکند .اینک به این امر واقع میپرداریم که ،بنابر زیادت

مصرف بر تولید ،علم و فن بیشتر در خدمت قدرت ،در ویرانگری و کمتر
در رشد انسان و آبادانی طبیعت کاربرد دارند:

 .4414دانش و فن توانائی تولید انبوه را فراهم آوردهاند .اما چگونه باید
مدیریت بگردند تا که همه انسانها ،در زندگی روزانه ،در جریان رشد خود و

آبادانی طبیعت بکارشان برند ،موضوع کار صاحب نظران است (کتاب سیر

اندیشه در سه قاره و جلد اول رشد) .هرگاه همچنان در انحصار ماوراءملیها

بمانند ،افزایش مصرف بر تولید تا غیر قابل زیست شدن کره زمین ادامه می

یابد .هرگاه ماوراءملیها و دانش و فن و دیگر نیروهای محرکه تحت مهار

مدیریتی جهانی درآیند و در رشد انسان و آبادانی طبیعت بکارافتند ،انسانها
صاجب سرنوشت خود میشوند .در حالحاضر ،ماوراءملیها خودکامهاند و

انسانها و طبیعت گرفتار جبر آنهایند.از اینرو ،رهاشدن از این جبر ،پیش از
ممکن شدن مدیریت جهانی ،برپایه استقالل و آزادی هر شهروند و جامعه

شهروندان ،شدنیاست .براین پایه است که میتوان دانش و فن را با حقوق

تألیف ک رد و در رشد بکاربرد و زمینه مدیریت جهانی را فراهم آورد .بعد از
پیدایش این مدیریت نیز ،توانائی و بقای آن ،باز درگرو برقرار شدن رابطهها

میان جامعهها ،بر اصل موازنه عدمی ،است .این واقعیت دارد پذیرش

همگانی میجوید و هرگاه تحقق بیابد ،دانش و فن را از خدمتِ فزونی
مصرف بر تولید رها و به خدمت رشد انسان و عمران طبیعت در میآورد .و

 .4411دانش و فن بدینخاطر که تولید انبوه را ممکن کردهاند ،به سرمایه
ساالری امکان دادهاند دو جبر را به انسانها تحمیل کند:
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● جبر مصرف انبوه از بیم بیکاری :در اقتصادهای مسلط ،هرگاه مصرف
پائین بیاید ،بیکاری افزایش پیدا میکند .از اینرو ،ترس از بیکاری خود
عامل شرکت همگان در مسابقه مصرف و تشخ

جوئی از راه مصرف شده

است .و

● جبر جانشین انسان شدنِ «آدمهای مصنوعی» :دانش و فن بیکار ساز

شدهاست .اینک همگان میدانند که به روزکردنِ دانش و فنشناسی انسانها
نمیتواند همان شتاب را داشته باشد که رشد دانش و فن دارد .بنابراین ،در

ساختار کنونی تولید و مصرف ،انسانها و طبیعت گرفتار تخریب روزافزون

میمانند.

رهائی از این تخریب جز با قدرتزدائی و ممکن کردن بکاربردن

دانش و فن در برخورداری از حقوق ذاتی حیات و فعال کردن هم
آهنگ استعدادها و فضلهای انسان ناشدنی است .و

 .4419و نیز ،علم و فن ضد رشد شدهاند بدینخاطر که

● اکثریت قریب به اتفاق مردم روی زمین ،از راه مصرف فرآوردهها ،علم و
فنی را بکار میبرند که خود آن را نمیشناسند .از اینرو ،ماوراءملیها به

استناد علم و فنی که در تولید فرآوردهها و خدمتها بکار میروند ،برای
خود ،والیت مطلقه قائل هستند :این و آن فرآورده را مصرف کنید چون علم

میگوید باید مصرف کرد .و

● غیر از سلطه نخبهها بر شهروندان «عادی» و مسلطها بر زیر سلطهها ،بنام
علم و فن ،شهروندان خود پذیرفتهاند که باید به هرآنچه علم میگوید ،عمل
کنند .پزیتیویستها مدعی والیت مطلقه دانشمندان هستند .اما اینک جامعه

های انسانی علم و فن را بمثابه مرام پذیرفتهاند و میپذیرند .بدینخاطر،
خودانگیختگی خویش را مهمل گذاشته و تابع جبر مرام علم شدهاند .طرفه

اینکه کار علم نیز ،همچون قدرت ،این شدهاست که واجب امروز را فردا

حرام میکند .زیرا علم فردا علم امروز را تکذیب میکند .اگر ابعاد تخریب
بزرگ و بزرگتر میشوند ،از جمله بدینخاطر است.

راهحل ایناست که الف .روش زندگی انسانها تجربه بگردد و ب.

دانش و فنی که در تولید و مصرف بکار میبرند بشناسند و ،به تجربه،
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نقد و تصحیح کنند .رشد انسان و آبادانی طبیعت ،به رها شدن از
جبرها و نقش پیداکردن دانش و فن در خودانگیختگی روزافزون

انسان است.

 .4411بدینخاطر که نقش دانش و فن در تخریب طبیعت بیشتر و درآبادانی
آن و رشد انسان کمتر میشود ،بطور روزافزون ،این دو ضد رشد میگردند.
این ضدیت تشدید میشود با «فرار مغزها» از جامعههائی که بخاطر وجود

گلوگاههای خفقانآور ،کار پیدا نمیکنند .این فرار ،دلیل دیگری نیز دارد و
آن ایناست که مغزها جز در ساختار قدرت محور ،کار و نقش پیدا نمی

کنند.

ازاینرو ،این نظامهای اجتماعی قدرت محور هستند که باید به

نظامهای اجتماعی باز و تحولپذیر تغییر کنند تا که دانش و فن در
تخریب طبیعت و دو قطبی کردن جامعهها و جامعه جهانی ،قطب
اقلیت صاحب انحصار دانش و فن و دیگر نیروهای محرکه و قطب

اکثریت تحت حاکمیت والیت مطلقه سرمایهساالری ،بکار نیتتند.

 .46درخور یادآوری است که ،با بیان قدرت در سر ،انسانها نخست می
پنداشتند این تن است خود خویشتن را بیمار میکند .آیا نیاز بود جانداران

ذره بینی کشف شوند تا انسان بداند ،بیماری نیازمند نوعی از ارتبا

بدن با

موجودهای بیرون از بدناست؟ نه .زیرا هرگاه بیان استقالل و آزادی در سر
داشتند ،به دانشجوئی ،میتوانستند پی ببرند که تنها حق است که خود دلیل

خویش است و دلیل وجودش در بیرون از آن نیست .بدینقرار ،هرگاه رشد

حق باشد ،دلیل آن در خود آناست و اگر ویرانگری باشد ،دلیل آن در بیرون
آناست:

 .4614اینک که اسطوره رشد شکستهاست ،این پرسش محل پیدا کردهاست:
چرا غرب نتوانست رشد را از آنچه رشد میپنداشت و اینک میبیند حاصل
آن ویرانی طبیعت و جهان دو قطبی در بند خشونتها گشتهاست ،تمیز دهد و
بیراهه را تا آخر نپیماید؟ پاسخ ایناست که ،در غرب ،هنوز هم حق به

قدرت تعریف میشود .بنابراین ،شاخصی که وجود دلیل در رشد باید باشد و
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اگر در بیرون آن بود ،نه رشد که تخریب است ،نتوانست شناخته آید .حتی به
این واقعیت که تخریب نیازمند توجیه است و رشد بدینخاطر که خود دلیل
خویش است ،نیازمند توجیه نیست ،نیز پی نبرد.

سیر تحول اندیشه در باب رشد که در جلد اول کتاب رشد بدان پرداخته

شد و همه آرائی که درباره رشد اظهار شدهاند ،ما را از این واقعیت آگاه می

کنند که توجیهها که نظریه سازان ساختهاند ،بنفسه ،شهادت میدهند بر این
که تعریفها نادرست بودهاند .زیرا اگر تعریفی صحیح میبود ،خود دلیل

خویش بود و به توجیه نیازنداشت .امر بسیار مهم اینکه وقتی رشدی

تعریتی میجوید که دلیلش در خود آن نیست ،به ضرورت ،راه و روش
تخریب است .بعد از تجربه آسان میتوان فهمید و گتت که رشد ،راه
نبود و بیراهه بود .اما پیش از تجربه نیز آگاهی از ویژگیهای حق ،بر

نظریه سازان معلوم میکرد ،وقتی دلیل نظریه در خود آن نیست ،تنها

بکار تخریب میتواند بیاید .از اینرو ،رشدی که پیشنهاد میشود ،باید
خود دلیل خویش باشد .و

 .4611هرگاه ،با این شاخ

در دست ،کتاب «دکترین شوک» را بخوانیم،

نمونهها را که نویسنده بررسی کردهاست«( ،شوک درمانی» ،تاچریسم،

بحرانها در روسیه و اروپای شرقی ،ریگانیسم ،کودتاهای نظامی در شیلی و
آریانتین و جنگ با عراق و افعانستان و ...فهرست ویرانیهای عظیم که

کتاب ،انسانها را به تأمل درآنها میخواند) بخوانیم ،میتوانیم بفهمیم
ویرانیها قابل اجتناب بودند ،هرگاه در «دکترین شیکاگو» تأمل میشد که
آیا نظریه خود بر خویش دلیل هست یا نه.

بعد از انقالبی که ،در آن ،گل بر گلوله پیروز شد ،ایرانیان می

توانستند دریابند والیت فقیه نظری است که خود دلیل صحت
خویش نیست .در بیرون آن ،باید برایش توجیه تراشید .به این دلیل،

راه و روش مرگ و ویرانگری است .بدینقرار ،جامعههائی که
خویشتن را گرفتار ویرانگریهای عظیم کردند و شماری از آنها از
میان رفتند ،قربانی طرز فکر خود شدند .طرز فکری که مانع از آن می

شد دریابند اگر این طرز فکر حق باشد ،دلیل آن باید درخود آن
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باشد و اگر از بیرون برایش توجیه تراشیده شد ،الجرم راه و روش
ویرانگری میگردد .بدینقرار ،رشد ،از آغاز تا همیشه ،نیازمند
اندیشه راهنمائی است که دلیل هر رهنمود آن در خود آن باشد.

 .47پیش از این ،یادآور شدیم که کشورهای ثروتمند ،برآن شدهبودند که از
کشورهای فقیر ،سهمیه آلودگی محیط زیست را بخرند و انتقال صنایع آلوده

کننده به کشورهای «جنوب» نیز بعنوان راهحل پیشنهاد میشد .انتقال ویران
گرها و ساختن خود را در ویرانی دیگری دانستن و کردن در همه جامعههای

روی زمین ،بس به رواج است:

 .4714جریان نیروهای محرکه از زیرسلطهها به سلطهگرها گزارش روشنی
است از فربه شدن مسلطها از رهگذر الغر شدن زیر سلطهها .اما مسئله ،تنها

انتقال نیروهای محرکه از اکثریت  35درصدی مردم جهان به اقلیت 45

درصدی نیست ،این مسئله ،مسئله دومی را پدید میآورد :در هردو طرف،

ویران شدن را جانشین رشدکردن میکند .پویائی متالشی شدن اقتصاد و

فرهنگ زیرسلطهها و پویائی فربه شدن مسلطها که ناگزیرش میکند از
تخریب بخش مهمی از نیروهای محرکه ،اینک بر همگان عیان است.

بدینقرار ،رشد واقعیت پیدا میکند وقتی نقل و انتقال نیروهای

محرکه ،جامعههای در رابطه را از مجموعهای از این نیروها
برخوردار کند و فاقد اثر ویرانگر باشد .و

 .4711بیاد میآورم که انتقال مسئله و ویرانیها به آینده تنها پیشخورکردن و
آیندگان را با محیط زیست آلوده و زمین خالی از منابع رویاروکردن نیست.

آنها رابا مسائلی در گیر کردن که حل نمیشوند و برهم افزوده میشوند نیز
هست .تافلر میپندارد ،پیشرفت مسائل حل ناشده در موج پیشین را حل می
کند .تجربه میگوید مسئلهها هم حل نمیشوند و هم مسئلههای جدید برآنها

افزوده میشوند و هم بنابر خاصیت برخودافزائی ،مسئلهها مسئلهها میزایند و
آینده ،پیشاپیش ویران میشود.

بدینقرار ،رشد فراگرد مسئله سازی نیست ،فراگرد مسئله حل

کردن ،وقتی مسئله وجود دارد است .رشد خود مسئله ساز نیست و
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اگر رشدی به انسانی و به جامعهای پیشنهاد شد که مسئله ساز بود ،آن
انسان و آن جامعه ،درجا ،باید بدانند که نه برنامه رشد ،بلکه برنامه

ویرانگری را باید اجرا کنند که ویرانیها را میراث و به آیندگان
منتقل میکند .و

 .4719انواع جنگهای نظامی و اقتصادی و مرامی وظیفه اولشان انتقال

ویرانی به دیگران است .اما اگر در برنامههای رشدی تأمل کنیم که درجامعه
های برخوردار از اقتصاد مسلط تهیه و اجرا میشدند – شوروی سابق نیز –،

مشاهده میکنیم ،برداشت از اقتصادهای دیگر از پایههای این برنامهها بوده
است .اساس سرمایهداری بر بهرهکشی است اما این بهرهکشی بر تخریب بنا

میشود:

● آنچه نائومی کالین ،نویسنده کتاب دکترین شوک و پیش از او،
تحقیق کنندگان در باره بهرهکشی انسان از انسان بسا از آن غافل شده

اند ،ایناست که سلطهگر نخست زمینهها و ساختارهای تولید را از

میان بر میدارد تا که اقتصاد تولید محور به اقتصاد مصرف محور بدل
شود و کشور به صدور نیروهای محرکه و واردکردن کاالها و خدمت

ها ناگزیر بگردد .کشورهای نتت خیز و نیز قاره افریقا قربانیان و

شاهدان این تخریب نظاممند هستند .در «دکترین شیکاکو» هم اگر

نیک بنگریم ،تخریب به قصد تبدیل اقتصاد تولید محور به اقتصاد

مصرف محور را مشاهده میکنیم .خوزستان بیابان ماند و در دوران
شاه و پس از آن ،بیابان کردن ایران ،بخشی از تخریب عظیم به قصد
مصرف محورگرداندن اقتصاد ایران و اجباری کردن صدور

استعدادها و نتت و گاز و سرمایه و دیگر نیروهای محرکه است .این
تخریب عظیم با تجزیه همراه است .از اینرو ،رشد وقتی رشد است

که انسانها نان بکارانداختن استعدادهای خود را بخورند و روابط
قوائی پدید نیاورند که بهرهکشی را با تخریب زمینه کار و نیروهای

محرکه و نیز فرهنگ استقالل و آزادی ،انسان تولید کننده را به
انسان مصرف کننده بدل کند.
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 .43پویائی بند از بند گسستگی اقتصاد و فرهنگ زیر سلطه را ،پیش از
این ،شناسائی کردهایم ،دراینجا ،ویرانگری های پویائی تجزیه را خاطر

نشان میکنیم:

 .4314شوک درمانی بمعنای پاک کردن مغز از داشتهها و ثبت داشتههای
جدید ،همانطور که تجربههای کامرون ،روانپزشک بانی آن  -که برای سیا
این تجربهها را انجام میداد – معلوم کرد ،سبب تجزیهای بس ویرانگر شد:
دوگانگی تن با ذهن .این تجزیه را نظام مسلط در نظام زیر سلطه و بسا

شهروندان خود انجام میدهد :در جامعه زیر سلطه این دوگانگی آشکارا قابل

مشاهدهاست :نظام آموزش و پرورش جدید ،جوانانی را بار میآورد که با
جامعه و فرهنگ خود بریدهاند ،سهل است ،این فرهنگ را تحقیر نیز می

کنند .این واقعیت در جامعههای مسلط نیز مشاهده میشود :سیمای شهرها
تغییر میکنند و «نخبهها» محل سکنای خود را از شهرنشینان «عادی» جدا
میکنند .برگرداگرد محل سکنای خود ،دیوار نیز میکشند .این پدیده
گزارشگر تجزیهای اجتماعی فرآورده «رشد» قدرت محور است .و همراه
است با

 .4311ماکسیمو کچتاری ،فیلستوف ایتالیتائی ،در بتاره آرای بنتیصتدر ،متی

گوید « :در ديد مدرن غربى معاصر ،تمام سعى بتر اينستت كته همته آنچته را
بنىصدر سعى در توحيدشان مىكند ،از يکديگر جدا كنيم .سعى بنىصتدر بتر
اينست كه اينها به توحيد برسند در صورتى كه ما غربی ها ،بر عكس ،همه را

از يکديگر جدا مىكنيم» .این «غربی ها» نیستند کته هرچیتز را تجزیته متی

کنند ،این قدرت است که «رشدی» را به انسانها تحمیل کردهاست ،کته ،از
راه ویران کردن ،تجزیه میکند و این کار را در سرتاسر جهان انجام متیدهتد.

بدینخاطر است که ،در جهان امروز ،انسانها گرفتار بحران هویت هستند .نه
یتتک بحتتران هویتتت ستتاده کتته بحتتران ناشتتی از تجزیتته شخصتتیت و تجزیتته

فرهنگی .آشکارترین این تجزیتههتا ،تجزیته هویتت انستان بته تولیتد کننتده و
مصرف کننده است .کسی که در تولید شرکت میکند ،همان نیستت کته برابتر
نیازهای خود ،چند و چون مصرف خویش را تعیین میکند .بلکه کسی است
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تابع جبر مصرف است .یتک دلیتل زیتادت مصترف بتر تولیتد همتین تجزیته
هویت و شخصیت انسان امروز است .و

 .4319در «بعثتتت فرهنگتتی» تجزیتته از راه ویتترانگتتری را مطالعتته کتتردهام:
الف .بیگانهکردن انسان با زمینهِ اندیشه و عمل و ب .بیگانه کردن انستان بتا

تولید و مصرف و گرفتار جبتر مصترف کتردن او ،ج .جانشتینِ حقتوق کتردنِ
قدرت بمثابه ارزش و د .تجزیه فرهنگی هم در سطح جامعهها و هم در سطح

هر انسان و ه .تبدیل کردن انسانها از سازنده تاریخ بته موضتوع تتاریخی کته
قدرت میسازد و و .محرومیت از رشتد فرهنگتی ،بختاطر تجزیته فرهنتگ بته

کهنه و «نو» .و ز .گرفتن اختیار تعیین هدف از انسانها و تضاد هدفهائی
که انسانها بر میگزینند با هدف هائی که قدرت تحمیل متیکنتد و جانشتین
شدن این هدفهتا و ح .غافتل کتردن انستانهتا از ختودانگیختگی ختویش و

تبدیل کردن آنها به مقلدها و  .گرفتار اغتشاش و در ابهام کردن هویتهتا.

این تجزیهها ،تجزیهها از راه تخریب نظامواره و همه جانبه هستند.

بدینقورار ،اینوک کوه بعود از تجربوه هسوتیم و رشودی کوه سورمایه

ساالری به همه انسانهای ساکن کره زمین تحمیل کردهاست ،انسوان

ها را گرفتار جبر ویرانی و تجزیه کردهاست ،ضد رشد ،بمعنای ضدیت

با رشدی که تجربه شدهاست ،راه بجائی نمیبرد ،نیاز به نقد این رشد
و بدان بازیوافتن رشودی اسوت کوه ،در آن ،قودرت بویمحول بگوردد و

ویرانی و تجزیه ببار نیاورد .و برپایه استقالل و آزادی ،توحید سیاسوی

و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ،بنابراین ،هویت شتاف و منسجم و
خالی از اغتشاش ،از رهگذر رشد ،میسر بگردد.
 .43بیاد میآورم که در دهههای پایانی قرن نوزدهم و دهههای نخستتین قترن

بیستم ،فراماسونها میگفتند :قانون ترقی در همه جا یکتی استت .در ترکیته،

تقلید بیکم و کاستت رویته شتد .امتا فکتر جبتری جبتار جترأت پرستش را از
قربانیان این دروغ نیز گرفته بود .در حقیقت،

 .4314رشد قدرت محور ،از جمله بخاطر ویرانگتر بتودنش نمتیتوانتد یتک

تعریتف داشتته باشتد .چنتانکته رشتد در کشتورهای استتعمارگر و کشتتورهای
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مستعمره یک تعریف پیدا نکردند .در کشورهای مستلط نیتز رشتد هتیچگتاه
یک تعریف پیدا نکرد .چرا؟ زیرا برای اکثریت بزرگی که گرفتار بهترهکشتی
و تخریب بودند و هستتند ،رشتد نمتیتوانستت و نمتیتوانتد همتان تعریتف را
داشته باشد که برای اقلیت بهرهکش و ویرانگر.

