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 بخش دوم
 
 
روشهای از خود بیگانه ،تمرامرهای واقع مس ،در بعد دین ،در این بخش    

های پایهامرهای واقع مستمر که ستون ،در بعد سیاسی ،خداوند و دین و کردن
نها آامرهای واقع مستمر که بعد اقتصادی  ،در بعد اقتصادی ،قدرت هستند و

ر را در مستم امرهای واقع اجتماعی ،تر هستند و در بعد اجتماعیکردنیمشاهده
 کنیم.می شناسایی ،قرآن
مستمر بعدهای سیاسی و اجتماعی و  باتوجه به این امر که هر امر واقع    

هرگاه بخواهیم هریک از امرها را در چهار بعد  ،اقتصادی و فرهنگی دارد
امری از  ،حالشود. با اینکتاب می هاجلد ،یدآچون به نوشته در ،کنیم شناسایی

 امرهای مستمر را در چهار بعد مطالعه خواهیم کرد.
تنها از این نظر نیست که امرهای واقع مستمری را  ،اهمیت این مطالعه    

و ما  کنندمیکنیم که بر زندگی همه روزه ما جبر خویش را تحمیل می شناسایی
تنها از این  ،شویممینها آوسیله استمرار  ،کنیمکه برقرار می قواییبا هر رابطه 

ساز فکر از خود بیگانه قواییکند که هر رابطه گاه میآنظر نیست که ما را 
کردن هر تنها از این نظر نیست که در از خود بیگانه ،است ،هر چه باشد ،راهنما
ر بردارنده حقوق و اصول راهنما و د زادیآکه بیان استقالل و  راهنماییاندیشه 
بلکه از این نظر نیز هست که  ،روندبکار می ،به استمرار ،شمار روشهابی ،باشد

زاد هست آیعنی مستقل و  ،از خود بپرسد خودانگیخته ،دهدبه عقل ما امکان می
است؟ این میزان را میزان از خود بیگانگی آن چه اندازه ،یا خیر و اگر نیست

. کنندمیکند که امرهای واقع مستمر قدرت بنیاد اعمال ی معلوم میاندازه جبر
میزان تخریب زندگی معلوم  ،اندازه از خود بیگانگی عقل را ،تر بخواهیمدقیق
 کند.  می
 ،اندیشدیا از خود بیگانگی خویش می در خودانگیختگی ،سانعقلی که بدین    

رود و روشهای عقل قدرتمدار را از روشهای عقل می زادآبه سراغ کتاب عقل 
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 ،زادآروشهای عقل مستقل و  شناسد و با تمرینباز می ،مستقل و آزاد
 یابد. خودانگیختگی خویش را باز می

اندیشه  ،دکنکه برقرار می قواییداند با هر رابطه این عقل که حاال دیگر می     
به غفلت از حقوق خویش پایان می ،دکنراهنمای خود را از خود بیگانه می

قوق حگاه بر آهمواره بیدار و  ،بخشد و وجدان بر حقوق را از راه عمل به حقوق
 دارد. نگاه می

 علمی   شناساییکه  ،نه زمان ،داند که تمیز دهنده کهنه از نواین عقل می    
هل از امرهای واقع مستمر )نو( و ج شناساییامرهای واقع مستمر است. این 

 است.  ،در گذشته ،ماندن در کهنگی
داند که شناسد و میاین عقل حاال دیگر رابطه اندیشه راهنما با قدرت را می    

که قدرت را باید زیر عالمت سئوال برد. این عقل با گذشته و نیز  نه فکر راهنما
رابطه انتقاد کننده با انتقاد شونده.  :کندقرار میبا اندیشه راهنما رابطه جدیدی بر

 کند. داند و میانتقاد را نیز جداکردن حق از نا حق و زدودن ناحق می
خواه دین و خواه  ،دانند که دشمنی با اندیشه راهنماها حاال دیگر میاین عقل    