اینطور مینماید که وقتی ویرانگری بنمایه تعریف رشتد باشتد ،رشتد در

همهجا یک تعریف پیدا میکند ،اما ویرانگری یگانگی تعریف و روش رشد
را غیر ممکن میکند .زیرا نخست باید واقعیتی که ویرانگری است پوشتاند.
و سپس اینکه برای گروهبندیهتای مختلتف جامعته بایتد پوشتشهتای قابتل
قبول ساخت .همینکار را باید با جامعههای مختلف کرد .بتدینختاطر استت

که باوجود این ادعا که «قتانون ترقتی در همته جتا یکتی استت» ،پاستخ ایتن

پرسش که «رشد چیست» ،تعریفتی یکستان و شتفاف نجستت .در جلتد اول
کتاب ،فراوان تعریفهای رشد گردآمدهاند.

بدینسان ،وقتی رشد یک تعریف پیدا مویکنود کوه سوخن از رشود

انسان و آبوادانی طبیعوت بمیوان مویآیود و ایون تعریوف ،بونمایوهای از
قدرت و ویرانگری نداشته باشد .چنین تعریتی برابوری انسوانهوا در
رشد و آبادانی طبیعت را میپذیرد .نوا یکسوانی راه و روش رشود انسوان

هووای عضووو جامعووههووای گونوواگون و طبیعووتهووای گونوواگون را نیووز

میپذیرد.

 .4311یک نواخت سازی تولید و مصرف که سرمایهستاالری بتر جهانیتان و

طبیعتهای نایکسان تحمیل میکند ،ناقض رشد است .زیرا رابطته انستان را
با تاریخ (ایجاد اغتشاش در وجتدان تتاریخی) و فرهنتگ و طبیعتت ختویش
قطع میکند .سیمای شهرها نه تنها در کشورهای زیر سلطه که در کشتورهای
مسلط نیز گویای ویرانگری ناشی از یک نواخت سازی استت .بترای مثتال،
سازگاری بناها ،با آب و هوا ،جای خود را به خنثتی کتردن اثتر آب و هتوا بتا

استفاده از فرآوردهها سپردهاست .میتوان میزان این ویترانگتری (= مصترف
بعالوه تخریب طبیعت) را برآورد که از رهگذر یک نواخت گردانی تولیتد و

مصرف به انسان و طبیعت تحمیل میشود .بترای آنکته انستانهتا آستان ایتن

ویرانگری را بپذیرنتد ،ستازگارکردن زنتدگی بتا طبیعتت و فرهنتگ و زیستت
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تاریخی را ضد ارزش و تشخ

از راه مصرف فترآوردههتای سترمایهستاالری

فرموده را ارزش میباوراند.
 .15گرچه «تاویران نشتود کتار بته ستامان نرستد» ،در ذهتن همگتان ،وجتود
رابطه میان ویران کردن و ساختن معنی جستهاستت ،در واقتع ،شتر آبتادانی،

ویرانی «بنای ظلم» بود .از اینرو ،یتک رشتته تغییرهتا در ذهنیتت جمعتی و
فردی شهروندان جامعههای مختلف باید بعمل آید:

 . 1514رنسانس را بازشناسی انسان ،انسان خردمدار ،گفتهاند .اما ،در عمل،

«نزاع کهنه و نو» کته کلیستا را نیتز در برگرفتت (جنتبشهتای بترای اصتالح

دین) ،نزاع حق با قدرت نگشتت .قتدرت نتوگرا بتا قتدرت کهنتهگترا رویتارو

شدند .از اینرو ،قدرت محور و مدارِ رنسانس برجا ماند .بنابراین ،رشد نمی

توانست سرنوشتی جز ایتن بجویتد کته جستتهاستت .گرچته رنستانس تغییتر از
بیرون نبود تا محور و مدار آن قدرت باشد و تحولی از درون بتود ،امتا کلیستا

را نه بمثابه قدرت که بمنزله نماد کهنه گی و مانع رشد ،نفی کرد .حال آنکته
از خود بیگانه ساز دین نیز قدرت بود و قدرت بود که اینک نیازداشت متانع

های بسط آن در سطح جهان و زمان از میان برداشته گردند .در سطح جهان،

اروپا موقعیت مسلط میجست و کهنه و نو ،در رابطه بتا ایتن واقعیتت ،معنتی
مییافت.

بدینقرار ،روش تحول نه تجربهای که نقد مداوم ،بنابراین ،تصحیح غلط

و پیش رفتن را همگانی کند ،بلکه دستوری بتاقی مانتد .بتدینختاطر بتود کته
همه ایدئولوییهای رشد محور که ساخته و پیشنهاد شدند ،بیتانهتای قتدرت

بودند و تمایلهای سنتگرا و نوگرا ،محافظهکار و مترقی و چپ و راست را
پدیدآوردند .آنارشیستها بکنار ،بقیه نه بر سر قدرت کته ،بتر ستر صتفت آن،
در برابر یکدیگر صف آرائی میکردند .و اگر میدانستند ضد رشد واقعوی
کووه بایوود از آن رهووا شوود ،قوودرت اسووت و کووار بایسووته ،رهوواکردن روش

دستوری و اتخواذ روش تجربوی اسوت ،کاربایسوته نوه ضودیت کوه نقود
است و به یمن نقد ،حق را از ناحق باز میشناختند ،اروپا مرکز اضداد
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نمیگشت ،قدرت ویرانگر را از میان بر میداشوت و سرنوشوتی دیگور
میجست.

 .1511هم اکنتون نیتز دو تمایتل ستنتگترا و نتوگرا ،در جامعتههتا رویتاروی
هستند و محور و مدار سنت و نو ،همچنان قدرت است .سنت گراها مدعینتد

که سنتها راه و روش پایدار زندگی هستند .حال اینکوه ایون حوق اسوت
که از ویژگی همه زمانی و همه مکانی برخوردار است .بنابراین ،سونت
باید حق باشد تا پایدار باشد .اگر نه ،قدرت مایوه اسوت و ایون ویرانوی

است که مداوم میکند .در جامعهها ،سنتهای قدرت مایه برجاینتد و ایتن

از حقوق ذاتی حیات است که غفلت میشود.

بدینقرار ،درپیش گرفتن روش تجربی ،بنابراین ،نقد مداوم – و نه

انکار و نتی – سنتها بقصد بازیافتن حقوق ،تحولی از درون است که
روش رشد و کاستن مداوم از ویرانگریها باید کرد.
 .14خون خون را نمیشوید تمام سخن و سخنی به تمام نیست ،زیرا ،نه تنها
خون خون را نمیشوید ،بلکه خون خون را جاری میکند .بنابراین ،ختون بتر
خون افزوده میشود .ویرانی ویرانی را از میان نمیبرد ،آنرا نته دو چنتدان کته
بیشتر از آن میکند .زیرا عمل ویرانی بر ختود افتزا استت .از ایتنرو ،نته تنهتا
ویرانی جاذب ویرانی است ،بلکه هرویرانی مجموعتهای از ویرانتیهتا استت و

بمثابه مجموعه برخود میافزاید:

 .1414وقتی میکروبی وارد بدن میشتود ،تتا بتا بتدن فعتل و انفعتال نکنتد و
ترکیبی ناسازگار با تندرستی تن ،پدید نیاورد ،بیماری پدید نمیآورد .ویرانتی

در یک بنا نیز حاصل پیدا شدن ترکیبی ویرانگر است .بدینقرار ،هر ویرانتی
فرآورده ترکیبی از عوامل ویترانگتر و مجموعتهای از ویرانتیهتا استت .بتدین

خاطر است که بجا میگویند جلو سیل را در سرچشمه میتتوان گرفتت .یعنتی
پیش از آن که ویرانی بمثابه مجموعه برختودافزا ،واقعیتت پیتدا کنتد .از ایون

دیوودگاه کووه بنگووریم ،رشوود پوویشگیووری از ویرانووی و ،در صووورت بووروز

ویرانی ،عالجکردن آن از ریشه است .برای مثال ،در اقتصاد ایران ،حجم
نقدینه بیش از اندازه بزرگ است .این حجم ترکیبتی استت از عناصتر .پدیتد
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آورنده آن نیز مجموعهای از عوامل (نیاز بودجه بته درآمتد و وابستتگی آن بته
درآمد نفت و بزرگ شدن حجتم بودجته و ستاختاری کته بودجته و اعتبتارات
بتتانکی و واردات و صتتادرات در یتتک اقتصتتاد مصتترف محتتور) هستتتند.
بنابراین ،تنها با کاستن از حجم نقدینه – اگرهم ممکن باشتد – مشتکل حتل

نمیشود .درواقع ممکن نیز نمیشتود .زیترا بمثابته یتک مجموعته ویرانتی بتر
ویرانی میافزاید و تورم جز عالمت شدت ویرانی کته بترهم افتزوده میشتوند،
نیست .و

 .1411در مجموعهها که ویرانیهتا تشتکیل متیدهنتد ( مجموعته اقتصتادی،
مجموعه انسانی و مجموعه محیط زیستی و ،)...مایه قدرت (= زور) استت.

از اینرو ،مجموعههائی که ویرانیها تشکیل میدهند و ویرانی بر ویرانیها می

افزایند ،را باید با مجموعههای جدیدی جانشین کرد که ،در هرکشوور،

انسان و طبیعت تشکیل میدهند .مایه این مجموعهها حقوق هستند و
در سطح هر محل و در سطح هر کشوور و در سوطح جهوان ،نیروهوای

محرکه را در رشد انسان و آبادانی طبیعت بکار میاندازند .و

 .1419مجموعههای قدرت محور و قدرتمدار ،جاذبههای خود را دارند.
زمانی ،فانون هشدار داد :به راه اروپا نرویم ،اروپای دیگری نسازیم .هشدار

داد که اروپا فرآورده خشونتگستری درجهان است و در هرکوچه هر شهر
جهان که بنگری میبینی دارد خون میریزد .باوجود این ،رشد قدرت محور و
قدرتمدار اروپا در  4قاره روی زمین ،تقلید و تکرار شد .هرگاه بخواهیم از

تجربه درس بیاموزیم ،هشدار فانون را باید نقد کنیم و بگوئیم :مجموعه
ویرانی برخود افزا را در اروپا و در بقیت جهان ،میباید ،در اساس ،به

مجموعه انسان و طبیعت تغییر دهیم .و از راه ،نشاندن حق برجای
قدرت است که این کار را میتوان کرد.
 .11از ویژگیهای مجموعهای که هر تخریب است ،ایناست که زیادت
طلب است .در حقیقت ،سرمایه بمثابه نیروی محرکه ،به تنهائی ،کاربرد پیدا

نمیکند .چون با نیروهای محرکه دیگر مجموعه تشکیل میدهد ،بمثابه

سرمایه ،فعال میشود .بدینقرار ،در ترکیب نیروهای محرکه و مجموعهای که
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پدیدآوردنی است ،قدرت میتواند محل پیدا نکند .هرگاه قدرت محل پیدا
نکند ،هدفی که این مجموعه پیدا میکند ،تولید برای برآوردن نیازها میشود.

مجموعه اندازه شناس و اندازهمند میگردد و از رهگذر فزونی تولید
بر مصرف ،رشد مجموعه انسان و طبیعت را میسر میگرداند .رشد
همین است .باوجود این ،پرسش مهمی محل پیدا میکند:

 .1114بنابر خصلت برخودافزائی ،مجموعه نیروهای محرکه نیز برخود افزا
باید بگردند .آیا این برخودافزائی زیادتطلبی را ببار نمیآورد بخصوص که

مجموعه انسان و طبیعت نیروی محرکه ساز هستند و نیروهای محرکه تولید

میکنند که مجموعه میگردند و بر خود میافزایند؟ پاسخ ایناست که
نیروهای محرکه برخودافزا هستند اما محکوم نیستند در مدار بسته

مادی ↔ مادی بکارافتند .در مدار باز مادی ↔ معنوی نیز میتوانند
بکار افتند و رشد انسان و آبادانی طبیعت را پایدار بگردانند .رشد
پایدار ممکن این رشد است .و

 .1111اما هرگاه در مجموعهای که از نیروهای محرکه پدید میآورند ،محور
و مدار قدرت باشد،

الف .رشد پایدار ناممکن میشود .زیرا قدرت از تخریب پدید میآید و بکار
افتادن مجموعه نیروهای محرکه ی قدرت محور و مدار ،سبب تراکم

تخریب میشود .همانسان که شدهاست .و

ب .ویران شوندگان انسانها و طبیعت و نیروهای محرکه هستند .این ویرانی
نیز پیوسته متراکم میشود.

بدینسان بهوش باید بود و فریب صتت پایدار را نخورد :هرگاه

محور و مدار قدرت باشد ،رشد پایدار انسان و آبادانی مداوم طبیعت
ناممکن میگردد .و

 .1119اندازهمندی واقعیت پیدا میکند وقتی تخریب میل میکند به صفر.
اما آیا ممکن است که تخریب میلکند به صفر؟ هرگاه ،الف .تولید

همواره اندکی بر مصرف فزونی داشته باشد تا که سودطلبی جهت
یاب بکار افتادن نیروهای محرکه نگردد و مازاد تولید بر مصرف

نیروی محرکه بگردد و در رشد بکارافتد .و ب .نیازهای مادی اندازه
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بشناسند و نیازهای معنوی ،بنابراین ،تولید و مصرف «معنویها» از
اندازه رها باشند ،تخریب میتواند میل کند به صتر و رشد همین

است .بدینقرار،

 .19هرآنچه ترس پدید میآورد و امید و شادی طبیعی را از انسانها می

ستاند ،نه رشد که ضد رشد است حتی اگر ترس از این باشد که اگر رشد
نکنی عقب میمانی و حذف میشوی .میدانیم که این ترس سبب شد که

انسانها ترس و غم و یأس امروز را پذیرفتند تامگر ،به رشد ،در آینده ،امید
و شادی را بازیابند .هم اکنون ،نزاعها برسر گذشته و آینده ،در نقا

مختلف جهان ،یکسان نیستند:

 .1914در کشورهای دارای اقتصاد مسلط ،امید به آینده جای به یأس و
ترس از آینده میسپارد :جوانان از خود میپرسند :آیا آنها هم خواهند

توانست همچون پدران و مادران خود زندگی کنند؟ در این جامعهها که پیر

نیز میشوند ،پیران گذشتهگرا هستند یعنی نمیخواهند امتیازهای خود را از
دست بدهند و جوانان آیندهگرا هستند ،نه آیندهای دیگر که آیندهای همچون

گذشته نزدیک و حال پدران و مادران خود.

در کشورهای دارای اقتصاد زیرسلطه ،گذشته مطلوبی وجود ندارد .از این

رو ،همگان در جستجوی آیندهای دیگر هستند.

نیک که بنگریم میبینیم در هر دو نوع جامعهها نیاز به آرمانی

جد ید است .آرمانی که ،در فراگرد تحقق آن ،در حال و آینده ،ترس و
غم و ناامیدی بیمحل بگردد .تحقق این آرمان ،در گرو شناسائی و
عملیکردن رشدی است که از آغاز تا پایانی که ندارد ،شجاعت و امید
و شادی انسان و شادابی طبیعت روز افزون بگردد .بنابراینکه روان

پریشی ویرانی است  -برابر تحقیقها که منتشر میشوند ،جامعههای امیدوار
و شاد اندک شمار و جامعههای ناامید و کزکرده پرشمار گشتهاند  -که با

مجموعه ویرانیهای درونی – بیرونی ،یکدیگر را ایجاب میکنند و به
ضرورت با پژمردگی طبیعت نیز همزاد و همراهند ،سالمت روانی هر جامعه،

بنابراین ،امید و شادابی طبیعی ،نه فرآورده مجازها – که در حال حاضر
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مخدرهای سمعی و بصری درکار کاستن از اثرهای ویرانگر روانپریشی
هستند  -که ویژگی حیات انسانها و آرمانمندی انسانها هستند ،آرمانی که
بنمایه آن حق باشد .و

 .1911ایدئولوییهای قدرت محور (نازیسم و استالینیسم و ...و لیبرالیسم،

از جمله قاعده رقابت و اصل هرگاه پیشی نگیری از میان بر میخیزی) مدعی

تجدد ،ترس و خشم و خشونت محور هستند و مبلغ یأس از وضعیت موجود
و امید به وضعیتی هستند که تبیین و آرمان میکنند .هرگاه انسانها می
دانستند که ترس و خشم و خشونت و ناامیدی امروز برخود میافزایند و،
درآینده ،ترس و خشم و خشونت و ناامیدی تا بخواهی بزرگ میشوند و آنها

را ،پیشاروی ویرانگریها متراکم و انبوه گشته ،گرفتار عقده خود ناتوان

انگاری میکنند ،درپی عریان کردن و دیدن قدرت میشدند و ،به نقد ،آن
مرامها را از قید توجیهگری قدرت رها میکردند .رشد بازیافتن و روش

کردن اندیشه راهنمائی است که انسان را بر امید و شادی خویش آگاه

و عامل نگاه دارد و به او این قاعده را بیاموزد که غم و خشم و
خشونت و ناامیدی عالمت های ویرانگری قدرت هستند و ویران

گری برخود میافزاید .امید و شادی و شجاعت خشونتزدائی نیز

عالمت های رشد هستند و برهم میافزایند .ناامیدی امروز امید فردا
را پدید نمیآورد و غم امروز شادی فردا را نمیسازد .

 .1919بدینقرار ،پویائی های برشمرده به یکی از دو سرنوشت سرباز می

کنند :پویائی مرگ در انبوه ویرانیها و یا پویائی انقالب .انقالب ،بمثابه

قدرتزدائی ،بنابراین ،باز و تحولپذیر کردن نظام اجتماعی و

بدرآمدن از ویرانه شدن و ویرانکرن .ویران شدن و ویرانکردنی که

هماکنون جهان را در ناامیدی و روانپریشی وخشونت فرو بردهاست.
انقالبی که امید و اعتماد به نتس و شادی و شجاعت زندگی پدید می

آورد و آن را پایدار میگرداند ،که زشتیهاو ویرانگری های قدرت را

به زیبائیها بازمیگرداند .رشد این انقالب است.
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 .11در حال حاضر ،زشتیها برهم افزوده میشوند .تا بدانجا که تصویرهائی
از زیبائیهای برجا مانده« ،بازار» پیدا کردهاند .دانستیم که زیبائی از ویژگی

های رشد مجموعه انسان و طبیعت است .پس،

 .1114برهم افزوده شدن زشتیها و از خود بیگانه شدن انسان در شئ ،که
بسا بزرگترین ویرانگری و زشت گرداندن «آفریده زیبا» است .پویائی

زشتگردانی زیبائی فرآورده شئ شدن انسان است .پایان بخشیدن به آن،
نیازمند آغازکردن به تغییر نظام اجتماعی به ترتیبی است که انسانها

خودانگیختگی خویش را باز یابند .برداشتن قدرت که محور
بنیادهای جامعه است و به خدمت انسان درآوردن آنها وقتی زندگی را

عمل به حقوق میکند و همراه کردن این کار با تغییر رابطهها از

رابطههای زور با زور به رابطههای حق با حق ،بنابراین ،رها شدن
انسان از بندگی قدرت ،بازیافتن خویش بمثابه انسان خودانگیخته و

در رشد ،بنابراین« ،زیباترین آفریده» ،رشد همین است .و

 .1111انسان خالی از آرمان ،هر صفتی ،از نوع فعلپذیر و بیتفاوت و مطیع
امر و ...پیداکند ،قدرت را به ویران و زشتکردن خویش مأمور کردهاست.