زورگفتن  ،از زورباوری و تسلیم قدرت ماندن و به قربانی قدرت ،مرام غیر دینی
های قوا و رابطه شناسایی ،کارتکرار کنیم که راه ،است. از راه فایده تکرار

زاد بر سر از خودبیگانگی آهای حق با حق و بحث نها با رابطهآکردن جانشین
 است. زادیآهای راهنما با هدف بازیافتن بیان استقالل و از اندیشه زدایی
امرهای واقع  ،امرهای واقع علمی شناسایییابند که ها در میعقل ،سانبدین    

خویشتن را از جبر امرهای واقع مستمر  ،کندنها کمک میآنه تنها به  ،مستمر
ن آدهد راست راه رشد را بشناسند و درنها امکان میآبلکه به  ،قدرت بنیاد برهند

این عقلها  ،استوردهآبر سر جهان ما « اسطوره رشد»شوند. تأمل در بالئی که 
 کند.  گاه میآرا از اهمیت رها شدن از اسطوره و در پیش گرفتن راست راه رشد 
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 فصل اول 

 از خود بیگانه کردن خدا در قدرت مطلق

 

 . از خود بیگانه کردن خداوند:1

از امرهای واقع  ،و خداوند در قدرت مطلق کردن توحید در ثنویتاز خود بیگانه    
گردانی فراوان اشکال به خود مستمر و جهان شمول است. این از خود بیگانه

که باز زمان به زمان و  –ترین شکل آن گیرد. اما همگانیاست و همچنان میگرفته
 –گیرد میاست و این و آن شکل را به خود گرفته ،جای جهاننآجا و در این
شود ای میسان که خداوند مجموعهکردن خداوند در قدرت مطلق است. بدینمتعین
(. از 23و قوای مادی نمایان و پنهان در اختیار ) و فن مطلق و هوش و علم از زور

 (.24) گیرد.با زورمندی انجام می تواناییکردن به جانشین کردن خود بیگانه
( یعنی جاودانه از هر تعینی مبری 25خداوندی که قدوس است  ) ،قراربدین     
فرزند  ،بنابراین ،زایدشود و نمیکه زاده نمی ،که از بند جسم و مکان رها است ،است

دهد که که به کسی وکالت و نمایندگی نمی ،(27که شریک ندارد ) ،(26ندارد )
که حق است و از حق جز حق صادر  ،(28د )صاحب اختیار آفریدگان او بگرد

محض و  که هستی ،(30شود )ستم هیچ صادر نمی ،که از او ،(29شود )نمی
 ،که... ،های این هستی عین ذات او است جاوید و خالق است و همه دیگر صفت

در قدرت مطلق از خود  ،را عقول قدرتمدار ،(31همیشگی است )توانایی که 
 . کنندمی بیگانه
گیرد. از خدای خود را غیر اشکال گوناگون بخود می ،این از خود بیگانه کردن    

تا قدرتی  ،(32ن خدا را فقیر و خود را غنی خواندن )آاز خدای دیگران دانستن و 
ن خلق برگزیده عمل آکه تنها از راه متجسم شدن در وجود این و آن انسان و این 
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( تا تعلق 33شود)فریده از خود بیگانه میآدر طبیعت  جا که خدانآکند تا می
 گیرد. اشکال به خود می ،(34ن قوم و ملت )آپیداکردن خدا به این و 

متعین  ،های خداوندکردنترین از خود بیگانههمه مکانی و همه زمانی ،قراربدین     
 ،ه استکردن او در قدرت است. قدرت که تا بخواهی شکل و تعریف به خود گرفت

های زندگی فرد و جمع و همچنان اسطوره است. فراگیر است چراکه تمامی عرصه
« فهمیده»ب و نه بسیط قدرت مرک ،از نخست ،گیرد. با این وجودمیها را فرارابطه
 (.35است )شده
در فراوان امرهای واقع مستمر  ،شوداما ترکیبی که قدرت است وقتی فراگیر می    