این انسان نمیداند که فعلپذیری و بیتتاوتی و مطیع امر و ...شدن،
یافتن یک حالت نیست ،بلکه خویشتن را گرفتار پویائی ویرانگری

کردن است .فعلپذیری و بیتتاوتی پویا هستند :در جریان ویران
کردن انسان ،او را به پندار و گتتار و کردار پلید و زشت ،ناگزیر می

کنند :در فروبردن جامعه در فسادها و طبیعت در کام ویرانی ،اینان
بیشترین نقش را دارند .بدینقرار ،جامعه «زیباترین آفریدهها»،

جامعهای است که ،در آن ،فعلپذیر و بیتتاوت و ...نباشند .در آن،
نابسامانیها و آسیبهای اجتماعی به صتر میلکنند .درآن ،ویرانیها
نمانند که برای پوشاندن زشتی آنها ،نیاز به مشاطهگران باشد .و

 .1119زبالهها از هر نوع – زبالههای اتمی مرگبارترین آنها است  -هر روز
آالیندهتر میشوند و بمثابه مجموعه ویرانیِ و ویرانی ساز بس زشت ،جامعهها

را برآن داشتهاند که این زشتی را بپوشانند .اما زشتی زبالههای اتمی از دل

زمین و زبالهها و آالیندهها در روی زمین ،خود را نشان میدهند .چراکه زباله
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ها پویا هستند و مرتب برخود میافزایند و ویرانیها ببار میآورند و ویرانی
های دیگری را نیز ایجاب میکنند .بنابراین ،رشد را باید تغییر شیوه
زندگی دانست و گرداند که در آن ،زباله از حدی که طبیعت میتواند

بزداید و انسان میتواند به مواد اولیه بازگرداند ،تجاوز نکند .هرگاه

نابسامانیها و آسیبهای اجتماعی و نیز روانپریشیها که افسردگی
نوعی از آنها است را نیز زبالههای روانی بحساب آوریم ،زیباگردانی
زندگی به تغییر شیوه زندگی در همه جای جهان به ترتیبی است که
زباله به صتر میل کند .رشد همین است .و

 .1111نوعی از زشتی که فرآورده تمرکز و بزرگ شدن قدرت است ،یعنی،
نقش پیداکردن سکس در خدمت قدرت ،هرچهار بعد واقعیت اجتماعی و

منزلتیابی اجتماعی ،از راه مصرف و جلوهنمائی و جلوهگریهای دیگری
که قدرتمداری ضرور میکند ،هزینههائی را بطور مداوم ،بیشتر و بیشتر می

کند .این هزینهها را ،در اقتصاد ،هزینههای تفاخر و تبختر و زیبانمائی می

خوانند .بزرگی این هزینهها گویائی بزرگی ویرانگریها و زشتیها است که

ببار میآورد .اندازه ویرانی ذهنی که بجای زیبائی جوئی ،انسان را به
پوشاندن زشتی معتاد میکند ،رشد ،وقتی رشد انسان و عمران طبیعت

است ،بدست میدهد .راه را نیز نشان میدهد :ترمیم ذهن ،به یمن
تغییر بیان قدرت به بیان استقالل و آزادی ،بمثابه اندیشه راهنما ،تا

که زیبا کردن زندگی روش همگان بگردد و اینگونه هزینهها به صتر

میل کنند.

 .14اینک میدانیم که بنمایه هر پندار و گفتار و کردار ،بر اصل ثنویت،
زور و راهبر به ویرانگری و ویرانی است .و هدف را قدرت و روش را زور
برای دستیابی به قدرت بیشتر میگرداند .از اینرو،

 .1414از آنجا که بر اصل ثنویت ممکن نیست هدف «رشد» قدرت،
بنابراین ،روش زور نباشد و برفر ،که هدف را رشد اقتصادی بگردانی،
روشی که قدرت است هدف سازگار خود را جانشین آن میکند ،رشد

مجموعه انسان و طبیعت بر اصل ثنویت به تعریف در نمیآید و در مقام
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اجرا ،تخریب انسان و طبیعت میشود .ازاینرو ،کار را با تغییر اصل راهنما
باید آغازکرد :موازنه عدمی اصل راهنمائی که رشد انسان و طبیعت ،بر

پایهاش ،تعریف بایسته خود را میجوید :خودانگیختگی باز بروی
هستی .و

 .1411در حقیقت ،بر اصل موازنه عدمی ،جز متحقق شدن استقالل و

آزادی و دیگر حقوق ذاتی انسان و حقوق شهروندی اعضای جامعهها
و حقوق ملی و بسط استعدادها و فضلهای انسانها و شکوفائی

طبیعت ،هدف نمیشود .و بنابراین که هر حقی خود روش خویش
است ،قدرت بمثابه زور محل عمل پیدا نمیکند .از اینرو ،ویرانی

صتر میشود .و

 .1419نمونه امریکا ،بگاه جنگ استقالل و استقرار دموکراسی و نمونه هند
که با روش کردن عدم خشونت به استقالل و دموکراسی رسید ،دو نمونه

هستند که میتوانستند الگوهای رشد ،یعنی جامعههای با سازندگی که میل

میکند به صد در صد و ویرانگری که میل میکند به صفر ،بگردند .اما
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

«انزواطلب» نیز وجود داشت اما نتوانست عقل را از بند ثنویت بمثابه اصل
راهنما برهد .این تمایل ناتوان شد و تمایل اول بر سرنوشت امریکا حاکم
شد .در هند نیز ،با استقالل ،عدم خشونت نتوانست روش بماند .جدا شدن

بخشی از آن کشور که خود را پاکستان خواند و اصل گشتن قدرت ،عدم
خشونت را بیمحل گرداند.

تجربه سوم ،تجربه انقالب ایران بود .انقالبی که ،درآن ،گل بر

گلوله پیروز شد .این انقالب ،اندیشه راهنمائی که بیان استقالل و

آزادی بود و براصل موازنه عدمی تببین گشته بود را نیز داشت .بنایش

بر قرارنگرفتن در روابط قوا ،بنابراین رشد بر اصل موازنه عدمی نیز
بود .اما آن بخش از رهبری که قدرتمدار بود و قدرت را هدف می

شناخت و میکرد ،با مراجعه به قدرت خارجی (گروگانگیری که

جنگ را به دنبال آورد) ،به بازسازی استبداد پرداخت .باوجود این،
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دستآوردهای جنبش همگانی و تدابیر برای از میان برداشتن ستون
پایههای قدرت و کوشش برای تغییر ذهنیت قدرتمحور و قدرتمدار

و مجموعهای در باب دموکراسی و تدوین قانون اساسی شامل حقوق
انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و سازماندهی دولت بر وفق
این حقوق ،بنابراین ،برخورداری از برنامه رشد ،همراه با پدیدآوردن

بدیل ،نوید سرشار از امید بشمارند برای تجربه رشد انسان و آبادانی
طبیعت را به نتیجه رساندن.
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 .41رشد توانائى خلق بديل در استقالل و آزادى
است

سری التوش ،فيلسوف و استاد دانشگاه ،در آغاز نوشته خود در لوموند

ديپلماتيك (مه  ،)1554اين جمله را از یيلبر ريست ،Gilbert Rist

صاحب كتاب «رشد ،تاريخ يك باور غربى» ،نقل مىكند:

«رشد (در متهوم غربى كلمه) به ستارهاى مىماند كه ما هنوز نور

آنرا دريافت مىكنيم حال آنكه مدتهاست مرده است» .

عنوان مقاله او ،ايناست« :سرابهاى غربىكردن جهان ،يکبار براى

هميشه سنگهاى خود را با رشد وابکنيم» .نويسنده توضيح مىدهد كه «در
كشورهاى ديگر جهان ،رشد چسان اسطوره شد .دولت هاى كشورهاى

«رشد نيافته» با چه خشونتى نسخه رشد را كه غرب تجويز مىكرد ،به اجرا
گذاشتند .و اينك ،غرب و بقيت جهان ،در یرفاى فاجعه هستند .او اين

واقعيت را باز مىگويد كه رشد ،استعماری در شکلى ديگر شد .با آنكه اين
رشد و واليت مطلقه متخص

 ،راه به فاجعه برد ،هنوز پرستش اسطوره

برجاست .انواع رشدها «خود مركز»« ،بومى»« ،اشتراكى»« ،اصيل»،

«مستقل و مردمى»« ،منصفانه»« ،جذب و ادغام شده»« ،رشد پایدار» و
نيز «رشد محلى»« ،رشد خرده»« ،رشد قومى» ،يك به يك آزموده شدند و
ويرانى بر ويرانى افزودند.

با اينهمه ،در تخيل تجدد (مدرنيته) ،بدى به رشد راه ندارد .چرا كه

رشد خود تجسم خوبى است .با آنكه در هيچ كجاى جهان اين رشد تحقق

پيدا نكردهاست ،اسطوره رشد همچنان پرستيده مىشود .مىگويند شما از
«رشد واقعال موجود» حرف مىزنيد اما رشد دیگر است .همانطور که بگاه
دفاع از سوسياليسم ،حساب آنرا از حساب «سوسياليسم واقعال موجود» جدا
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مىكنند .اما بايد چشمها را گشود و ديد كه اين رشد ،بر ارزشهائى تكيه
دارد كه عبارتند از ترقى ،جهانشمولى ،سلطه بر طبيعت ،عقالنيت كّمى .اين

ارزشها با يکديگر سازگار نيستند و تحقق يافتنى نيز نيستند :جهانرا سراسر
غربى كردن ،ممکن نيست .ترقى با جهانشمول خواندن راه رشد غرب
سازگار نيست .سلطه بر طبيعت به ويرانى طبيعت راه برده است و...

و راست بخواهى ،رشد غربىكردن جامعههاى ديگر دنيا است.

كلمههايى هستند كه دل را ماالمال از شوق مىكنند .كلمههائى نيز هستند كه
زهرند .كلمههايى هستند كه بسان ماده مخدر در خون نفوذ مىكنند و لذت

را فاسد و داورى را تاريك مىگردانند .رشد يکى از كلمههايى است كه

زهرند .بديهى است مىتوان گفت كه از اين پس« ،رشد خوب ،پيش از همه،
ارزشمند كردن آن كارهاست كه پدرها و مادرهایمان مىكردند .رشد داشتن

ريشهها است» .اما اين گفتار تعريف كلمه به ضد آناست .رشد بريدن از
ريشه بود و هست و خواهد بود .در همه جا ،رشد ،به زيان استقالل

جامعهها ،آنها را از خود بيگانه كردهاست.

آيا بايد  15سال ديگر صبر كرد و ديد اين رشد نيز همان «رشد واقعال

موجود» است؟ رشد ديگرى وجود ندارد .رشدى كه وجود دارد ،در حقيقت،

جنگ اقتصادى (البته با فاتحان ،اما با مغلوبان بيشتر) است :چپاول بیمهار
طبيعت ،غربى كردن جهان و متحدالشکل كردن روى زمين ،سرانجام ،ويران

كردن فرهنگ هاى متفاوت است.

بدينخاطر« ،رشد پایدار» ،اصطالحى كه خود يك تناقض است ،در

عينحال ،وحشت و يأس آور است .با رشد ناپايدار و مددناپذير اين اميد
وجود داشت كه اين روند مرگآور روزى ،بر اثر به ته كشيدن منابع طبيعت،

قربانى تناقضها ،شکستها و خاصهِ تحمل ناكردنيش مىشود».

سری التوش ،زمانرا ،زمان انديشيدن به بعد از رشد مىيابد و خواستار

«فرامدرنيته قابل قبولى» است« :مبادالت اقتصادى ،بعدهاى سياسى و
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،

محروم مىكند .به ما وعده رشد تا جاودانرا مىدهد.
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بديل نمىتواند شکل يگانهاى داشته باشد .بعد از رشد ،به ضرورت،
كثرتگرا است .بعد از رشد جستجوى شيوههاى شکوفائى جمعى است كه،
در آنها ،رفاه مادى ويرانگر محيط زيست بر پيوندهاى اجتماعى ،مزيت و

برترى نمىيابد .هدف زندگى خوب ،بنا بر موقعيت ها ،چندين و چند گونه

مىشود.

به سخن ديگر ،مىبايد فرهنگهاى نو ساخت .اين هدف را مىتوانيم

همان عمران (شکوفائى) بخوانيم كه ابن خلدون از آن سخن مىراند .يا

همان ( swadeshi - sarvodayaبهبود شرائط اجتماعى براى همه)
بخوانيم كه گاندى مىگفت .يا ( bamtaareهمه با همه خوب بودن)
بشماريم كه توکلرها

Touculeursمىگفتند ...مهم پايان بخشيدن به

كارفرمائى ويرانگرى است كه بنام رشد و جهانى شدن ،ادامه دارد .براى
رانده شدگان ،براى آنها كه كشتى رشد غرقشان كردهاست ،فرهنگ نو برابر

نهادى است از سنتى از دست رفته و تجددی دست نيافتنى .آفريدههاى

فرهنگى بديع كه اينجا و آنجا مىتوانشان يافت ،آغازهائى هستند كه نويد و
اميد هستند به بعد از رشد».

راستى ايناست كه زمان ،زمان تميز فرهنگ از ضد فرهنگ است .زمان،

زمانِ فرهنگ استقالل و آزادى است .اين فرهنگ آن بديل است كه مىتواند
از آن هر جامعهاى باشد كه آنرا مىآفريند .بنابراين ،فرهنگ های استقالل و

آزادی هستند که هم ترجمان رشد انسان و آبادانی طبیعت هستند و هم
فرآورده اینرشد هستند و هم ،بطور خودانگیخته ،با یکدیگر ،در گفتگو

مىشوند:

رشد توانائى خلق بديل در استقالل و آزادى است:
راستى اينست كه رشد ،در اصل راهنما و هدف و روشها نبايد دربند

تناقضها ،حتى يك تناقض باشد .اصل راهنما و روشها كه در اين مطالعه

پيشنهاد شدهاند و هدف كه ،استقالل و آزادى است ،مجموعهاى را تشکيل
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مى دهند كه از تناقض خالى است .رهبرى رشد با انسان است و با قدرت
نيست .در غرب ،رهبرى كننده و هدف رشد و وسيله آن قدرت است .از اين

رو ،میان ارزشهاى راهنما و روشها و هدفى كه اظهار مىشوند با هدف
واقعى ،تناقضها وجود دارند و رشد تخريب انسان و طبيعت شدهاست و می

شود.

اين سخن نيز بجاست كه نياز به بديل است .سازنده اين بديل انسان و

رهبرى فعاليتها براى تحقق آن ،با انسان است اما براى اينكه رشد

جانشين اسطورهاى بگردد كه غرب ساختهاست ،رشد در بىكران استقالل و
آزادى و با هدف گرداندن استقالل و آزادى است كه بايد بديلِ رشد در

محدوده قدرت و با هدفی که قدرت است ،بگردد .به سخن ديگر ،مجموع

روشها كه پيشنهاد شدهاند را انسان بمثابه مجموعهاى از استعدادها و
فضلها مىبايد به اجرا بگذارد:

وقتى مسلم شد جانشين رشد ،اسطوره رشد گشتهاست و اين اسطوره

انسان و طبيعت را ويران مىكند ،نقش انسان اهميتى بيشتر يافت .پيشرفت

دانش و فن و نياز به انسان فنشناس ،سبب شدند كه از «سرمايه انسانى»

سخن بميان آيد .قصد از آن ،آموزش و پرورش انسان باهدف بهبود بخشيدن

به بهرهورى او است .با اين استدالل كه در پى بهبود بهرهورى ،اقتصاد نيز
توسعه پيدا مىكند .در اين باره ،مطالعات فراوانى انجام شدهاند.
آمارتيا سن (در كتاب يك الگوى جديد اقتصادى ص
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« )131سرمايه انسانى» را نقد مىكند .وى مىپرسد چه رابطهاى مىتوان
ميان مفهوم «سرمايه انسانى» با «قابليتهاى انسانى» مورد نظر ما ،برقرار

كرد؟ پاسخ مىدهد :درهر دو برداشت ،انسان در مركز توجهات قرار مى
گیرد .با وجود اين ،از يکديگر دورند« .سرمايه انسانى» در انسان از نظر

نقش عامل توليد مىنگرد .لذا ،سرمايه انسانى افزودن بر توانائیهاى او در

توليد معنى مىدهد .اما مراد از قابليتهاى انسانى ،استعدادهائى  -يعنى
آزادى ذاتى او  -هستند كه انسانها دارند براى زيستن آنسان كه مىخواهند
و بهتركردن انتخابها براى رسيدن به مقصود .برغم اشتراك دو مفهوم در
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صالحيتها و مهارتهائى كه انسانها مىتوانند تحصيل كنند و مشابهتهاى
ديگر ،ضابطههاى ارزيابى در آن و اين دو مفهوم يکسان نيستند.
مانوئل كاستل

اطالعات ص

( Manuel Castellsجلد سوم پايان هزاره ،عصر

 151تا  )154بر ايناست كه مىبايد بين تربيت و ظرفيت

دست يابى به مهارت فرق گذاشت .با پيشرفت دانش و فن ،يا تغيير

سازماندهى كار ،مهارت بىقدر مىگردد .حال آنكه آموزش و پرورش به

انسان امکان مىدهد خود را دائم بسازد و همواره باكار باشد .جدا كردن

مهارت از آموزش مشکل را حل نمىكند .زيرا انسان همچنان تابع سرمايه

ساالرى مىماند.

بنظر آمارتيا سن ،فهمِ بهتر از نقش قابليتهاى انسانى ايجاب مىكند

نكات زير در نظر گرفته شوند:

الف .اهميت مستقيمشان در رفاه و آزادى انسانها،

ب .نقش غير مستقيمشان از راه نفوذى كه بر تغيير اجتماعى دارند و

ج .نقش غير مستقيمشان ،از راه نفوذى كه بر توليد اقتصادى دارند .
مفهوم قابليتهاى انسانى هر يك از اين جنبهها را در نظر مىگيرد .حال

آنكه مفهوم «سرمايه انسانى» تنها جنبه سوم را در نظر مىگيرد.

بديهى است مفهوم «قابليتهاى انسانى» به مفهوم «انسان بمثابه

مجموعه استعدادها و فضلهاى در رشد» نزديك است .با وجود اين،

«قابليتهاى انسانى» از ابهام و كاستی ها خالى نيست :اگر فر ،كنيم قصد
از «قابليتهاى انسانى» همان انسان بمثابه «مجموعه استعدادها و

فضلها» است ،اما اين مجموعه ،خود مجموعه فعالى است با اصل و
اندیشه راهنما ،نيروهاى محركه ،روش ،جهت و هدف .بدينسان ،اصل

راهنما و هدف ،بنابراين ،بکار بردن نيروهاى محركه برای تحقق هدف،

تعریفها از استقالل و آزادى و رشد را از ابهام بيرون مىبرد .با وجود اين،

ابهام ديگرى برجا مىماند :آيا هدف در بيرون انسان واقع است يا در انسان؟
اگر هدف در بيرون او قرار گيرد ،استعداد رهبرى انسان و عقل او استقالل

و آزادى خويش را از دست مىدهد .عالمتش ايناست كه عقل ديگر

نمىتواند بديل بسازد .راست بخواهى ،بديل مجازى را جانشين بديل واقعى
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مىكند .توضيح اينكه بديل خلق است و تقليد نيست .عقل مستقل و آزاد
خلق مىكند و عقل قدرت مدار تقليد .اين دو عقل ،حتى وقتى الگوئى را

بديلى مىكنند كه مىخواهند چون او شوند ،رفتارى نايکسان دارند .براى
مثال ،عقل مستقل و آزاد ،از شخصيت الگو ،خلق و ايجاد و روش رشد را

مىآموزد و به ابتكار و ابداع و خلق همانند كسى مىشود كه الگو میکند .اما
عقل قدرت مدار شکل و شمايل او را تقليد مىكند و هرگز نيز چون الگو

نمى شود .چرا كه بر مدار قدرت ،ابداع و ابتكار و خلق محال است .پس

بازداشتن عقل از كار طبيعى خود كه ابتكار و ابداع و خلق است ،انسانرا

بعنوان مجموعه استعدادها ،در بيراهه ويرانگرى مىاندازد.