ها که شود و جز آنمی ( و بسا طوفان نوح36برد )به بکام مرگ میفرد و جامعه را 
 (. 37بلعد )دیگر زندگان را فرو می ،انداز پرستش این اسطوره رها شده

 

 است:که خداوند مالک قدرت آفریده هایی. نخبه2

نها آه بجویند و سلط« عوام»توانند بر انبوه ای که بطور طبیعی میانسانهای نخبه    
است. افریدهخداوند نی ،(38بکاربرند ) ،گزینندرا برای تحقق هدفی که خود بر می

( و هر کس خود خویشتن را رهبری 39تواند کسی را هدایت کند )پیامبر نیز نمی
 کند؛می
 :جویدتعلق می ،ن گونهآبه این و  ،نآقدرت به دارنده  ،. در اساطیر2.1
 گویای صاحب قدرت شدن او است. نوع ،عالمتی در نوزاد وجود ،بهنگام تولد ●

خون در  :ورآادگر و بساماندگر است و یا گوید قدرت او مرگبار و ویرانعالمت می
 آور( یا نوری در پیشانی )قدرت دادگر( و ...؛مشت )قدرت مرگ و ویرانی

ج و ارنوری از سینه صاحب قدرت میرنده خ ،رسدچون زمان انجام مأموریت می ●
 شود؛ به سینه نامزد مأموریت وارد می

 کند؛وریت میمأم است که خداوند در دست نامزدِقدرت حلقه ●
ای نشیند )برهبر اسب می با نامزد سلطنت ،یگانه است ،ای کهقدرت در شکل بره ●

 کند. ندیش آگاه میبر اسب شد( و او را از قدرتم که با اردشیر بابکان
کند که صاحب گاه میآو و همگان را ا ،ای بر سر و یا شانه کسی نشستوقتی پرنده ●

 قدرت او است؛
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بخشد و در دیگران میل به اش ابهتی میفره ایزدی به دارنده قدرت در شکل ●
 ؛کنندمی از او اطاعت ،طوعاً و کرهً ،آید و همگاناطاعت از او پدید می

 اند. دگان قدرت از نژاد ویژهبکاربرن ●
محبت کسی را اندازد که مأمور تصدی  ،خداوند در دل پرهیزگارترین مؤبدان ●

 (؛شود )نامه تنسرقدرت می
 ،فرمانبرداری از کسی را که صاحب فره است ،اجماع مردم به طیب خاطر ●
 (40نهند)گردن می ،ی بر خودبه سلطه یک ،پذیرند  و یا از راه قراردادمی
را نآقدرت گوهر است و صفت متعالی دارد که خداوند به کسی که توان دریافت  ●

 کند. واعطا می ،دارد
موس خداوند به برگزیدگان خویش والیت امر بمعنای بسط ید بر جان و مال و نا ●

ت اسطلق قدت م. چراکه پیروز است حاکمیا خداوند با   است.مردم را اعطاء کرده
ان درصد مسلمان 77حنفی مذهبان ) و ملک از آن او است و به هرکس خواهد دهد. 

 و... دانند. اطاعت از حاکم را واجب مینیز  جهان (
رهبری  ترجمان اصل ثنویت ،های دیگرهای باال و توجیهتمامی توجیه ،سانبدین    

 ،اختیار و مطیع است. بنابراین کنندهِ صاحب بسط ید و مطاع و رهبری شونده فاقد
نفی  در قرآن ،ای مستمربا اصل توحید در تضاد هستند و بمثابه اندیشه راهنما و رویه

 :شوندمی
 ،نخست ،پس ،شودجز حق صادر نمی ،. خداوند حق است و چون از حق2.2
 -گرحکم و  ملک که حق است و رابطه سلطه ،مردود و سپس ،نچه حق نیستآهر