اما عقل مستقل و آزاد چسان ابتكار و ابداع و خلق مىكند؟ آيا بطور

خود جوش ابتكار و ابداع و خلق مىكند و از اين راه انسان شخصيت و
هويتى پيدا مىكند؟ دقت در اين پرسش و پاسخ آن ،کاری سخت بجا است.
زيرا آدمى را از امرى آگاه مىكند كه غفلت از آن ،بيرون رفتن از راه رشد و

افتادن در بيراهه ويرانگرى و پيشى گرفتن در آناست :خلق اول عقل مستقل
و آزاد ،بديل است .خلق بديل است كه ابتكار و ابداع و خلق كردن ها را در

پى مىآورد .از مثال ها ،دو مثال ،را مىآورم:

● كسى که فن جديدى مىسازد ،عقل او نخست براى فن موجود ،امکان
بديل را ايجاد مىكند .آنگاه ،به تجربه ،بديلى را تصور مىكند .ساختن فن

جديد ،واقعيت بخشيدن به آن بديل مىشود.

● فرق يك كارفرما با كسى كه مىخواهد پولدار بشود ،در ايناست كه
كارفرمائى خلق جديد است و اما پولدار شدن از راه بهرهکشی و ارزان تمام

کردن و گران فروختن ،خلق نيست ،دزدى است .خواننده ايرانى صاحبان

«ثروت هاى باد آورده» را مىشناسد و اشکال دزدى را نيز.

بدينسان ،بیانگر صفتِ مستقل و آزاد فرد و يا جامعه در رشد ،توان

خلق بديل است .انسان و جامعه انسان هاى بسته و زورمدار ،انسان و
جامعهاى هستند كه ،در او و اين جامعه ،هدف همواره در بيرون آنها قرار

مىگيرد و خلق بديل ممنوع است.
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بديل چه وقت ترجمان صتت انسان و جامعه مستقل و آزاد

مىشود؟:

 .4فرق بديل واقعى از بديل بدلى ،نخست در اينست كه بديل واقعى

نوزایشِ مداومِ انسان ،بمثابه مجموعه استعدادها و فضلها ،در جریان رشد

است .چنانكه ،زمان به زمان ،هستىای مستقل و آزادتر و مجموعهای

متکاملتر میگردد .حال آنكه بديل بدلى ،با از دست رفتن موقعيت ،از ميان
مىرود .براى مثال ،كودكى كه بديل خود را دانشمند تصور مىكند و بتدريج
آنرا مىسازد و در بزرگى صفت دانشمند را مىيابد ،دانش و صفت دانشمند
او پايدار مىشوند .اما كسى كه به زور مقامى را غصب مىكند ،با از دست
دادن زور ،آن مقام را از دست مىدهد .آن آدم همانکه پيش از غصب مقام
بود نيز نيست .زیرا صفت دزد مقام را نيز یافتهاست و اين صفت بر جا

مىماند .بدينسان ،بديل بدلى ،آن هويت واقعى را مىپوشاند كه زورگوئى به
زورگو مىبخشد .با توجه به اين تفاوت ،مىتوانيم بدانيم چرا الگوكردن رشد
غرب در جامعههاى ديگر ،ويرانگرى بر ويرانگرى افزود .چرا صنعت وقتى

تقليد مىشود ،كشور صنعتى بوجود نمىآورد .چرا مردمساالرى تقليدى
پوشش استبدادهاى سنتى مىشود .چرا...

بدينقرار ،هرگاه فرد و جامعهاى نتوانند بديلى هستىدار و در هستى

مستقل و آزاد و پايدار بسازند ،دربند روابط مسلط  -زيرسلطه هستند.

مستقل شدن از اين روابط و از ميان برداشتن مدار بستهاى كه مدار زور است

و استقالل را که با آزادی همزاد و همراهاست ،بازیافتن ،كار اول است.

 .1هر بديلى در بيرون از انسان ،به ضرورت قدرت است و با انسان در تضاد

مىشود و تضاد همواره بسود قدرت حل مىشود:

 .114ثنويت تك محوری بمثابه اصل راهنما ،با هرگونه بديلى جز قدرت،
خوانائی ندارد .براین اصل ،زور جانشين انسان مىشود .رشد انسان جاى

خود را به بزرگ و متمرکزشدن قدرت مىدهد .چرا كه ،بنابر این اصل ،يك
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محور مسلط و يك محور سلطهپذير است .محور مسلط حکم زور را به اجرا
مىگذارد و محور سلطهپذير اين حکم را اطاعت مىكند .عقلى كه براين
اصل عمل مىكند ،به زور اصالت مىدهد و ابتكار و ابداع و خلق را بر خود

ممنوع مىكند .برايش جز قدرت اصالت ندارد و براى تحصيل آن ،دانش و
فن و نيرو را به زور بر مىگرداند و در ويرانگرى بکار مىبرد .استبدادهاى

فراگير ،همه ،بر اين اصل بنا مىشوند و ضد رشد هستند.

 .111بر اصل ثنويت دو محورى نيز همين تضاد ميان قدرت و انسان ،بسود

قدرت حل مىشود .توضيح اينكه بنابر اين اصل ،محورى كه خود آدمى
است ،فعاليت خويش را در رابطه با محور ديگر ،سازمان مىدهد .براى
مثال ،هرگاه كسی در رابطه با ديگرى ،يا بخواهد موقعيت متفوق داشته

باشد ،يا بخواهد موقعيت برابر داشته باشد و يا بخواهد موقعيت پيرو داشته
باشد ،سه نوع بدیل پیدا میشود که اصل راهنمای هر سه ،ثنویت دو محوری
است .در هريك از اين سه بديل ،قدرت هدف مىشود .زيرا در رابطه قوا،

موقعيت هركس را در رابطه با ديگرى ،قدرت معين مىكند .بنابراين ،حاكم

قدرت مىشود و آدمى آلت دست آن مىگردد .با اين تفاوت كه وقتى اصل

راهنما ثنويت دو محورى مىشود ،عقل فضاى ميان دو محور را دارد .بسا

مىشود كه انسان خويشتن را باز مىيابد و از محدوده دو محور رها مىكند و
بديل مىسازد .ابتكارها و ابداعها و خلقها ره آورد عقل ها در لحظههائى

هستند که خودانگیختگی خویش را باز مییابند.

 .119بنبستى كه راه رشد غرب با آن روبرو است ،گشوده نمىشود مگر این

که عقل استقالل و آزادى خويش را باز جويد و بتواند بديل خلق كند .عقل
استقالل و آزادى خود را باز نمییابد مگر اينكه ثنويت را بمثابه اصل

راهنما ،با اصل راهنمائى جانشين كند كه قدرت را هدف فعاليت انسان

نكند .در نتيجه ،قدرت از میان برخیزد و عقل انسان خودانگیختگی خود را

بازیابد .بدينسان ،فعاليت خودانگیخته انسان ،بمثابه مجموعه
استعدادها و فضلها ،براصل راهنمائى ميسراست كه عقل و استعداد

رهبرى انسانرا از بند هر محدودکننده و محدودهاى رها كند .از آن

جا که ثنويت موازنه وجودى ميان قوا است ،موازنه عدمى اصل
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راهنمائى است كه انسانرا از هر محدوده و محدود کنندهاى رها
مىكند .عالمت آن ايناست كه هدف هر فعاليتى رشد انسان در
استقالل و آزادى میگردد .قدرت هدف نمىشود و انسان قربانى تضاد

با قدرت نمىگردد .براى مثال ،بيل گيت ،فن بديلى ساخت .ساخته او از
خود هستى دارد .نه در خود تناقضى دارد و نه ميان سازنده با خود ،تضادى

پديد مىآورد .پس انديشه او خودانگیخته بودهاست .اما بيل گيت سرمايه
ساالرى راپيشه كرد .از اينجا ببعد ،سرمايه جانشين او بمثابه مجموعه

استعدادها و فضلها ،میشود .هدف سرمايهساالرى افزودن بر ميزان سود
است .اين هدف بارشد توان خالقه انسان در تضاد مىشود و ضد رشد

مىگردد .چنين نيز شد و كار او به دادگاه كشيد و محکوم شد .بدينسان،
بگاه ابداع ،عقل از ثنويت آزاد و اصل راهنما ،بطور خودانگیخته ،موازنه

عدمىاست .اما بوقت هدف كردن قدرت (سرمايه ساالرى) ،راهنماى عقل،
ثنويت تك محورى (محور فعال سرمايهساالرى است) است .بدينقرار،

الف .هر بار كه بديل و هدف بيرون از انسان قرار مىگيرند ،هر نامى به آن

داده شود ،قدرت است كه بديل و هدف شدهاست .و

ب .بزرگ و متمرکز شدن قدرت با رشد انسان در تضاد مىشود .و

ج .تضاد همواره بسود قدرت و با تخريب انسان و طبیعت حل مىشود .و
د .اصل راهنما ،ثنويت است.

در برابر ،هر بار كه بديل و هدف در انسان قرار مىگيرد ،هدف رشد در

استقالل و آزادى میگردد .و

الف .ميان انسان با بديل و هدف تضادى پديد نمىآيد و ،در جریان رشد،

انسان بطور پایدار ،بدیل خویش میشود ،نو به نو میگردد .توضیح اینکه،

ب .عقل مستقل و آزاد انسان با رسيدن به هدف و واقعيت بخشيدن به

بديل ،بديل جديد مىسازد و رشد در استقالل و آزادى ،بدينسان پيوسته و

پيگير مىگردد .و

ج .در جریان پایانناپذیر رشد ،اصل راهنمای انسان رشید ،همواره ،موازنه

عدمى است.
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 .9در مثال بيل گيت ،سرمايه كه در اصل نيروى محركه است ،وقتى بمثابه
قدرت با انسانرابطه بر قرار مىكند ،انسانرا بخدمت خود در مىآورد.
طبيعت را نيز .از راه تخريب انسان و طبيعت است كه سرمايه بر خود

مىافزايد .بدینقرار ،بديلى كه عقل مستقل و آزاد مىسازد ،قدرت نمیشود.
اين انسان است كه چون از خود بیگانه میشود ،نيروهاى محركه را در روابط

قوا ،بکار مىبرد و ترکیبی را که قدرت خوانده میشود ،پدید میآورد .روشن
سخن اينكه وقتى بديل از خود هستى داشته باشد و تعريف متناقضى نداشته

باشد و با انسان تضاد پيدا نكند ،نيروهاى محركه در اختيار استعداد رهبرى

انسان ،بکار رشد انسان و عمران طبيعت مىآيند .تغيير اين رابطه و ساالرى

يافتن نيروى محركه بمعناى آناست كه این نیرو،در قدرت (= زور) از خود
بيگانه شده و به ضرورت ،در ويرانى استعدادهاى انسانى و محيط زيست او

بکار مىافتد .بدينقرار،

رابطه انسان با نيروهاى محركه و جهتيابى نيروهاى محركه گوياى رشد

انسان و عمران طبيعت و يا تخريب استعدادهاى انسان و طبيعت است.
هرگاه بديلى كه انسان مىسازد و مىكوشد بدان واقعيت ببخشد ،نيروى
محركه را در خدمت انسان نگاه بدارد ،آن بديل ترجمان رشد انسان بمثابه

مجموع استعدادها و فضلها است .و اگر انسانرا بخدمت قدرت در آورد،
بديل قدرت است و نيروى محركه در زور ويرانگر از خود بيگانه شدهاست.

براى مثال ،علم و فن يك نيروى محركه است .مىتوان آنرا بخدمت رشد

همگانى درآورد .بطورى كه وجدان علمى همگانى غنی بجوید و محيط براى
رشد علمى مساعدتر شود .اما مىشود آنرا براى مسلط شدن بر ديگران بکار

برد .بنبست فرهنگ قدرت محور غرب از اینرو است كه علم و فن را در
اختيار انسان ها نمیگذارد و رشد را همگانى نمیكند ،با علم و فن تركيبى از
قدرت بوجود میآورد و آنرا در سلطه بر بشريت بکار میبرد .نتيجه ايناست

كه خود نيز بنده قدرت شدهاست .ويران مىشود و ويران مىكند.

 . 1تكرار كنم كه بر اصل ثنويت ،عقل جز حکم متناقض نمىتواند صادر
كند .هر تعريفى بر اين اصل ،به ضرورت ،متناقض است .چنانكه اين
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تعريف از آزادى«:آزادى هركس تا جائى است كه ،از آنجا ،آزادى ديگرى
شروع مىشود»  ،ناقض آزادى است .چرا كه تنها يك رابطه ميان دو كس مرز
ايجاد مىكند و آنرابطه زور با زوراست .بدينسان ،در ظاهر ،آزادى و در
واقع قدرت است كه تعريف مىشود« :قدرت هر كس تا مرزى است كه
زورآزمائى با ديگرى آنرا معين مىكند» .اينك زمان آنست كه توجه را

بيشتر كنيم :آيا وقتى قدرت بديل و هدف مىشود ،تعريف هاى حق،

آزادى ،استقالل ،مردمساالرى ،دين ،دوستى ،عشق ،رشد و ...و خدا
تعريف قدرت نمىشوند؟ آيا دين بمثابه بيان استقالل و آزادى ،در

بيان قدرت از خود بيگانه نگشتهاست؟ خدائى كه در سرهاى

جانبداران «واليت مطلقه فقيه» است ،قدرت (= زور) مطلق نيست؟
ساالرى قدرت معنى نمىدهد؟ مردمساالری هاى غرب قدرت مردم

معنى نمىشوند؟ «مردم ساالرى دينى» وقتى پایهِ «قانون اساسى» بر

«واليت مطلقه فقيه» است و دين بيان قدرت ،جز حاكميت مطلق
«رهبر» چه معنى دیگری مىتواند بدهد؟ اين يکى قدرت «رهبر» را
جانشين قدرت مردم نيز مىكند .زن و مردى كه عاشق يکديگر

مىشوند ،عشق را جز قدرت بر يکديگر ،چه معنى مىكنند؟ و...

و وقتى همه تعريف ها ،از جمله و بخصوص تعريف رشد ،تعريف

قدرت مىشوند ،قدرت تمامى ارزشهاى ديگر را نقض مىكند و ،بر انديشه
و عمل انسانها ،واليت مطلقه مىيابد .بدینخاطر است که رشد غرب به

فاجعه راه بردهاست.

بدينقرار ،بديل مىبايد تعريف خالى از تناقضى پيدا كند .مىبايد

شتاف باشد .مىبايد پوشش بديل ديگر ،یعنی قدرت ،نباشد .بايد
ترجمان رشد دائمى در استقالل و آزادى باشد .به سخن ديگر همواره

پيشاپيش انسانرا بخود بخواند و شکوفائى دائمى انسانرا بمثابه

مجموعهای از استعدادها و فضلهای در فعالیت ،فعالیتی که عمل به
حقوق است ،ميسر كند :صير بسوى خدا ،همين است.
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انسانى كه ديگرى را بديل مىكند ،برده قدرت مىشود:
 .4قدرت بت عيارى است كه هر لحظه بشکلى در مىآيد .از جمله ،بشکل
انسان در مىآيد .بسا مىشود كه عقل آدمى بديل مىسازد اما اين بديل
ديگرى است .فرعونيت و فرعون ها را اين نوع بديلسازى بوجود آوردهاند.

«فناى در شخصيت محبوب» ،آن نوع بديلسازى است که تاريخ جامعه را
تاريخ فرقهها و قطب ها و مرادها و پيشواها و رهبرها و  ...ساخته است.

تاريخ معاصر ما تاريخ اين نوع بديلسازى است و بدينخاطر نيز هست كه

برغم سه انقالب ،هنوز در بند كيش شخصيت مانده و بدان ،استقالل و

آزادى و حقوق خويش را از ياد بردهايم .چهارده قرن پيش ،على (ع)

خطاب به ايرانيان فرمود :شهان را شاه پرستان سودى نمىرسانند .باوجود
این ،در فرداى انقالبى كه ،در آن ،گل برگلوله پيروز شد ،شاهپرستى با

رهبرپرستى جانشين شد .شهان را شاه پرستان سودى نمىرسانند زيرا هر
بار كه انسانى بديل خود را در ديگرى مىجويد ،خود را در آلت و او را

در آلت باز ،از خود بيگانه مىكند .على (ع) امام نيست تا باورمندان
او را بديل خود كنند ،على امام است تا هركس ،چون او ،بديل خويش

را در خود بسازد .وقتى انسان ها همه چنين كنند ،مستقل و آزاد

مىشوند و استقالل و آزادى در رشد و رشد در استقالل و آزادى
واقعيت پيدا مىكند .بدينقرار،

هر بار كه بديل آدمى را آلت يا آلت باز مىكند ،او بايد بداند در

بيرون خود ،قدرت را در پوشش ديگرى ،بديل كردهاست .كيش

شخصيت كه مبارزه با آن جهاد اكبر است ،جز خلق بديل همانند
الگوهائی که چنین کردهاند ،نيست .انسان مستقل و آزاد انسانى است

كه بديل در خود او است .آنرابطه انسان و خدا كه ،در آن ،انسان
خود را در بىكرانِ استقالل و آزادى مىيابد ،اين رابطه است.
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 . 6پيش از اين توضيح دادم كه بديل خلق است و خلق در حال و آينده روی
می دهد .بنابراين ،گذشته را بديل كردن ،فريب دادنِ عقل و استعداد رهبرى
انسان است .بدين فريب ،عقل از خلق بديل ناتوان مىشود .چرا كه گذشته،

ولو گذشتهاى كه ،در آن «بيمارى و پيرى و مرگ و گرما و سرما و

خشکسالى و فقر و قهر نبودند و جوانى و سيرى و شادى و اميد و ...بودند»،
برجا نماند .پس بازساختنش كارى عبث است .اما مىتوان آنرا نقد كرد و

بکار ساختن بديلى خالى از نق

شد كه بر جا بماند.

و در آغاز ،از قول سری التوش ،خوانديم كه صفت جهانشمول ناقض

ترقى است .در حقيقت ،قدرت سرمايه است كه جهانشمول مىشود و عرصه
زمان ،حال و آينده را نيز فرا مىگيرد .بدينقرار ،بديلى كه در آينده قرار

مىگيرد ،نيز همان قدر پر فريب است كه باز سازى گذشته طالئى .آيا سرمايه
دارى ليبرال و سوسياليسم «علمى» آيندهاى آرمانى را بديل نگرداندند و اين

بديل سراب از كار نيامد؟ پس بديل با زمان و مکان چه نوع رابطهاى را

مى تواند بر قرار كند كه انسان برده قدرت نشود و مستقل و آزاد بماند و رشد
كند؟ ايرانيان و همه كشورهائى كه قرنى است در بند پرستش اسطوره رشد

هستند ،اين پرسش را مىبايد با خود در ميان مىنهادند و همواره ،در میان
بنهند .براى جلب توجه خواننده به اهميت اين پرسش ،يادآور مىشوم كه در

قرن ما ،مرام ها ،آيندههاى آرمانى ساختند و بديل باوراندند .اما ميان زندگى

و عمل روزانه انسان هاى باورمند و آن آرمان ها ،ربطى وجود نداشت .چنان

كه حزب هاى كمونيست جامعه كمونيستى را بديل جامعه طبقاتى
مىباوراندند .اما اعضاى آنها در جامعههاى سرمايهدارى ،با ارزشهاى
بوریوازى ،زندگى مىكردند .وقتى مىپرسيدى چه ربط ميان اين زندگى و آن

آرمان وجود دارد؟ پاسخ اين بود ،امروز در جامعه بوریوا هستيم و چون
بوریواها زندگى مىكنيم .آن روز كه جامعه كمونيستى بنا شد ،زندگى ما نيز

زندگى كمونيستها خواهد شد .اما آنها تنها نبودند ،مقامات دين هاى
مختلف و نيز صاحبان مرام هاى ديگر نيز چنين مىكردند .چرا؟ زيرا وقتى
بديل خاصههائى را ندارد كه بر شمردم و بر خواهم شمرد و وقتى انسان
مستقل و آزاد نيست كه با فعاليتی رشدآور ،به بديل واقعيت میبخشد ،رابطه
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انديشه و عمل او با زمان ،رابطه با زمان پيوسته و در جريان نيست.
فعاليتهاى روزمره بىرابطه با يکديگر ،در ذهن ،زمان را زمان هاى
كوتاه و بريده بريده مىگرداند .بدينقرار ،براى اينكه انسان مستقل

و آزاد با زمانرابطهاى برقرار كند كه درخور تحقق بديل در جريان
رشد است ،نیاز دارد به جریان مداوم زمان ،از ازل تا به ابد .