ن شوری آاز  ،بنابر قاعده تخلیف ،( و41شود )ن خدا میآاز  ،زیر سلطه نیست
والیت که شرکت در اداره بر پایه دوستی و بر میزان  ،قرار(. بدین42گردد )می

 و پاپ والیت فقیه (. سازندگان نظریه43شود. )می ن شهروندانآاز  ،است عدالت
از چند تناقض  -انداخذ کرده و ارسطو که از افالطون -و...   هنگآو حزب پیش
 :اندغافل بوده

ورنده آدپدی ممکن نیست کسی غیر از ،بنابراین ،آوردامر را جامعه پدید می ●
 را تصدی کند. ونآ
امری وجود ندارد  ،پیش از تصمیم ،اطاعت در مقام تصمیم ناممکن است و ●

پس  ،کندامری وجود پیداکند. اما چون امر را جامعه ایجاد میکه ولی
یابد و نوبت به اجرا امر وجود می ،گیرد. پس از تصمیمتصمیم را او می
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تواند با غیر شود. تعیین آن نیز نمیامر میولینیاز به  ،رسد. در مقام اجرامی
 از تصمیم گیرندگان باشد. 

تواند اجازه اعمال قدرت بمعنای نمی ،کندوالیتی که خداوند مقرر می ●
. چراکه ناقض است ،و... و فن و علم و پول که زورباشد  بکاربردن ترکیبی 

شود. والیت عمل به حق و برقرارکردن ست و از خدوند صادر نمیحق ا
های حق با حق یا کارکرد بخشیدن به امرهای واقعی است که مایه رابطه

 (.44. )کنندمینها حقوق هستند و همبستگی و حیاتنمدی جامعه را میسر آ
 دانند که قدرت رابطهامروز می ،دانستند قدرت چیستاگر پیش از این نمی ●

ترکیبی از  ،رودنچه در این رابطه بکار میآگر با زیر سلطه است. میان سلطه
ن نیروی محرکه است. آن ماده و این و آو این و  و فن و مال و علم زور

قدرت وجود ندارد و با قطع رابطه  ،پیش از برقرار شدن رابطه قوا ،بنابراین
دو  ضد  در  رابطه قوا  وجودی مستقل از رابطه  ،خیزد. پسمی نیز از میان بر

ها( و یا... آن را به کس یاکسانی )نخبه ندارد تا خداوند و یا تقدیر ،با یکدیگر
نه ملک و نه حکم  ،ضد حق است ،بنابراین ،حیات گرویرانبدهد. چون 
 خداوند است.

مقدم و حاکم بر احکام دین  که والیت مطلقه فقیهشد اگر هم گفته نمی ●
جز تقدم قدرت  معناییبسط ید مطلق بر جان و مال و ناموس مردم  ،است

قدرت را بر  ،بر حق و حاکمیتش بر حق ندارد. اما تقدم قدرت بر حق
معرض خداوند را متعین و در  ،کند. به سخن دیگرخداوند مقدم و حاکم می

 . دهدانکار قرار می
 

شود، انگاشته می« ملک نخبگان». قدرتی که از ازل تا ابد 3
 ها را دارد:گیویژهاین 

 –ثنویت ضدین و ثنویت مسلط  ،است. ثنویت مطاع و مطیع . ترجمان ثنویت3.1
 ،هستند. بنابراین های قدرت بر اصل ثنویت یا تثلیثبیان ،روزیرسلطه. از این

بسط  ،اجتماعی بمثابه امر واقع ،. بسط ید یکی یا اقلیتی بر دیگری یا دیگران3.2
 ید اقلیت بر اکثریت است؛
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که رابطه یکی با دیگری وضیح اینتداخلی است.  -. نسبت به انسان خارجی 3.3
درونی است  ،سازنداست. توجیهی که دو طرف برای برقرار کردن رابطه قوا می

ه برای کنها هم آ ،رونها این نقش را برعهده دارد. از اینآچراکه اندیشه راهنمای 
یا از او  خاصی داده و فرد یا افرادبرآنند که به  ،قدرت وجودی قائل بودند و هستند

نور از سینه او خارج  ،دهداز دست می شود )کسی که قابلیتنها ستانده میآیا 
یر سلطه پدید زدو موقعیت مسلط و  ،با برقرار شدن رابطه قوا ،در واقع اما ،شود(می
 رود؛یید و قدرت و فرآورده این رابطه وترکیبی است که در این رابطه بکار مآمی
قدرت چون جیوه  ،شود. بنابر اساطیر نیزقدرت دست به دست می ،رو. از این3.4
 کند؛قرار است و به کسی وفا نمیبی
اء هرگاه قدرتی که اعط ،یک سویه و یا دو سویه است. بنابر اساطیر . قدرت3.5
بر مردمان نیز  ،است نا محدود باشد، مردمان باید مطیع محض باشند. و اگر نهشده

رت رابطه و ترکیبی که قدبنابر این ،شود. در واقعقدرت محدود کننده آن داده می
 ،ویه شدنشسمعنای فراگیر( یا دو  یک سویه )به ،روداست که در این رابطه بکار می

 کند به تعادل قوا؛بستگی پیدا می
 آید؛است که هرلحظه به شکلی در می« بت عیاری». قدرت 3.6
است. دی برخوردار از سازمان و سامانهنها ،اجتماعی . قدرت بمثابه امر واقع3.7
 ،نیز ،های قدرت دینیر و در بیاناساطی بنابر ،خاطر استمرار دارد. باوجود اینبدین

 (؛45مند است )و نظام قدرت سازمان
مجموعه رابطه و ترکیبی  ،که. قدرت بسیط نیست و مرکب است. توضیح این3.8

بگاه بعثت  ،کندن را توجیه میآکه  راهنماییرود و فکر که در این رابطه بکار می
« اوتاد»و  قوا بر رابطه ،قرآن ،شناخته نبود. باوجود این ،ن پس نیزآ)ص( و از  پیامبر

که  فکر راهنمابر دارند و روند و رابطه را پابرجا نگاه میکه در این رابطه بکار می
تصریح  ،و سست بودن تارعنکبوت روابط شخصی قدرت فرعونیت استگر توجیه
 (؛46کند )می
قدرت نیز زوال  ،ای است که هرگاه بشکنداپذیری قدرت اسطوره. زوال ن3.9
به اطاعت از اوامر و  پذیرد. باور همگان به این اسطوره است که سبب اعتیادمی

کند. تصور همگان لت فعل قدرت میآ ،نها را نیزآشود و خود نواهی قدرتمداران می
اما قدرت بر جا  ،«دهندز دست میقدرت ا» ،ن قدرتمدارآاست که این و این
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که برگردان ناتوان انگاری خویش  باور عمومی بنابر ،خاطر است کهماند. این بدانمی
  (؛ 47فرعونیت و دولتهای طاغوتیان دائمی هستند ) ،است
ستان ندگیبه این اسطوره باور دارند که قدرت ز شمار بزرگی از انسانها. و نیز 3.10

بر « حق»خاطر است که قدرت مداران خود را صاحب بدینو زندگی بخش است. 
 (؛48دانند )می« اتباع خود»زندگی و مرگ 

 ،نآشود که بخش نامرئی طور باور می. قدرت مرئی و نامرئی است. این3.11
موقعیت او و  ،نآکردنی است و بخش مشاهده« ه قدرتدارند»است که در همان

دارنده »ها که قدرت د و شماری از ستون پایهموقعیت مردمی است که مطیع او هستن
 جوید؛ نها استواری میآبر  ،ن(آلت آ)در واقع « نآ

ها با یکی خشونت است. بمحض استقرار رابطه مسلط ،ها. از مشاهده کردنی3.12
 اعمال خشونت ضرور است. چراکه اگر زور ،ها نیزبه باور زیر سلطه ،هازیر سلطه
از زبان باورمندان به  ناپذیر است. فردوسیمرگ قدرتمدارها اجتناب ،بکار نرود