از آنجا كه زمان استقالل و آزادى بىنهايت و زمان زور نزديك به

صتر است ،آن بديلى قدرت نيست كه در بىنهايت قرار مىگيرد .اما
اين بديل كه در بىنهايت قرار مىگيرد ،در انسان ،لحظه به لحظه

عمل مىكند و تحقق میجوید .خود وسيله خويش است و بدين
تجربه  ،خويشتن را متحقق مىگرداند.

براى مثال ،كودكى كه خود را ،وقتی بزرگ میشود ،يك دانشمند تصور

مىكند ،بدیل او ،یک دانشمند است .او مىبايد دانش را وسيله كند و با
آموزش دانش خود را بديلى بگرداند كه مىخواست بشود .روش دانش،

دانش جستن از راه تجربه است .روشى كه با يك رشته تصحيحها ،تجربهگر
را از آموزنده دانش به كاشف دانش بدل مىكند .همين مثال را مىتوان در
باره يك مسلمان ،يك مسيحى ،يك يهودى ،يك زردشتى ،يك بودائى ،يك...
زد و پرسيد اگر همين روش بکار رفته بود و يا برود ،آيا دين در بيان قدرت

از خود بيگانه مىشد و جهانيان اينك در «قعر فاجعه» بودند؟ نه .زيرا

تجربه به انسان تجربهگر امکان مىداد كه از بیگانه شدنِ بيان استقالل و
آزادى در بيان قدرت ،پيشگيرى كند .در حقيقت،

 .7پیش از این دانستیم که سارتر ،در انديشيدن فلسفه آزادى ،به اين امر
توجه كرد كه نياز به رابطه انسان (متعين) با نامتعين است .مىنوشت:

«انسان ،همواره در بيرون خويش به طرف او ،خدا ،روی مینهد» و «انسان
بودن ،تمايل به خدا بودن است» و «انسان موجودى است كه طرح خدا

بودن خود را مىريزد و به اجرا مىگذارد» .به ترتيبى كه ديدم ،عقل نخست
بديل را مىسازد .ربط بديلسازى عقل با رابطه انسان و خدا چيست؟ ربط
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آن اين است كه عقل بگاه خلق از بند هر تعينى ،مستقل و آزاد مىشود .در
لحظه خلق ،با خداست:

لحظه خلق لحظه لقاء خدا ،لحظه عمل كردن خدا در انسان است .بدین

سان ،خلق بدیل ،خالی از قدرت و بدیل فرآورده رشد و فرآورنده رشد است
 .وارونه اين رابطه ،خدا را قدرت (= زور) گرداندن و بدان ،عقل را از كار

طبيعى خويش بازداشتن و از رشد انداختن و به تخريب گماردن است .عقل
مستقل و آزاد ،در كار طبيعى خود ،با خدا ،يعنى با استقالل و آزادى و

دانش و ...مطلق است .راه طبيعى رشد اين راهاست.

بدينقرار ،اگر مراد از «انسان طرح خدا بودن خويش را تهيه و

اجرا مىكند» ،همانكار باشد كه آدم كرد ،خدا را در خود از ياد

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

محور و مدار كردن قدرت ميسر مىشود.

 .3تكرار كنم كه غفلت از استقالل و آزادى ،غفلت از خدا است و اين

غفلت دست نمىدهد مگر با به بندگى قدرت درآمدن .عقل قدرت مدار از

واقعيت بس مهمى غفلت مىكند:

اگر انسان با خدا و در خدا نبود ،اگر استقالل و آزادى و دیگر

حقوق ذاتى حیات انسان نبودند ،هيچ دين و مرامى  -حتى مرام
منكر استقالل وآزادى و دیگر حقوق انسان  -در وجود نمىآمد .هر

بديلى كه عقل مىسازد ،نخست آنرا در بيان مىسازد و تعریف

میکند .ازاينرو ،بيان از بديل جدائىناپذير است .بديل انسان مستقل
و آزاد و در رشد ،در بيان استقالل و آزادى و بديل انسان قدرتمدار در

بيان قدرت ،تعريف مىيابد .اما چرا اگر استقالل و آزادى و دیگر

حقوق ،ذاتى حیات انسان نبودند ،بيانى در وجود نمىآمد؟ نخست به اين
دليل كه پيش از ايجاد رابطه ،قدرت وجود ندارد .از رابطهها ،تنها يك رابطه

كه رابطه قوا باشد ،قدرت را پديد مىآورند .اما هستى هست و انسان و

فعالیت هايش هستند .پس بيان استقالل و آزادى نيز هست .سپس به این
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دلیل كه قدرت ويرانگر است و نمىسازد .ناتوانى قدرت تا بدانجاست كه
بيانى از خود ندارد .چرا كه بيان قدرت همواره از خود بيگانهِ بيان

استقالل و آزادى است که قدرت همچنان آنرا از خود بیگانه میکند.

فوكو گتته است :بيان ها همه بيان قدرت هستند .اينك مىبينيم كه
در حقيقت ،بيان استقالل و آزادى است كه در وجود آمدهاست و در

فراوان بيانهاى قدرت از خود بيگانه شدهاست .بدينقرار،

بيان قدرت با بريدن از واقعيت و حق ساخته مىشود و قدرت با از خود

بيگانه كردن بيان استقالل و آزادى در بيان قدرت ،حاكم بر فعاليت عقل مى

گردد .برقراركردن رابطه و رابطه مستقیم با واقعيت و حق به بازيافتن بيان
استقالل و آزادى ميسر مىشود و ،در اين بيان ،بديلى كه عقل مستقل و آزاد

مىسازد ،حق و واقعی است و مجازى نيست:

 .3عقل قدرت مدار بديل هائى كه مىسازد ،قدرتمندهاى خيالى هستند .اگر

از بديل هائى كه در دنياى خيال مىسازيم ،فهرستى ترتيب دهيم ،مىبينيم
همه مظاهر قدرتى هستند كه كسى را ياراى برابرى با آن نيست .اين قدرت،

وقتى سلطهگر است مخالفانرا نابود مىكند ،مانع را از سر راه برمىدارد و

وقتى مىخواهد بسازد ،به يك اشاره ،همه جا را سر سبز مىكند .دنيا را پر از
عدل مىكند و ...در ساختن اين بديل ها ،مفرو ،ايناست كه انسان ناتوان
است و تغيير او و واقعيت هائى كه محيط زيست او را تشکيل مىدهند ،نياز
به قدرت فوق بشرى و «مقاومت شکن» دارد .بدينقرار،

هر بار كه عقل ،بديلى را بر پايه ناتوانى انسان مىسازد ،نه تنها از

واقعيت مىبرد ،كه از استعدادها و توانائیهاى انسان ،نيز غفلت مىكند .این
عقل خودانگیخته نيست .استعدادها و فضلهای انسان بمثابه مجموعهاى

در رشد ،فعال نيستند .هربار كه عقل بديلى مىسازد كه بيانگر توانائى انسان

است و اين بديل ،در جريان رشد ،تحقق پيدا مىكند ،عقل مستقل و آزاد

است .بنگريد به «رهبری هائى» كه بر انكار استعداد رهبرى يکايك انسان

ها بنا شدهاند – والیت مطلقه فقیه یکی از آنها است ، -تا كجا ضد رشد

هستند .و بنگريد
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 .45تا كجا ضد رشدند رهبری هائى كه با ويرانگرى مىخواهند اين يا آن

آرمانرا تحقق ببخشند! استبدادهاى فراگير (نازيسم ،فاشيسم ،بعثيسم،
خمينيسم و ،)...چگونه پديد آمدند؟ چرا بانيان اين استبدادها تقال میکنند

بیبدیل شوند و حتی بدیلی از جنس خود را نیز نیابند .چرا در وحشت

دائمی از بدیل هستند؟ پاسخ ايناست كه عقل قدرتمدار هر كار را با
تخريب ،با تخريب خود ،شروع مىكند .زيرا با قدرت را هدف

گرداندن ،ناگزیر از تخریب میشود .بدینخاطر که قدرت فرآورده
تخریب است .بنابراین که تضاد ذاتی قدرت است ،قدرتمدار باید
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،
بدیلی ترسآور تبلیغ میشود تا حذفش قابل توجیه باشد .و نیز ،وقتی
قدرت محور و مدار عقل میشود ،او را از بديل سازى در استقالل و

آزادى ناتوان مىکند .اين ناتوانى ،ناتوانى از ابتكار و ابداع و خلق را
در پى مىآورد .از اين پس ،ميان قدرتى كه هدف شدهاست و مجموعه
استعدادهاى قدرتمدار و عقل او كه از كار طبيعى خويش باز

ماندهاست ،تضاد پديد مىآيد .به ترتيبى كه ديديم ،اين تضاد بسود
قدرت حل مىشود .قدرتمدار ،با هر بار حل تضاد بسود قدرت،
ترسش از بديلِ دیگر قدرت ،بدیل/الگوی زیستن در استقالل و

آزادی ،بيشتر مىشود .وحشت از بديل اينسان بر عقل مستبدها چيره
مىشود .غول جنايت و ويرانگرى كه مستبدها مىشوند را اين وحشت
بوجود مىآورد .تنها در لحظه ناتوانى است كه به اين غول ها
پشيمانى دست مىدهد .با وجود اين« ،تا آخر مىروند» .نبايد پنداشت كه

تنها مستبدهاى خونريز گرفتار اين وحشت مىشوند و سايه خود را نيز بديل

و «برانداز» مىبينند ،هر انسانى كه قدرت را هدف مىكند ،دچار اين
دوگانگى و وحشت از بديل قدرت مىشود .بخش بزرگى از نابسامانی هاى
اجتماعى ناشى از ناتوانى جمعى و فردى يك جامعه در خلق بديل در

استقالل و آزادى است .بدينقرار،
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قدرتمدارى ،در درون انسان ،ميان توان ايجاد بديل در استقالل و آزادى
با قدرت ،تضادى بوجود مىآورد كه وقتى با بکاربردن خشونت ويرانگر و

مرگآور حل مىشود ،بتدريج «وحشت از بديل» را ببار مىآورد و مهار را از
آدمى مىستاند .كسى كه گرفتار اين وحشت مىشود و در رأس قدرت دولتى
قرار مىگيرد ،با شنيدن كلمه انديشه ،براندازى را پیشرو مىبيند و  -به قول

موسيلينى -هفت تير خود را در مىآورد .بيان هاى قدرت كه روشهاى
چگونه ميراندن و ويران كردن مىشوند ،اين وحشت را بازگو مىكنند .ازاين
رو است كه فراخواندن انسان به فطرت خويش ،فراخواندن به بازیافت

انسان ،بمثابه مجموعه استعدادها و فضلها و عمل به حقوقی كه ذاتی حیات
او هستند ،برترين جهاد است .كوشش براى ايجاد فضاى بازى كه در آن ،هر

انسانى بتواند در استقالل و آزادى بديل بسازد و رشد كند ،جهاد برتر است.

 .44پىآمد «وحشت از بديل» ،انكار حقوق و اصرار بر تكاليف است.
زیرا پذیرفتن حقوقمندی انسانها ،پذیرفتن عدم مشروعیت خویش و

مشروعیت بدیل است .از اینرو ،استبداد ،بر دوش انسان بدون حقوق ،هر

روز تكليف جديدى بار مىکند .بتدريج كه وحشت از بديل بيشتر مىشود،
در اندیشه راهنما ،حقوق حذف و تكاليف وارد مىشوند .از اين ديد كه در

«اسالم واليت مطلقه فقيه» بنگریم ،مىبينىم همان خط مسير را طى
كردهاست كه ماركسيسم از خود بيگانه شده در استالينيسم پيموده بود .تا
آنجا كه در عقل زورمدار ،نه تنها وظيفه و تكليف عمل به حق نيست و

اطاعت از اوامر و نواهى قدرت است ،بلکه بر زبان آوردن «حقوق بشر»،

انسانمدارى و بسا انكار دين و خدا است!! بدينقرار ،بديلى كه عقل مستقل
و آزاد در جريان رشد مىسازد ،حاصل کار مجموعه استعدادها و توانائیهای
او و عمل او به حقوق ذاتی حیات است .جريان تحقق بدیل ،همان جريان

انطباق وظيفهها با حقوق است :تکلیف عمل به حق است و اگر عمل به

حق نباشد ،حکم زور میشود .حال آنكه قدرت در جريان بزرگ شدن
خود ،تكاليفى را مقرر مىكند كه ناقض استقالل و آزادی و دیگر حقوق

انسان هستند و توانائى بديل سازى و رشد را از او مىگيرند.
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بدينسان ،جامعه راه رشد را باز نمىيابد مگر آنكه انسان ها استقالل و
آزادى خويش را باز يابند .عالمت اينكه انسان ها خودانگیختگی

خویش را بازیافتهاند و عالمت اينكه انسان ها و جامعه آنها در راه
رشد هستند و در اين راه عقل هاشان بديل مىسازند ،ايناست كه

وظيتهها به عمل درآوردن حق ها بگردند .انسان و جامعه مستقل و
آزاد اين جامعه است .و
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مجموع خاصههائى كه تا اينجا بر شمردم ،بديل را آن رهبرى

مىگرداند كه ترجمان رشد در استقالل و آزادى و بسط استقالل و آزادى به
یمن رشد است .فضاى عمل اين رهبرى ،بىكران استقالل و آزادى است.
در اين فضاى باز ،گذار دائمى از خوب به خوبتر است .وارونه آن ،فضاى

بسته قدرت مدارى است .به ترتيبى كه ديديم ،در مدار بسته ،گذار دائمى از
بد به بدتر است .وحشت از بديل و اين واقعيت كه قدرت با ميراندن و

تخريب پديد مىآيد و بزرگ مىشود ،جهت تحول آنرا از بد به بدتر
میکند .بدینسان ،قدرت مدار بسته بد و بدتر را همگانی میکند.
زندگی قدرت و قدرتمداران در این مدار تا مرگ در گورستان و ويران

كدهاى كه قدرت ايجاد مىكند ،در ویران شدن و ویران کردن ،می
گذرد .این بهیمن اراده حیات است که جامعه مدنی به کوشش برای
رها شدن از مدار بسته بد و بدتر بر میخیزد .هرگاه برنخیزد ،حیات

جامعه ،در ویرانکده ،پایان میپذیرد.

بدينقرار ،در مدار بسته قدرت ،انتخاب وجود ندارد .چنان نيست كه

بتوان بد را برگزيد و گرفتار بدتر نشد .در اين گذار جبرى ،هنوز گرفتار بد
نشده ،بدتر بدل به بدترىن گشتهاست .بدیل یکی و آنهم بدترین است.

در مدار باز ،فضاى بديل ،فضاى استقالل و آزادى است .از فضاى
بسته زورمدارى به فضاى باز استقالل و آزادي است كه بايد بدر آمد.

از بيراهه مرگ و ويرانگرى است كه مىبايد به راه زندگی در رشد باز

آمد .بدينقرار،
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اصل راهنماى سازگار با فضاى باز ،موازنه عدمى است .بر این
اصل ،بدیلی که عقل در مدار باز میسازد ،و با فعاليت مجموع

استعدادها و فضلهای خویش ،به یمن عمل به حقوق ذاتی خود،
متحقق میکند و جریان تحقق بدیل تا یافتن جامعیتی با ابعاد بى

نهايت ،تا لقاء خدا ،همان جریان تحقق انسان جامع است .انسانی
که در آغاز نیز جامع است و بهیمن رشد ،ابعاد این جامعیت را بی

نهایت میگرداند .گذار دائمى از خوب به خوبتر همین است.

خوانندگان اين نوشته را همه آنها تصور کردهام كه با انديشه سر و كار

دارند .جامعه دانشگاهيان را در نظر آوردهام كه جوانان را تعليم مىدهند و
تربيت مىكنند تا بديل بگردند .دانشجويانى را بنظر آوردم كه مىبايد از
وحشت بديل بدرآيند .نگذارند آنها كه گرفتار وحشت از بديل هستند ،آنان و

تمامى جامعه جوان امروز را گرفتار وحشت از بديل كنند .بديل مستقل و

آزاد براى فضاى زندگى را فضای استقالل و آزادی كردن و رشد شهروندان

ایران و هر کشور دیگر و آبادانی طبیعت را همیشگی کردن .اميدم ايناست
كه از این پس مىدانند که بد ساختهِ بدتر است .اين بدتر است كه مجبور
مىكند ميان آن و بد« ،انتخاب» كنند .ديگر غافل نمىشوند از اين
واقعيت ،كه هنوز بد «انتخاب» نشده ،بدتر و حاكميت مرگ و ويرانى

آورش« ،انتخاب» شدهاست .اميدم ايناست كه مىدانند در فضاى بسته،
انتخابى وجود ندارد ،تنها یک گذار ،گذار جبرى از بد به بدتر وجود دارد.
اين فضا است كه بايد باز كرد.

 .49وقتی رهبری خودانگیخته است ،بدیل آن نیز خودانگیخته پدید میآید.
در جریان رشد ،بدیل/الگو در آینده قرار میگیرد و راه مستقیم رشد را به
سوی خود نشان میدهد .بههمان اندازه که رشد متحقق میگردد ،آدمی به
بدیل/الگو ،نزدیکتر و بدیل/الگو از او دورتر میشود .آدمی نزدیکتر می

شود زیرا رشد به هدف میرسد .اما بدیل/الگو از آدمی دورتر میشود زیرا،
بنابراین که رشد خلق بدیل است ،بدیل/الگو دائم در حال پردازش از نق
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ها است .همواره در آینده قرار میگیرد و راه را از بیراهه تمیز و رشد را در
راه مستقیم نگاه میدارد .در حقیقت،

 .4914ولو بدیل /الگو میتواند وجود داشته باشد ،اما وقتی بکار رهبری
خودانگیخته میآید که راه و روش این رهبری را دستوری نکند .به سخن
دیگر ،به درون درآید و جهت یاب فعالیت خودانگیخته رشدآور بگردد.

عالمت اینکه بدیل/الگو وجدان به خودانگیختگی گشتهاست یا نه ،خود
دلیل خویش بودن هم بدیل و هم رشد و هم رهبری خودانگیختهای است که

راه مستقیم رشد را در پیش میگیرد .برای مثال ،دانش آموزی که دانشمندی

را بدیل/الگو خود میکند ،رشد او دانشی میشود که اگر بیاموزد ،همانند
بدیل/الگو میشود .بدیل/الگو تذکار مداوم به دانش آموز است که هرگاه
خودانگیختگی خویش را از دست بدهد ،درجا ،به استخدام قدرت (= زور)

درآمدهاست و راه دانشآموزی را گم میکند .هراندازه دانشآموز ،با آموختن

دانش ،به بدیل/الگو نزدیکتر میشود ،بدیل/الگو از او دورتر میشود.
راست بخواهی ،دانشمندی که بدیل/الگو بود ،جای خود را به دانشمندتری

میدهد .دلیل دانشآموزی دانشآموز درخود او است .زیرا این او است که
دانش میآموزد .دلیل دانش نیز درخود دانش است و دلیل بدیل/الگو نیز
دانشمندی او است .بدینقرار،

 .4911هرگاه نه در دانشآموز و نه در بدیل/الگو و نه در آنچه میآموزد،
دلیل را نتوان یافت ،رشدی وجود ندارد .نبود دلیل یعنی این که دانشآموز از

خودانگیختگی خویش غافل است و دستوری زندگی میکند .بدیل/الگوی او
دانشمند نیست .زیرا اگر دانشمند بود ،دلیل ،یعنی دانش در دانشمند بود.