 :سرایدضرورت بکاربردن خشونت است که می
 زور گور است و بس است و بس             مکافات بی هان تا جهان جای زورج    

باید از آن دیگران « چیزی است که هرکس داشت». این امر که قدرت 3.13
هم سبب اطاعت اکثریت بزرگ مردم  ،ای است که باور بداناسطوره ،اطاعت کنند

متصرف »از  ،داردشود و هم اقلیت برخوردار از موقعیت مسلط را بر آن میمی
هرکس حاکم  :استلباس دین نیز بر تن کرده ،اطاعت کنند. این اسطوره« قدرت
سنیان( و هر فقیه حاکم شد بقیه فقها باید  همگان باید از او اطاعت کنند )نزد ،شد

 ،های دیگر نیز(. در دینوالیت مطلقه فقیه از او اطاعت کنند )نزد سازندگان نظریه
 این اسطوره اصل راهنما است؛

. قدرت همگانی نیست و تقسیم شدنی نیز نیست. بنابر اسطوره که بدان باور 3.14
 ،دارند که هرگاه قدرت همگانی بود همگان وجدانی مبهم بر این امر واقع ،استشده

 باشد. « هابرگزیده»و یا « دست برگزیده»پذیرند که در بکاربردنی نبود. پس می
« ن نخبه استآقدرت از »اسطوره دیگری پوشش اسطوره  ،سواز زمانی بدین    
اختیار انجام دادن یا ندادن  ،کهسیم است. غافل از اینقدرت قابل تق :استشده

میان  کاری غیر از قدرت است و این اختیار را همگان دارند. این امر که روابط قوا
بمعنای تقسیم  ،های اجتماعی با یکدیگر وجود دارندفردها با یکدیگر و گروه

قدرتی  ،ط قوا از قاعده هرم تا رأس آنقدرت نیست. این واقعیت نیز که  منتجه رواب
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پذیری قدرت بمعنای تقسیم ،نیز ،شودشود و بزرگ میاست که در رأس متمرکز می
ترکیبی است که در روابط قوا بکار  ،شودنچه در رأس هرم متمرکز میآنیست. چراکه 

 آورد که ستون پایه اجتماعیروابط قوا تار عنکبوتی را پدید می ،رود و گرنهمی
 قدرتمداری رأس است؛

( ناگزیر با باور به اسطوره دیگری همراه است 2. باورها به اسطوره باال )بند 3.15
را به هرکس خواهد نآخداوند است و  این او است که « منشاء قدرت»که و آن این

 این ،(49رسد )که عهد خداوند به ستمگران نمیبر این دهد. باوجود تصریح قرآن
منشاء قدرت از خود بیگانه شدن رابطه حق با حق در  ،کهباور بر جا است. حال آن

 :رابطه قوا است
و نیز  و روسو را فیلسوفانی چون هابس« منشاء قدرت زمینی است. »3.16
اند. اال کرده ،«ء قدرت خدا استمنشا»جانشین   ،های جانبدار دموکراسیالئیک

   شهروندان ،دولت است که بنابر قرارداد و یا اجماع و یا انتخاب ،نهاآمراد  ،کهاین
ورده آکه دولت خود نیز فرنآاند. حال حاکمیت حکومت کنندگان بر خود را پذیرفته

 ن جامعه است.آون در درون هر جامعه و با بیر روابط قوا
 

 . مشروعیت دهنده به قدرت کیست و چیست ؟:4

گوید که قدرت نیاز به مشروعیت دارد. اما مشروعیت این پرسش خود می     
را قدرت  ،راکه خالء حققابل تصور نیز نیست. چ ،ای جز حق وجود نداردبخشنده
تقدم و حاکمیت ئل به قا ،در علن ،نکهآبا  ،قدرت باوران ،سانکند. بدینپر می