دانش نمیآموزد زیرا بدستور نمیتوان دانش آموخت .لذا ،دلیل نوع رهبری
او و فعالیتها و هدف فعالیت هایش ،بنابراین ،بدیل/الگوی او ،در بیرون
این سه قرار میگیرد .توضیح اینکه ،دانشآموزی که درس نمیخواند و برای

مثال ،قدرتمداری را بدیل/الگو میکند ،رهبری او در اختیار قدرتمداری

است که میخواهد بگردد .پس خودانگیخته نیست .و روشی که بر میگزیند،
بکاربردن زور است .اما بطور خودانگیخته نمیتواند نیرو را در زور از خود
بیگانه کرد و بکار برد .در حقیقت ،او یک رشته رابطهها برقرار میکند که،
407

در آنها ،میخواهد متفوق و مسلط ،او باشد .پس دلیل در رابطهها و تفوق و
سلطهطلبی است .بدیل/الگو را نیز خود بر نمیگزیند .زیرا قدرتمداری را
ارزش برین کردهاست و این قدرتمداری است که بدیل/الگوی او را تعیین می

کند.

هرگاه ،جای دانشآموز از درس گریز و شیتته قدرت گشته را به

شهروندان یک کشور بدهیم که بدیل/الگوی خود را یک کشور
«قدرتمند» میکنند ،دلیل تکرار بدیل/الگوئی که رشد فاجعهبار غرب
شدهاست را در مییابیم .هرگاه شهروندان کشورهای مختلف می
دانستند اگر بنمایه رشد قدرت بگردد ،دلیل از بدیل/الگو خارج می
شود ،رشد غرب را نقد میکردند و بدیل/الگوی جدیدی را مییافتند

و بکار میبردند و حاصل تجربه آنها بسا بکار غرب نیز میآمد.

 .41در جریان رشد ،رهبری از رشدکننده ،هرگز به بیرون از او انتقال نمی
یابد .اگر انتقال پیداکرد ،او از راه رشد بیرون رفتهاست .بدینقرار ،هرگاه
گروهی از مردم بخواهند دولت را به آنها بسپارند تا آنها مردم را در راه رشد

به پیش ببرند ،درجا ،مردم باید بدانند که اینگروه فریبکار هستند و جز

این نمیکنند که آنها را به بندگی قدرت درآورند .راستگویان آنانند که روشی
برای تعمیم رهبری و یا شرکت جمهور مردم در رهبری جامعه خویش

پیشنهاد میکنند .در کتاب تعمیم امامت و نیز در کتاب رهبری در
دموکراسی ،روشی را پیشنهادکردهام برای تشکیل جمهوری شهروندان و

ایجاد دموکراسی شورائی .ویژگیهای این دموکراسی را نیز در کتاب ارکان

دموکراسی شناساندهام .در اینجا ،خاطر نشان میکنم که:

 .4114هرگاه مدار عقل به روی بینهایت ،به روی خدا ،باز باشد،
ممکن نیست رهبری از او به بیرون از او انتقال یابد .زیرا قدرتی پدید

نمی آید تا استعداد رهبری آدمی را تابع اوامر و نواهی خود کند .پس،
هرگاه عقول تمامی شهروندان به روی خدا باز باشند ،از

خودانگیختگی برخوردار و اشتراک آنها در رهبری جامعه خویش،

میسر میشود .جامعهای توانا به خلق چنین بدیلی ،جامعهای رشید و
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در رشد پایدار است .بدیهی است که غتلت از خدا ،غتلت از
خودانگیختگی میشود و ،درجا ،رهبری از غتلتکنندگان خارج می
شود .به سخن دیگر ،بدیل ،قدرت میشود و استعدادهای رهبری
شهروندان تحت اوامر و نواهی قدرت قرار میگیرند .در جامعههای
امروز ،با تتاوت ،استعدادهای رهبری تحت اوامر و نواهی قدرت

هستند .ازاینرو ،این جامعهها از خلق بدیلی که نماد استقالل و
آزادی و رشد در استقالل و آزادی باشد ،ناتوانند.

 .4111عالمت دیگر و بس آشکار خارج شدن رهبری از شهروندان و یا
تحت امر قدرت درآمدن استعدادهای رهبری ،یکی ناممکن گشتن رهبری
شورائی و ناگزیر شدن حاکمیت نخبهها بر جمهور مردم و ناتوان شدن این

جامعهها از دموکراسی شورائی بدیل/الگو گرداندن است .درجا ،بیان
استقالل و آزادی گم کرده ،بدانحد که ،باوجود بنبست فکری ،انسانها در

پی باز یافتن آن نیز نمیشوند ،جز با برانگیختن آنان به جستجوی آن،
بازیافته نخواهد شد .راست بخواهی ،بیان استقالل و آزادی در دسترس

همگان است اما چشمان عقلهای قدرتمدار آنرا نمیبینند .درغرب،

«اسطوره رشد شکسته است» .باوجوداین ،غرب به رفتن در بیراهه ادامه

میدهد .چرا؟ زیرا از خلق بدیل ناتوان است .برای اینکه به خلق بدیل توانا
بگردد ،نیازمند بازیافتن خودانگیختگی استعداد رهبری ،بنابراین ،اندیشه
راهنمائی است که هم راه و روش شرکت شهروندان در اداره جامعههای خود

را ارائه دهد و هم بدیل/الگوی رشد جدیدی را پیشنهاد کند و یا به آنها
امکان دهد ،در استقالل و آزادی ،این بدیل را خلق کنند.

 .4119اینک که اسطوره رشد شکسته است و محیط زیست گرفتار آلودگی
فزایندهاست ،در طول چند دهه ،غرب و نیز جامعه جهانی بدیل نجستهاند.

تدبیرها که میاندیشند و اجرا نیز نمیکنند ،در کاستن از آلودگی محیط

زیست و کاستن از فقر فزاینده خالصه میشوند.چرا ناتوانند؟ زیرا باید از

قدرت خلع ید کرد و رهبری را به انسانها بازگرداند تاکه رهبری

های خودانگیخته ،به خلق بدیل ،رشد انسان و آبادانی طبیعت ،توانا

بگردند.
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 .44بدیل علم علم است :در جریان رشد ،علم کاستیها از دست میدهد و

کاملتر میگردد .و علم کاربرد دارد در بدیلی که انسان ،در استقالل و
آزادی ،خلق میکند:

 .4414دانستیم که علم و فن نباید انسانها را از کار بیکار ،بنابراین،
تخریب کنند .بلکه باید بکار انسانها بیایند در رشد خود و آبادان کردن

طبیعت .اینک امر مهمی را خاطر نشان کنیم که در پرده غفلت ماندهاست:
درحال حاضر ،علوم و فنونی رشد میکنند که در ترکیبی بکار میروند که

قدرت را پدید میآورد .علوم و فنونی که بکار رشد انسان و آبادانی طبیعت و
کاستن از مصرف آالیندهها میآیند ،مورد بیمهری هستند .یکی از عوامل

ناتوانی انسانها از خلق بدیل در استقالل و آزادی همین است .رشد انسان
و عمران طبیعت ایجاب میکنند یافتن دو بدیل برای دانش و فن را:

یکی دانش و فنی که در ترکیب با حق کاربرد پیدا کنند و بکار زندگی را

عمل به حق کردن و رشد بمثابه رشدِ مجموعه استعدادها و فضلها
بیایند و دیگری دانش و فنی که انسانرا از کار بیکار نکنند .و

 .4411بدینقرار ،گرچه بکاربردن علم و فن در زندگی روزانه تا بخواهی مهم
است ،اما بکاربردن دانش و فنی مهم است که انسانرا از خودانگیختگی
خویش غافل نکند .چراکه این غفلت او را از خلق مداوم بدیل ناتوان و بنده

قدرت میگرداند .بنابراین ،علم و فن کنونی را بدیل سومی نیز ضرور است:
قابلیت آموخته شدن و بکاررفتن توسط جمهور انسانها در استقالل

و آزادی و خلق بدیل در استقالل و آزادی .و

 .4419نظام آموزش و پرورش نیز نیازمند بدیل است هم بخاطر ممکن کردن
سه بدیل باال و هم برای اینکه جمهور انسانها در یافتن دانش و فن جدید

شرکت کنند .نه تنها برای اینکه بکاربردن دانش و فن ،جای به
بکاربردن فرآوردههائی نسپارد که ،در آنها ،دانش و فن جدید بکار

رفتهاند ،بلکه گرفتار والیت مطلقه دانش و فنساالران نگردند.
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 .46دانستیم که انسان وقتی از خودانگیختگی خویش غافل نیست ،در
استقالل تصمیم میگیرد و در آزادی نوع تصمیم خود را انتخاب میکند و
زبانی که بکار میبرد ،زبان آزادی است ،رشد میکند و بطور مداوم بدیل

خلق میکند و به یمن خلق بدیل/الگو ،از راه رشد بیرون نمیرود .اینک

گوئیم:

 .4614خودانگیختگی خود نیز رشدپذیر است .چراکه بطور مداوم پهنای
استقالل و آزادی گستردهتر میشود .بدینسان ،در آنچه که به رشد خود
انگیختگی مربو

میشود ،بدیل/الگوی مطلق خدا ،به سخن دیگر،

خو دانگیختگی مطلق ،است .رابطه مستقیم با این الگو ،هم مانع از غافل
نشدن انسان از خودانگیختگی خویش میشود و هم اصل راهنمای عقل او

را موازنه عدمی میکند و نگاه میدارد و هم رشد خودانگیختگی او مداوم
میشود و بدیل/الگوی او یگانه و هربار کاملتر و با بدیلالگوی مطلق
نزدیکتر است .و

 .4611بدینقرار ،بدیل/الگو وقتی بدیل/الگوی رشد است که خود رشد
بجوید و این رشد نه فرآورده خیال ،که حاصل رشد مداوم باشد .برای مثال،
کودک پدر و مادر را بدیل/الگو میکند .هرگاه در جریان نمو تن ،به تقلید

از پدر و مادر بسنده کند ،بدیل/الگوی او همان که بود میماند و او ،در
بزرگسالی ،چون آنها نیز نمیشود .زیرا آنها دالیل کارهای خود را میدانسته

اند – بشر اینکه آنها نیز مقلدهای پدر و مادرهای خود نبوده باشند – و او

نمیداند .اما هرگاه کودک خودانگیخته رشد کند ،خود بدیل/الگو خلق می
کند و یا بدیل/الگوها را ،پی درپی ،جانشین میکند .در این جانشین کردن،

هربار ،بدیل/الگو رشیدتری جانشین میشود ،هرگاه از رشد باز نایستد،
سرانجام ،بدیل/الگو مطلق را مییابد .از آن پس ،هدف رشد ،جانشین کردن

مداوم بدیل/الگوهائی میشود که او میسازد و در رابطه با بدیل/الگوئی

میسازد که خدا است.

 .47بدینقرار ،دو نوع بدیل/الگو وجود دارند :یکی فرآورده درون و در

جریان رشد و دیگری فرآورده بیرون و یا موجود در بیرون .بدیل الگوی نوع
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اول درجریان رشد خلق میشود .اما دومی ،یا در بیرون وجود دارد و شخصی
و یا گروهی و یا جامعهای میخواهد چون او شود و یا بیرون ایجاد میکند

برای تحمیل به درون .بدیل/الگوهائی که فکرهای جبری جبار میسازند و
تحمیل میکنند ،از این نوع هستند .این بدیل/الگوها بکار رشد نمیآیند،
بکار خود به شکل بدیل/الگو درآوردن میآیند .اما الگوهائی که در بیرون

وجود دارند ،میتوانند بکار رشد بیایند و نیز میتوانند مانع بزرگ رشد
بگردند .در قرن بیستم مسیحی ،اروپای لیبرال ،اروپای کمونیست (روسیه) و

اروپای نازی (آلمان) بدیل/الگو برای کشورهای زیرسلطه

شدند .این

کشورها صفت «از رشد مانده» یافتند و آن بدیل/الگوها و مانع رشد این
کشورها شدند .بدینسان،

 .4714انقالب بدینخاطر که پدیدهای جهانی است ولو در یک کشور روی
دهد ،بدیل/الگو میشود برای کشورهای دیگر .مردم کشوری که دست به

انقالب میزنند ،بدون داشتن بدیل/الگوئی در سر ،ممکن نیست
بتوانند انقالب کنند .زیرا باید بدیل/الگوئی جسته باشند و یا خلق

کردهباشند و ،بطریق عادی و از راه اصالح ،زندگی فردی و اجتماعی

همانند بدیل/الگو یافتن ممکن نباشد و جامعه انقالب را بمثابه روش

بدیل ،پذیرفته و بکاربرد.

برای جامعههای دیگر ،انقالب انجام گرفته ،بمثابه روشی برای رسیدن

به بدیل/الگو و درگذشتن از آن ،بیرونی و در همانحال درونی است .بیرونی
است زیرا مردمی دیگر به انجامش رساندهاند و درونی است .زیرا ،در هر

انقالب ،مردم جهان شرکت میکنند .از اینرو است که تخریب انقالب،

در دستورکار قدرت مدارها قرار میگیرد .تمامی انقالبها تخریب
شدهاند برای اینکه بعنوان روش بدیل/الگو نشوند و بعنوان هدف،
بدیل/الگوی انقالب ،غیر قابل تحقق باور بگردد .باوجوداین،

«انقالب دائمی» ،به معنای دقیق کلمه ،قدرتزدائی مداوم و خلق
پیوسته بدیل/الگو ،رسیدن و درگذشتن از آناست .و

 .4711در مرامهایی که در طول زمان ،اندیشههای راهنما شدهاند که تأمل
کنیم ،بعنوان روش ،بدیل/الگو شدهاند .آنها که بیان قدرت بودهاند و بکار
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رفتهاند و انسانها را در بنبست ،قراردادهاند ،نقد شدهاند و تمایلهای جدید
پدیدآوردهاند .اما نتوانستهاند بدیل شوند .زیرا بنمایه که قدرت است ،نقد
نگشتهاست .در حالحاضر هر مرام ،فراوان بدیل جستهاست بیآنکه بنبست
گشوده شود« .رشد چیست؟» پرسشی است که تا بخواهی پاسخ جستهاست.

اما بنبست برجا است .در کلمه رشد که تأمل کنیم ،میبینیم ،بگاه
خلق ،گویای رشد انسان و هر موجود رشد یابندهای بودهاست .پس

خلق اول ،ترجمان استقالل و آزادی است .بتدریر ،طرزفکرهای

قدرتمحور و قدرتمدار ،معنیای بدان بخشیدهاند که اینک دارد.
یکبار دیگر ،به این واقعیت و حقیقت پی میبریم که این بیان

استقالل و آزادی است که در بیان قدرت از خود بیگانه میشود .لذا،

از مهمترین کارها و بسا مهمترین کار ،نقد بیانهای قدرت بقصد
یافتن بدیل آن باید باشد که بیان استقالل و آزادی است .این نقد ،در

همان حال که قدرت را میزداید و خشونت را بیمحل میکند ،انسان
ها را از اندیشه راهنمائی برخوردار میکند که ،بدون آن ،رشد انسان و

آبادانی طبیعت ناممکن میشود.

 .4719و از نابختیاریها یکی اینکه انسانها خود بدیل/الگو رشد نمی
سازند .اما تا بخواهی« ،نخبههای» بدیل/الگو رشد ساز پیدا شدهاند و می
شوند .چرا؟ زیرا معنای انتقال اختیار بدیل سازی به دیگری ،یعنی اینکه
انتقال دهنده و یا دهندگان ،از اختیار ،از خودانگیختگی خویش غافل و یا

آ گاهانه ،قدرت (= زور) را جانشین آن کردهاند .بنابراین ،سازندگان
بدیل/الگوهای رشد هم به مردم غافل از خودانگیختگی خویش،

بدیل/الگوی رشد را همچون کاال میفروشند و هم ،بنام رشد ،انسانها را به
خدمت قدرت در میآورند.

در حقیقت ،نخبهها انحصار ساختن الگوی رشد را از آن خود

کردهاند .یک دلیل از دالیل فرجامی که رشد یافتهاست ،محروم شدن
جمهور مردم از خلق بدیل است .اما آیا سلب اختیار از مردم در خلق

بدیل شدنی است؟
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 .4711از آنجاکه تنها خودانگیختهها رشد میکند ،سلب اختیار از جمهور
مردم ،به بهانه رشد ،ناممکن است .لذا ،نخست باید جمهور مردم از

خودانگیختگی خویش غافل شوند تا نخبهها بتوانند بدیل/الگوهای رشد را
بسازند و به آنها تحمیل کنند .اما غافل شدن از خودانگیختگی ،درجا ،به

بندگی قدرت درآمدن است .در واقع ،این قدرت است که بدیل/الگوی رشد

را میسازد و به جمهور مردم تحمیل میکند .بدینخاطر است که رشد بدین
سرنوشت دچار شدهاست و مردم جهان را هم در این وضعیت قراردادهاست.

بدینقرار ،رشد ایجاب میکند که شهروندان ،همگی ،در استقالل و آزادی،
بدیل/الگوی رشد را خلق کنند .و

 .4714انتقال زمان تحقق بدیل/الگوی رشد به آینده نیز از فریبها است که
زیر سلطهها مرتب میخورند .امروز اروپا فردای ایران است ،شعاردولت
استبدادی بود .شعار رییم آتاتورک در ترکیه نیز بود .حال اینکه رشد را

انسانهای خودانگیخته ،روز به روز میکنند .بنابراین ،امروز به شکل اروپا
درآمدن برای همانند اروپا گشتن در فردا ،دستآویز پذیرفتن سلطه اروپا می

شود و البته زیر سلطه را اروپا نمیگرداند ،بلکه به اروپا امکان میدهد از او

بهرهکشی کند .از دلیلها یکی اینکه رشد با بازکردن نظام اجتماعی آغار می

شود .پس نیازمند نبود استبداد و بود استقالل و آزادی است .با بود

استقالل و آزادی ،ولو اروپا بدیل/الگو بگردد ،این بدیل/الگو باید

درونی شود .یعنی از رهگذر ابتکار و ابداع و خلق ،با یافتن فرهنگ

رشد و اقتصاد تولید محور و شهروند حقوقمند گشتن و یافتن
دموکراسی و دولت حقوقمدار ،رشدی از نوع رشد غرب میسر بگردد.

اینک که بعد از تجربه هستیم و تکرار اروپا را در آسیا میبینیم ،نیک
در مییابیم ،بدیل/الگو وقتی گذشتهاست و یا بدیل/الگوئی است که
جامعه در خلق آن نقشی ندارد و متحقق کردنش نیازمند قدرت است

و قدرت ،ویرانگر است ،بدیل /الگوی رشد نمیشود .بدیل/الگوئی
که در استقالل و آزادی ،خلق میشود ،جریان رشد انسان و آبادانی

طبیعت را جریانی میکند که تا بینهایت ادامه مییابد .از رهگذر نو
به نو شدن ادامه مییابد .هر نوتری ،نوی است کاملتر.
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 .43اقتصادهای زیرسلطه و نیز فرهنگ های جامعههای زیر سلطه بند از بند

گسستهاند .دلیل آن ،ناتوانی این جامعهها از خلق بدیل در استقالل و آزادی
و پذیرفتن مسلط بمثابه بدیل/الگو است .مسلطی که بدیل/الگو میشود،

بمثابه قدرت بدیل/الگو میشود .زیرسلطه میخواهد همان قدرت را بیابد.
اما قدرت مسلط فرآورده یک تحول است .آن تحول را در موقعیت زیر

سلطه نمیتوان کرد .یا باید موقعیت مسلط را یافت (یاپن و چین) و یا
موقعیت مستقل و آزاد وقتی استقالل و آزادی به قدرت تعریف میشوند

(هند) را جست و یا در شبکه بندی جهانی موقعیت «قطب رشد» را پیدا
کرد (ایدهاهای اقیانوس کبیر) .این نمونهها نمونههای تکرار اروپا هستند.

تکرار نمونه اروپا ابعاد فاجعه را بزرگ کرده است و یک رشته از بند از

بندگسستگیها هم در جامعهها و هم در طبیعت پدید آوردهاست:

 .4314از فریبها یکی این فریب بود و هست :از غرب آنچه خوب و
پذیرفتنی است ،اخذ میکنیم و ناسازگارها با فرهنگ خود را به خود راه نمی

دهیم .حال اینکه ،بدیل/الگو را نمیتوان تجزیه کرد .در ذهن میتوان
بدیل/الگو را به پذیرفتنی و ناپذیرفتنی تجزیه کرد .اما در عمل ،اخذکننده

بدیل/الگو ،هم خلق بدیل را که خود باید انجام دهد ،انجام نمیدهد و هم
بخشی از بدیل/الگو را که میپذیرد ،خالی از محتوی نیست .سرمشقکردنش،
هرگاه یافتن محتوای آن نشود ،کاری جز بندازبندگسستگی نمیکند .برای

مثال ،ایران و یکچند از کشورها ،بدیل/الگوی صندوق بینالمللی پول را
پذیرفتند .در مقام اجرا ،ایران ،بخشی از آنرا که استقرار دموکراسی بود،

اجرا نکرد .حاصل آن ،مصرف محورتر شدن اقتصاد ایران و بند از بند
گسستهتر شدن این اقتصاد شد .و

 . 4311فریب دیگری که عامل بند از بندگسستگی اقتصادها شد ،این فریب

است :ایجاد یک بخش «مدرن» سبب میشود که این بخش رشد کند و ،در

همانحال ،بدیل/الگوی بخش سنتی میشود و آن بخش را هم در خود
جذب میکند و اقتصاد ،بمثابه یک مجموعه« ،مدرن» و پویا میگردد.
کشورهای بسیار در قارههای امریکا و آسیا و افریقا ،نمایشگاه این فریب
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ویرانگر هستند :بخش مدرن بخش سنتی را در خود جذب نکرده و مکنده
ای شدهاست که نیروهای محرکه را میمکد و به اقتصاد مسلط روانه میکند.
عامل بند از بند گسستگیهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز میشود.

بدینقرار ،رشد نیازمند ،بندهای گسسته را بهم گرهزدن و

مجموعهای را که پدید میآید باز و تحولپذیرکردن و رشد انسان و
طبیعت را جانشین بزرگ و متمرکز شدن قدرت گرداندن و
شهروندان خودانگیختگی خویش را بکار رشد خود گرفتن و خلق
بدیل را هم دلیل رشد و هم نقد رشد و هم دائمی کردن آن گرداندن،

ایناست روشی که باید درپیش گرفت .و

 .4319زورزدائی از فرهنگها کاری غیر از فریبی است که بکار رفته و
تجزیه فرهنگی ببارآوردهاست :فرهنگ غرب در بر دارد ارزشها و ضد

ارزشها را .ارزشها را سرمشق میکنیم و ضدارزشها را راه نمیدهیم ،کاری
ناشدنی بود و نشد .ناشدنی بود زیرا هرگاه فرهنگ در رشد باشد ،جریان آزاد

عناصر فرهنگی ،خود به خود ،انجام میگیرد .اما وقتی سخن از اخذ
«ارزشها» بمیان میآید ،گزینش دستوری جای جریان خودجوش عناصر
فرهنگی را میگیرد و گزینش دستوری را جمهور مردم نمیکنند« ،نخبه

های» حاکم میکنند و این نخبهها عناصری را اخذ میکنند که بکار
حاکمیت آنها بر جامعه میآیند .حاصل اخذ ارزشها و اخذ نکردن ضد

ارزشهای ادعائی ،وضعیت کشورهائی است که فریب اخذ «خوبهای»

فرهنگ غرب را خوردهاند.

بدینقرار ،راهکار ،هرچه گستردهترکردن فراخنای خودانگیختگی،

بنابراین رشد فرهنگ از رهگذر ابتکار و ابداع و اختراع و خلق و زورزدائی
از فرهنگ است .این کار به یمن نقد مداوم عناصر فرهنگی انجام میگیرد

که در جریان آزاد عناصر فرهنگی از فرهنگی به فرهنگ دیگر روان میشوند.

و بهیمن خلق بدیلی برای رشد کنونی انجام میشود ،بدیلی که رشد انسان و
آبادانی طبیعت باشد و بتواند بدیل/الگوئی برای جهانیان بگردد .و

 .4311روشن است که هر جامعه حق پیدا میکند بر خلق بدیل در
استقالل و آزادی .در هرجامعه ،فراوان بدیلها میتوانند خلق شوند.
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پس جریان آزاد بدیلها ،هم در سطح یک کشور و هم در سطح
مجموعههای فرهنگی و هم در سطح جهان ،هم ممکن است و هم

مطلوب .اال اینکه این جریان آزاد ،هم نیازمند نقد و هم نیازمند
تجربه را روش کردن است .به این دوکار ،وجدانهای تاریخی و

علمی و اخالقی دستیار یکدیگر میشوند تا وجدان همگانی

بدیل/الگوئی را بپذیرد و آنرا ،به روش تجربی ،در رشد انسان و
آبادانی طبیعت بکار گیرد .این بدیل/الگوی جمعی ،فرآورده رشد و

راهبر به رشد و مانع از انحراف از راه رشد به بیراههای میشود که
بزرگ و متمرکز شدن قدرت مرگ و ویرانیآور است.

 .43رشد و ضد رشد بایکدیگر جمع نمیشوند و ازآنجا که وجود بدیل
سازی ذاتی حرکت رشد است (عمل بدون تعیین هدف به تصور نیز نمیآید

چه رسد به انجام) ،پس،

 .4314بدیل رشد با بدیل قدرت جمع نمیشود .هرگاه بدیل/الگوئی به
جامعه پیشنهاد شود و یا در جامعه ساخته گردد ،این بدیل/الگو نمیتواند هم
بکار بزرگ و متمرکز شدن قدرت بیاید و هم بکار رشد انسان و آبادانی

طبیعت .بدیهیاست که هر بدیل/الگوی رشدی نیازمند مشروعیت است و این
مشروعیت را از حقانیت (رشد انسان و آبادانی طبیعت) بدست میآورد .لذا،

بدیل/الگوی قدرت را نمیتوان به مردم پیشنهاد کرد مگر در پوشش
بدیل/الگوی رشد انسان و آبادانی طبیعت .طرحهای رشدی که به اجرا

درآمدهاند ،همه ،این پوشش را داشتهاند .همواره نیز توجیه شدهاند :درست

است که سرمایهها نزد سرمایهداران جمع میشود (بدیل/الگوی رشد سرمایه
داری) ،اما جوانان نیز فرصت مییابند دانش و فن بجویند و مهارت بیابند.

در نتیجه ،کار و درآمد پیدا کنند (بدیل/الگوی رشد انسان) .حال اینکه

جوانان ،بمثابه انسان رشد نمیکنند ،بمنزله نیروی کار ،آموزش میبینند .میان
آنها و سرمایه نه مالکیت شخصی که مالکیت خصوصی رابطه برقرار میکند.
بنابراین ،آنها به تابعیت قدرت در میآیند و بعنوان انسان ،تجزیه میشوند.

زیرا تنها یک نوع کار ،همانکه کارفرمائی مقرر میکند را باید انجام دهند.
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هرگاه این بدیل/الگو را نقد کنیم و بهیمن نقد ،مالکیت خصوصی
را تابع مالکیت شخصی بگردانیم ،رشد انسان از تابعیت قدرت رها می

شود .بدیل/الگوئی بروفق تابعیت سرمایه و نیروهای محرکه از

مالکیت شخصی انسان ،برای رشد انسان و آبادانی طبیعت ،ساختنی و

پیشنهاد کردنی میشود .سخن را که دقیق کنیم ،انسانها به خلق

بدیل در استقالل و آزادی ،توانا میشوند .و

 .4311هرگاه بدیل/الگوی رشد جمع رشد انسان و بزرگ و متمرکز شدن
قدرت بگردد ،بنابراین که قدرت بزرگ و متمرکز میشود و ،با تخریب
بزرگ و متمرکز میشود ،بر رشد انسان و آبادانی طبیعت حاکم میشود و

سرانجام آنرا ناچیز میکند .دلیل آن ،فراگرد شئ شدن انسان و آلودگی
روزافزون محیط زیست است .غرب امروز و کشورهائی که بدیل/الگوی

غرب را متحقق کردهاند ،حاصل این ترکیب ناممکن هستند.

چاره این کشورها قدرتزدائی از بدیل/الگوی خود و آنرا به

خودانگیختگی شهروندان سپردن است تا که ،در جریان رشد،
بدیل/الگوئی بگردد در خلق دائمی به شرح باال.

 .4319بدیل/الگوئی که توجیه کننده اخذ آموزش و پرورش «جدید» ( همان

که غرب رویه کردهاست) شدهاست ،درعمل ،بند از بندگسستگی اجتماعی -
فرهنگی پدیدآوردهاست .آموزش و پرورش یافتگان ،یا درجامعههای خود به

خدمت اقتصاد مسلط درمیآیند و یا راهی غرب میشوند .بدینسان ،این
دستگاه عامل صدور استعدادهائی میشود که به خرج کشورهای مقلد بارآمده
اند و عامل بند از بندگسستگی گشتهاند .این بند از بند گسستگی ،بنوبه خود،

عامل صدور نیروهای محرکه ،بنابراین ،ناممکن شدن رشد اینگونه جامعهها
شدهاست.

بدینقرار ،راهکار ایناست که آموزش و پرورش در بطن فرهنگ

جامعه محل بجوید چنانکه تربیت شدگان در رشد جامعه خویش
نقش بجویند .نه نیروی محرکه تجزیه که نیروی محرکه توحید

اجتماعی درجریان رشد بگردند .چنین آموزش و پرورشی به
بدیل/الگوی دیگری نیاز دارد و خود نیز باید بدیل/الگوی دیگری از
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آنِ جامعه بگردد .یعنی اینکه در بطن فرهنگ استقالل و آزادی با
ویژگیها که دارد قرارگیرد .یعنی اینکه آموزش علم و فن بخشی از

آموزش فرهنگ استقالل و آزادی بگردد .یعنی اینکه آموزش و
پرورشی بر پایه خودانگیختگی انسان بگردد چنانکه دانش آموزان،

با بکار انداختن مجموع استعدادها و فضلهای خود ،از راه خلق
بدیل ،بیاموزند و ،باز بروی معنویت ،بارآیند و شرکت در رشد

هموطنان و طبیعت خویش را ارزش برین بشناسند.
 .15باالتر از کثرت بدیل/الگوها سخن رفت .اینک میتوانیم خاطرنشان
کنیم که بدیل/الگوی رشد انسان و آبادانی طبیعت ،بدیلی که انسان
خودانگیخته خلق میکند و با رسیدن به او و درگذشتن از او ،نو به نواش

میکند ،یک تعریف دارد :این انسان است که رشد میکند و این طبیعت
است که آبادان میگردد .اال اینکه محیطهای اجتماعی و طبیعی زیست

یکسان نیستند .بدینسان ،بدیل/الگوی رشدی که یک تعریف دارد ،درهمان
حال که یگانه است ،کثرت میپذیرد:

 .1514کثرت بدیل/الگوها ،بنابراین که ،آنها را ،انسانهای
خودانگیخته درجریان رشد پدید میآورند ،هرگاه یگانگی در تعریف

را از دست ندهند ،یعنی همه آنها بدیل/الگوی رشد انسان و عمران

طبیعت باشند ،هم هویت میشوند و رشد همه انسانها در تمامی
روی زمین و آبادانی طبیعتِ کره زمین را میسر میسازند .کثرت بدیل

الگوها ،زیبائی را – دورتر بسط خواهیم داد – ویژگی رشد جهانیان و

طبیعت میگرداند.

 .1511اینک روشن درمییابیم که بنمایه بدیل/الگوها هرگاه حق باشد و یا

قدرت ،گوناگونی صورتها یکی بودن آنها را نمیپوشانند .توضیح اینکه

هرگاه بنمایه قدرت باشد ،بدینخاطر که قدرت رابطه قوائی است که ،در
آن ،ترکیبی از نیروهای محرکه و زور بکار میرود ،ویرانگر است ،رشد
قدرت محور ،سرانجام ،به انحطا
بیراهه انحطا

راه میبرد .اختالف در شکل مانع از

را تا آخر رفتن نمیشود .و هرگاه ،بنمایه بدیل/الگوی رشد
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حق باشد (رشد انسان و آبادانی طبیعت) ،گوناگونی روشها ،بخاطر انطباق
جستن با دو واقعیتی که محیط زیست اجتماعی و محیط زیست طبیعی

هستند ،تضمینکننده رشد همآهنگ جامعهها و عمران همزمان طبیعت در
همه جای کره زمین میگردند.

پرسشی که محل پیدا میکند ،ایناست :هرگاه در همه کشورها ،بنمایه

بدیل/الگوی رشد قدرت باشد ،آیا یک کشور میتواند بدیل/الگوئی را خلق
کند که بنمایه آن حق باشد؟ میدانیم که این پرسش ،درباره امکان ایجاد
جامعه سوسیالیست در یک کشور بعملآمد و پاسخها یافت .یک پاسخ این

بود :آری این امکان وجود دارد .این پاسخ را استالین داد .تجربه معلوم کرد

این امکان وجود نداشتهاست .شماری براین نظر شدند که استقرار
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

روی دهد و بدیل/الگو پدید آید تا کشورهای دیگر جهان به انقالب
سوسیالیستی دست زنند .و شماری هم تناقض آشکاری را خاطرنشان
کردند:هرگاه تحول جبری است ،هرکشوری که به مرحله تحول برسد،

انقالب سوسیالیستی درآن روی میدهد .چنانکه مارکس خود میپنداشت
این انقالب نخست در انگلستان روی میدهد.

غلط نادیده این بود :اگر بنمایه سوسیالیسم قدرت باشد و

بخواهد نظامهای سرمایهداری را همانند خود کند ،باید توانائی
تتوق برآنها را داشته باشد .وگرنه ،در یک کشور مستقر نمیشود و
دوباره به قلمرو سرمایهداری باز میگردد .زیرا قدرت در بزرگ و

متمرکز و منحل شدن از قانونهای نایکسان پیروی نمیکند .بسا

استالین و جانشینان او ،برنامه رشد دستوری را به اجرا گذاشتند تا

مگر توانائی تحمیل تغییر به نظامهای سرمایهداری را بیابند .اما،

حاصل تجربه میگوید :بدیل/الگوی رشد انسان و آبادانی طبیعت در

یک کشور بعمل درآوردنی است .زیرا بنمایه آن قدرت نیست .جامعه
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رشیدی که از رهگذر رشد پدید میآید ،میتواند بدیل/الگو برای
جامعههای دیگر نیز بگردد.
 .14بدینقرار ،بدیل/الگوی رشد انسان و آبادانی طبیعت برانگیزنده جامعه
های دیگر به بازیافتن خودانگیختگی وخلق بدیل/الگوی رشد در استقالل و

آزادی میگردد .در همانحال ،عیب ذاتی رشد قدرتمحور را آشکار می
کند .ازاینرو ،در سطح یک کشور ،کسانی که بدیل/الگوی رشد میشوند،
برانگیزنده دیگران به خلق بدیل در استقالل و آزادی میگردند:

 .1414بدیل/الگوهای رشد انسانِ خودانگیخته ،بخاطر اینکه دافع
رشد قدرت محور هستند ،در معرض تخریب سازمان یافته قرار می
گیرند .این تخریب ،از دو راه انجام میگیرد :سانسور کامل و تخریب

بدیل/الگو .درهمه جامعهها ،اینگونه الگوها در سانسور و گرفتار

تخریب هستند .هرگاه پای استقامتشان سست بگردد ،از میان میروند

و جامعه و بسا جامعهها را از بدیل/الگوی رشد محروم میکنند .لذا،

از راه ایستادن برحق و کوشش برای شکستن حصار سانسور و در

معرض دید همگان قراردادن بدیل/الگوی رشد در استقالل و آزادی،

میتوانند اکثریت بزرگ را به جنبش برای تغییر ،برای نوع دیگری از
زندگی ،زندگی همانند بدیل/الگوئی که هستند ،برانگیزند .و

 .1411در باب «نخبهکشی» در ایران ،سخنان بسیار رفتهاست .جامعههای
زیرسلطه ،یکی از «صادراتشان» ،استعدادها هستند .نه تنها استعدادهائی که
محل عمل در جامعه خود نمییابند و کشور خود را ترک میگویند ،بلکه

آنها هم که بدیل/الگوی رشد در استقالل و آزادی هستند و میخواهند ،در

جامعههای خود ،عامل تحول بگردند ،یا کشته میشوند و یا مهاجرت می
گزینند .اما اینانرا مردم نمیکشند و مجبور به جالی وطن نمیکنند .ترس
استبدادیان از بدیل است که آنها را ،به کشتن و ناگزیرکردن بدیل/الگوها به

ترک وطن ،میکنند .استبدادیان این بدیل/الگو کشی را همراه میکنند با
ناامید کردن جمهور مردم از یافتن زندگی در استقالل و آزادی .این دو را

همراه میکنند با اعتیاد مردم به اطاعت از اوامر و نواهی قدرت .و این سه را
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همراه میکنند با ناباوری همگان به زندگی کردنی از نوع بدیل/الگو که
استثناء غیر قابل پیروی باور میشود و این چهار را همراه میکنند با شرکت

خانوادهها در ایجاد ترس در فرزاندان برای اینکه به راه بدیل/الگو نروند و
این پنج را همراه میکنند با غفلت همگان از حقوق خود بمثابه انسان و

حقوق خود بمثابه شهروند و این شش را همراه میکنند با روابط شخصی

قدرت از صدر تا ذیل سلسله مراتب اجتماعی که رها شدن از تارعنکبوت

روابط شخصی قدرت را تا بخواهی مشکل میکند و این هفت را همراه و

توجیه میکنند با نقد ناپذیر کردن بیانهای قدرت که اعضای جامعه در سر
دارند و توجیهگر انفعال و بیتفاوتی و پذیرفتن حکم زور میشوند و این

هشت را همراه میکن ند با نظام اجتماعی بیشتر بسته و کمتر باز که ،درآن،
هم تحول بسیار کند است و هم مردم خو میکنند به «ناتوانی از تغییر یافتن

و تغییردادن ».

بدینقرار ،رشد ،تغییر عاملهای برشمرده و بر نشمرده و رویه

شدن تغییرکن تا تغییر دهی ،بنابراین ،پیدا شدن نیاز به
بدیل/الگوهای رشد در استقالل و آزادی و خلق بدیل در استقالل و

آزادی است .کارنخست و اساسی را داوطلبان این نوع از زندگی باید
از عهده برآیند .اینان باید جامعه را از این وهم که چون آنان و بسا

بدتر از آنان زندگی میکنند و فرقشان با آنها ایناست که به سیاست

می پردازند ،خارج کنند .بدیل/الگوی نوع دیگری از زندگی بگردند.
خود را ازچنگ ویرانگرهای استعدادها برهند و بدیل/الگوی خلق
بدیل در استقالل و آزادی بگردند :انسانهای در رشد پیوسته.

 .1419سردسته بدیل/الگوهای بیگانه و بس ویرانگر ،دولت «مدرن»
است .دولتی نسبت به جامعه خود بیگانه و نسبت به جامعههای مسلط

یگانه .این دولتها اغلب در بودجه خود از جامعه ملی بریده و وابسته به
اقتصاد مسلط هستند .در اقتصاد را «مدرن» کردن عامل بند از بند گسستن
اقتصاد ملی و وابسته کردن شهروندان ،در تأمین معیشت خود به دولت ،نقش

اصلی را دارند .دستگاه اداری نه درخدمت رشد جامعه ملی که درخدمت
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دولت بیگانه از جامعه ملی و مأمور بسط قلمرو اقتصاد مسلط در اقتصاد
ملی بقصد بهرهکشی و انتقال نیروهای محرکه به اقتصاد مسلط ،است.

از اینرو« ،ملیکردن» دولت ،یعنی بریدن پیوندهایش با مسلط و

تابع شهروندان صاحب حق حاکمیت کردنش ،رشد و تضمین کننده

رشد جامعه ملیاست .بدیل/الگوئی که بکار جامعه در ایجاد این تغییر

میآید ،دولتی است که پایه داخلی دارد و برگزیده شهروندان
برخوردار از حقوق شهروندی است .از شهروندانی نمایندگی میکند
که حقوق شهروندی و حقوق ملی را در گزینش خدمتگزاران لحاظ

میکنند .بدینقرار ،این جامعه مدنی هم بمثابه بنیادهای اجتماعی و
هم بمنزله جمهور مردم است که در جریان خلق بدیل خود در

استقالل و آزادی ،دولت ملی را نیز خلق میکند .چنین جامعهای
میتواند رشد مدیریت را تا رسیدن به دموکراسی شورائی ادامه دهد.
 .11شاخ

رشد پایدار واقعی ،یعنی رشد انسان و آبادانی مداوم طبیعت ،از

رشد کنونی که ،محض فریب ،به آن صفت پایدار میدهند ،امید بطور پایدار
روزافزون است .این امید روزافزون ممکن نمیشود مگر به خلق مداوم بدیل

در استقالل و آزادی .از اینرو ،فریبی از فریبهای زمینگیر کننده مردم این
فریب شدهاست :بدیل/الگوئی از زندگی که در آینده و بسا در محلی دیگر

(بهشت) ساخته و پیشنهاد میشود برای قابل تحمل کردن یأس از بهتر شدن
زندگی .بدین فریب ،راهی که راه رشد و ساختن بدیل در جریان رشد است و

روشی که متحقق کردن روز به روز بدیل/الگو است ،یکسره از یادها میرود.

در حالحاضر،

 . 1114بدیل/الگو دیگر آن نیست که نسل امروز ،با تعیین آرمان خویش ،در

خودانگیختگی ،آنرا میسازد .این بدیل/الگو ،نسل پیشین است .بدینسان،

امید به فردا ،جای به یأس از فردا میسپارد و نسل جوان را فعلپذیر و بی

تفاوت میکند .نسلی میکند که به داشتن زندگی نسل پیشین قانع است و
خود را متقاعد میکند که آنرا نخواهد یافت .این آن یأس است که سخت

بکار سرمایهساالری میآید .زیرا مطمئنش میکند که عصیانی تهدیدش نمی
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کند .اندیشهراهنمائی که توجیهگر این فعلپذیری و بیتفاوتی است ،بیان
قدرتی است که این دروغ را القاء میکند« :تاریخ به پایان رسیدهاست چرا

که انسانیت نظامی را یافتهاست که بدیل ندارد و این نظام سرمایهداری لیبرال
است».

بدینقرار ،رشد نیازمند الف .دروغ زدائی به یمن تناقضزدائی و

ب .پیشنهاد اندیشه راهنمای بدیل که بیان استقالل و آزادی باید باشد
و ج .پیشنهاد بدیل/الگو که نظام اجتماعی باز و تحولپذیری است که

بتواند دموکراسی شورائی را بپذیرد .هرگاه ،در سطح جامعهها ،گروه

های پیشرو ،بدیل/الگوی برخوردار از بیان استقالل و آزادی بمثابه

اندیشه راهنما و دموکراسی شورائی بگردند و بدین رشد ،امید بطور
مداوم برخود افزا را بجویند ،تضاد یأس از آینده با امید به حال و
آینده ،برانگیزنده جمهور مردم ،خاصه جوانان به جنبش رشد می

گردد .و

 .1111ایجاد یأس از آینده را همراه میکنند با باور به ناتوانی از یافتن

زندگیای دیگر .این دو یأس ،یکی یأس از جهتیابی تحول جامعه و
دیگری یأس از توانائی خویش ،خأای را بوجود میآورند که با سرگرم کننده

ها و مخدرها پر میشوند .بدینترتیب ،شهروندان از یاد میبرند این واقعیت
را که ،دستکم ،میتوانند در باره آن ناممکن و این ناتوانی ،فکر کنند و
بدیلی برای آن ناممکن و بدیلی برای این ناتوانی ،تصورکنند .راستی این
است که نظام حاکم خطر اندیشیدن به بدیل را ،خطری واقعی دانسته و برآن

شدهاست که با دو بدیل مجازی ،زندگی مجازی را مسکن و بازدارنده
جمهور مردم از جنبش برای تغییر بگرداند .ضعف کارش ایناست که امید و

شادی واقعی را که جای به یأس و افسردگی همگانی میسپارد ،بدیل مجازی
نمیتواند با ایجاد امید و شادی مصنوعی ،که به ضرورت زمانش کوتاه است،
به شهروندان بازگرداند .قصدش هم این نیست که بازگرداند .زیرا ،درجا،

جامعه کارپذیران و بیتفاوتهای مأیوس و افسرده را ،جامعه امیدوار و
بانشا  ،بنابراین ،فعال و بدیل ساز میکند که برای پاسداران نظام حاکم

خطرناک است.
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بدینقرار ،بدیل/الگوی رشدی که ،در استقالل و آزادی ،خلق می
شود ،امید و شور و نشال و اعتماد به نتس بر میانگیزد .بدینخاطر
است که مبارزان افسرده و مأیوس ،ناخواسته ،همچون سمی مهلک،

دستیار نظام حاکم در تشدید یأس و ناامیدی هستند .اینان بیشتر از

نظام حاکم فعلپذیر و بیتتاوت گردان ،هستند .و

 .1119در حقیقت ،نوعی از بدیل ،سخت بکار نظام حاکم میآید .بدیلی که
خود نماد یأس از ،و بیگانگی با اصل «تغییرکن تا تغییردهی» و مبلغ ترس
از تغییر است .تمامی نظامهای قدرتمحور و قدرتمدار این نوع بدیل را

تولید میکنند .کار اصلی این «بدیل» جلوگیری از پیدایش بدیلی سرشار از
شادی و امید و الگوی نوعی دیگر از زندگی ،زندگی در رشد و خلق مداوم
بدیل درجریان بیپایان رشد است.

بیاثر کردن بدیل ساختگی ،شدنی نیست ،مگر با بدیل/الگوی

زندگیای از نوع دیگر گشتن ،از نوع زندگی در رشد امید ساز و امید
رشد ساز.

 .1111پرسش مهمی محل پیدا میکند :آیا پاسداران نظامهای حاکم می
توانند بدیل/الگوئی که بکار برانگیختن امید به زمان حال میآید ،با بدیلی که

ترس از آینده را القاء میکند و شهروندان را از برخاستن به عمل مأیوس می
کند ،همراهکنند تا که شهروندان فعلپذیری را رویه کنند؟ پاسخ این پرسش
مهم ،در آنچه به نظامهای استبدادی مربو

میشود ،را واقعیت میدهد:

استبداد ،بطور مداوم ،بدیلی را میسازد که ترس ازگرفتار وضعیتی بدتر شدن
را القاء کند و بکار ترساندن و مأیوس کردن و وادارکردن شهروندان به ماندن
در وضعیت موجود ،آید .اال اینکه وضعیت موجود نیز یأس و افسردگیآور

است .در نظامهای سرمایهداری لیبرال ،بدیلی که ترس و یأس از آینده را

القاء میکند ،با یأس/امید به زندگی کردن همچون الگوئی که نسل پدران و

مادران هستند ،همراه میشود .همراه کردن دو بدیل یکی نوید دهنده امید و
دیگر ترساننده از قیام برای تغییر ،اغلب با بدیل/الگوهای وحشتآور ،همراه
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میشوند :اگر نمیخواهید سرنوشتی را پیدا کنید که این و آن کشور پیداکرده
اند ،قدر آنچه را دارید بدانید!

راهکار ایناست :هرگاه امروز ادامه دیروز باشد و چون دیروز

مطلوب ،چرا باید از بدیل نامطلوبی ترسید که زندگی توأم با

محرومیتها درآیندهاست و ،بدین ترس ،گرفتار یأس از آینده شد؟

ترساندن از این بدیل ،بنتسه ،بیانگر جانشین انسان و طبیعت شدن

قدرت در «رشد» است .چون قدرت فرآورده تخریب است و ویران

میکند ،فردا بدتر از امروز میشود .مردمی که خود رشد نمیکنند و
تخریب میشوند ،همواره حسرت گذشته را میخورند .بدینقرار،
فرصت را برای پیشنهاد رشد انسان و آبادانی طبیعت و بدیل/الگوی

این رشد شدن ،باید مغتنم شمرد .آن بدیل امید ساز و برانگیزنده
جمهور مردم به جنبش ،این بدیل است.
 .19بدیل/الگوئی که در جریان رشد انسان و عمران طبیعت ،در استقالل و
آزادی ،خلق میشود ،به ضرورت ،ترجمان اندازهشناسی و میزانی برای تعیین

اندازهها در تولید و مصرف ،در برداشت از منابع طبیعت و درهمکاری
انسان و طبیعت ،بنابراین ،در اندازه فزونی تولید بر مصرف است .به

ضرورت ،زیرا این بدیل/الگو بروی خدا باز است .بنابراین،

 .1914رشد بدون بدیل/الگوئی که خدا است ،رشد در مدار بسته ،رشد
قدرت و تخریب انسان و طبیعت از راه تولید و مصرف شدهاست.
بدیل/الگوی این رشد ،انسانی است که تولید و مصرفش صفت انبوه دارد.

اما اینک می دانیم که هرگاه مردم جهان بخواهند ،نه همانند این بدیل/الگو
که همانند امریکائی متوسط امروز زندگی کنند ،نیاز به پنج کره زمین میشود.

و تازه ،امریکائی متوسط پیشخور میکند و این پیشخورکردن آینده را،

پیشاپیش ،متعین میکند ،یعنی درآینده پنج کره زمین نیز کفایت نمیکند.
انسانی که بدیل/الگوی این رشد است ،موجودی ناچیز شده در مصرف کننده

فرآوردههای مادی و زندانی درمدار بسته است.
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از اینرو ،نیاز به بدیل/الگوئی با مدار باز مادی ↔ معنوی است .به
ترتیبی که نیازهای معنوی را رشد معنوی پاسخ گوید و نیازهای مادی
را سالمت تن تعیین کند .جهان امروز نیازمند بدیل/الگوئی از انسان

های در رشد است که تولید و مصرف آنها را میزان عدالت یعنی

زندگی وقتی بکاربردن حقوق ذاتی حیات و رشد انسان بمثابه مجموع

استعدادها و فضلها است و آبادانی طبیعت و بهرهبرداری به اندازه
از منابع طبیعت تعیین میکنند .و

 .1911بدینسان ،در برابر بدیل/الگوی تولید و مصرف انبوه ،به

بدیل/الگوی تولید و مصرف به اندازه نیاز است .نخستین بار ،این

بدیل/الگو را در کتاب اقتصاد توحیدی و کیش شخصیت و  ...تبیین

کردهام و از آن پس تا امروز ،آنرا بطور مداوم کامل کردهام .کتاب
حاضر ،حاصل این کار مداوم است .اقتصاد تولید محور که ،درآن،

تولید بر مصرف فزونی دارد و فرهنگ استقالل و آزادی تولید محور و

روابط اجتماعی حق با حق و جامعه شهروندان حقوقمند برخوردار
از دموکراسی شورائی یا دستکم ،دموکراسی که در آن تصمیم را

جامعه مدنی ،بمثابه جمهور شهروندان ،میگیرد و توانائی تحول به
دموکراسی شورائی را دارد ،بنابراین ،انسان است که رشد میکند و

طبیعت است که آبادان میشود ،محیط اجتماعی -طبیعی زیست

چنین بدیل/الگوئی را پدید میآورند .این بدیل/الگو ویژگیهای

خلیتةالله را دارد و کسانی هستند که در زندگی خود ،به قدرت نقش
نمیدهند .بدینقرار،

 .1919بدیل/الگوئی که میزان عدالت را در تولید و مصرف بکار میبرد،
ویژگیهای امام را دارد .آن ویژگیها را دارد که در کتاب رهبری در

دموکراسی ،به تتصیل ،شرح شدهاند .او پیشخور و با اینکار ،آینده را
از پیش متعین نمیکند .بلکه زندگی او بدیل/الگوی زندگی در آیندهها
است .به سخن دیگر ،بدیل/الگوی دائمی است .چراکه نماد رشد

انسان و آبادانی طبیعت در حال و آیندهاست .آن انسان جامع است

که اندیشههای راهنما ،در آیندههای دور ،تحققپذیرش میدانند .و
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نیز ،آموزگار این قاعده به همه انسانها است :بدیل/الگوی رشد کسی
است که بطور مداوم آینده را حال میکند .توضیحاینکه ،در وجود

او ،همواره میتوان آینده خود را از رهگذر رشد دید .او به انسانها
میآموزد چسان بدیل /الگو را در استقالل و آزادی ،بطور مستمر ،می
توان خلق کرد .او نماد زیبائی بمثابه ویژگی حق است:

 .11نقش زیبائی و زشتی را در تولید و مصرف انبوه و نیز در روابط شخصی
قدرت میشناسیم .اینک میدانیم که یک رشته نابرابریها ،سخت بکار

سرمایهساالری میآیند :نابرابری زشتها با زیباها که اولیها فاقد جاذبههای
جنسی و دومیها دارنده آنند و نابرابری جوانان و پیران و نابرابری این نژاد
با آن نژاد و این ملت با آن ملت و این قوم با آن قوم و نابرابری ثروتمندان با
فقیران و نابرابری ...بدیل/الگوهای تولید و مصرف که ساخته میشوند،

گزارشگر این نابرابریها هستند .هرگاه بنابر رشد انسان و عمران طبیعت
باشد ،بدیل/الگو باید ترجمان آن زیبائی باشد که نابرابریهای قدرت فرموده

را بیمحل میکند:

 .1114زیبائی بمثابه شاخ

بدیل/الگوئی که انسانها ،در جریان رشد ،در

استقالل و آزادی ،خلق میکنند ،نه خود میتواند بنمایهای از قدرت و

ترجمان قدرت باشد و نه خمیر مایه بدیل/الگو قدرت میگردد .برای مثال،

الگوی زیبائی وقتی سکس در روابط قدرت نقش تعیین کننده پیدا میکند،
الگوئی است که در اینروابط نقش دارد .پرسش ایناست :آیا ،در روابط

قدرت ،بدیل/الگوی زیبائی که در اینروابط نقش نداشته باشد ،ساختنی

است؟ پاسخ ایناست :اگر هم ساختنش ممکن باشد – بدینخاطر که عقل
های خودانگیخته وجود دارند – اما کاربرد پیدا نمیکند .بدینقرار ،این

زوج رابطه قدرت و بدیل/الگوی زیبائی است که باید با زوج رابطه

حق و بدیل/الگوی زیبائی ،جانشین کرد .و

 .1111در روابط قدرت ،زشتی و زیبائی و جوانی و پیری ،بدیل/الگوهائی را
پیدا میکنند که فکرهای جمعی جبار ،بطور مداوم ،میسازند و هر ساخته را،
بنابر نیاز بازار ،با ساخته جدید جانشین میکنند :زمان مد کوتاه است .زیبا
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همان است که بدیل/الگو جلوهگرش میکند و فکر جبری جبار همگان را
ناگزیر میکند خویشتن را همانند بدیل/الگو بگردانند .تغییر شکلها که

زمانشان کوتاهتر میشوند ،بحران هویت را پدید میآورند .زیرا این پرسش
که من کیستم ،را نه رشد که شکل روز باید بدهد.

بدینسان ،زیبائی وقتی ویژگی رشد میگردد و هویت نیز فرآورده

رشد میشود ،همان بدیل/الگوئی پدید میآید که میتوان جانشین
زوج هویت مشوش و شکلهائی گرداند که قدرت زیبایشان میباورند.

و

 .1119رهائی انسانها از بند قدرت و بازیافتن حقوق ،زشتی و زیبائی دست
ساخت قدرت را بیمحل میکند .در حقیقت ،زشتی نبود زیبائی است.
وگرنه ،وجودی از خود ندارد .خالق آن قدرت است .این قدرت است

که با یک نواخت کردن تولید و مصرف ،زیبائی و زشتی یک نواخت

نیز تولید میکند .هرگاه قدرت یک نواخت گردان از میان برخیزد،

چشمها زیبائی در گوناگونیهایش را میتوانند ببینند .چون کار یک
نواخت جای به کارهای گوناگون میدهد ،نابرابری جوان و پیر نیز

بیمحل میگردد .آن بدیل/الگوی زیبائی که ترجمان گوناگونی
زیبائی و برابری پیر و جوان باشد ،تنها وقتی انسانها خودانگیخته

اند ،آفریدنی میگردد .و

 .1111جامعههایی که زیبائی دست ساخت قدرت ،آنها را جامعههائی با
اقلیت زیبا و اکثریت زشت گردانده و میان زیبائی و قدرت اینهمانی پدید

آوردهاست ،با رهاکردن رشد از بند قدرت ،جامعههای زیبایان میگردند.

همچون گلزاری با گلهای رنگارنگ و همه زیبا .بدینقرار ،بدیل/الگوئی

که درجریان رشد خلق میشود ،وقتی ترجمان استقالل و آزادی است

که بیانگر فراوانی و گوناگونی زیبائی میشود و به اینهمانی زیبائی و

قدرت – که زشتی است – پایان میبخشد.

 .14انسان عضو جامعهِ گرفتار تولید و مصرف انبوه ،انسان یک بعدی

است .اندیشههای راهنمائی که به این انسان پیشنهاد شدهاند ،به او وعده داده
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اند که درپایان یک فراگرد ،جامعیت خود را باز مییابد .بدینسان ،در
غرب ،دو بدیل/الگو از انسان وجود دارد ،یکی بدیل/الگوئی که سرمایهداری

ساختهاست :انسان ،در جامعه برخوردار از وفور،

امکان برآوردن همه

نیازهای خود را مییابد و دیگری بدیل/الگوئی که انسان جامعی است که در
پایان فراگرد تحول جبری نظامهای اجتماعی ،متحقق میگردد .در حال

حاضر ،هیچیک از دو نظر متحقق نگشتهاند و تجربه میگوید باوجود فزونی
مصرف بر تولید که ذاتی سرمایهساالری است ،این نه وفور که ندرت ،همراه
با آلودگی روزافزون محیط زیست است که ببار آمدهاست و میآید .بنابراین،

بدیل این دو نظر است که پیشنهاد کردنی است:

 .1414در روابط قدرت ،فراگردی که انسان جامع را ببارآورد ،پیدا شدنی
نیست .زیرا عمل برخودافزا است .عملها که بنمایه آنها زور است ،دائم بر

هم میافزایند و این ابعاد ویرانی است که بزرگ و بزرگتر میکنند .حاصل

ویرانیهای روزافزون ،انسان جامع نمیشود .انسان شئ میشود در طبیعتی

ویران .ازاینرو ،بدیل/الگوی پیشنهادکردنی این میشود :انسان جامع
هست .زیرا استعدادها و فضلها دارد و حقوقمند است .بنابراین ،آن

رشدی رشد انسان و آبادانی طبیعت میشود که زندگی عمل به حقوق
بگردد و ایناستعدادها و فضلها ،بهیمن فعالیتهای همآهنگ ،تا

بینهایت – تا خدا – بسط بجویند .و

 . 1411نظر سومی نیز وجود دارد .این نظر ،هم صبغه دینی و هم صبغه
فلسفی دارد و آن نظریه «لطف» است .بنابراین نظر ،این نه انسان و عمل او

است که سبب رستگاریش میشود که لطف خداوند است که سبب رستگاری

او می شود .بسا انسانی همه عمر کار نیک کند و لطف خداوند شامل حال او
نشود و میشود که انسانی بسیار زشتکاری کند و لطف خداوند او را

رستگار کند .این نظر ،هم با عدالت بمثابه میزان خوانائی ندارد ،و هم با

این میزان که چون حق است خدا میکند و نه چون خدا میکند ،حق است،
سازگار نیست و هم با این واقعیت که عمل برخود افزا است ،در تناقض

است .در حقیقت ،عمل نیک برهم میافزاید و عمل بد نیز برهم میافزاید و

این دو نمیتوانند سرنوشتی وارونه سرشت خود بیابند.
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نقد این نظر ،رشد و روش آنرا بدست میدهد :لطف و هدایت
خداوندی به همه آفریدهها داده شدهاند .آنها که زندگی را عمل به

حقوق خویش میکنند و مجموعه استعدادها و فضلهای خود را بکار
میاندازند و در جریان رشد ،بدیلی را خلق میکنند که بیانگر فعلیت
بخشیدن به جامعیت خویش است ،حق لطف و هدایت خداوند را

بجا میآورند.

بدینسان ،رشد را انسان آگاه بر جامعیت خویش آغازمیکند و آن

را تا بینهایت ،تا جامعیت نزدیک به مطلق ،ادامه میدهد.

کار در تاریخ شنبه  15تیرماه  ،4931برابر  11رمضان  4196و 44

یوئیه  1544به انجام رسید.
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