گاه یا آخود ،آیدوقتی از مشروعیت قدرت سخن بمیان می ،قدرت بر حق هستند
تواند مقدم و حاکم بر حق باشد. به سخن پذیرند که قدرت نمیمی ،گاهآناخود
 خاطر است کهنامشروع است. بدین ،به ضرورت ،قدرت ناقض حقوق ،دیگر
ه در کبمثابه رابطه قوا و ترکیبی غافل از این واقعیت که قدرت  ،. نظرسازان4.1

است که ستاند و این رابطهمقبولیت خود را از این رابطه قوا می ،رودرابطه بکار می
 نیازمند توجیه است و این توجیه است که باید مشروع باشد و مشروعیت از حق

 :آیدمی
 :استشخیص داده( برای قدرت سیاسی سه نوع مشروعیت ت50) . ماکس وبر4.2
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 گیرد؛مشروعیتی که از کیفیت استثنائی شخص )برخورداری از فره( نشأت می ●
 ورده سنت و توارث است. وآمشروعیتی که فر ●
 آید.مشروعیت که از قانون پدید می ●
منشاء  ،نهاآبدون پذیرش حقانیت  ،هر سه مشروعیت :شکار استآغفلت او     

از  ،نآاست و ار جستهمده و استمرآامر واقعی پدید  ،شوند. بنابراینمشروعیت نمی
و از اخود بیگانه کردن حق در مواردی و پوشاندن آن در موارد دیگر است. و هنوز 

 :های نوع دیگر غافل است«مشروعیت»
نجا که از حق جز حق صادر آ. مشروعیت از خداوند است که حق است. از 4.3
باید ناگزیر می ،دهدبدان مشروعیت نمیشود و قدرت نقض حق است و خداوند نمی

ن را مقدم و حاکم بر حق باوراند و رعایت مصلحت آرا بمیان کشید و  پای مصلحت
ها را ناگزیر کننده خداوند بر مسلط کردن فردی یا گروهی بر مردم شمرد. اما فریدهآ

ت بخشیدن به برای مشروعی ،سانعین مفسدت است. بدین ،مصلحت بیرون از حق
متعین  ،بنابراین ،خداوند ناگزیر ،«بسط ید کامل بر مردم»بمعنای « والیت مطلقه»
مصلحت را بر حق مقدم و حاکم  ،به اختیار ،شود! اگر گفته شود که خداوندمی

دروغی گویای  ،ن خبر نداریمآتر است که ما از است و مصلحت حقی متعالیدانسته
را به حق  هستی :(51فرماید )ه او خود میسازند. چرا کعجز خداوند می

ن آفریده که نامش مصلحت باشد نیست. آاست. پس حقی بیرون از هستی آفریده
تناقض مدعایشان  ،فریده محاط است. بنابراینآهستی که حق مطلق است بر هستی 

فریده آاد یعنی مستقل و آز ،ها را خودانگیختهآشکار است. چراکه خداوند هم انسان
است. چراکه زادی محروم فرمودهآنها را از استقالل و آ ،بنام مصلحت ،و هم خود

کس یا کسانی را مسلط کند که یا حقی  ،نهاآبر  ،است کهمصلحت را در این دیده
را حاکم « نظام مقدس»شناسند و یا مصلحت شناسد و نمیهای او نمیفریدهآبرای 
 انگارند!نگارد و میان و توانا به نقض آن میآبر 
وحدت  لباس نظریه ،نآشود. نوعی از خوانده می . مشروعیتی که منشاء آن تقدیر4.4
است تصور شده« جبار تاریخ»( و نوع دیگری از آن 52است )به خود پوشیده وجود

 (؛53)
 فلسفه ،گیرد. منشاء هر دوها نشأت میدین و یا علم بر پدیده م. مشروعیت از عل4.5

از خود بیگانه نظر  ،منشاء مشروعیت علم ، دین است :ی استیافالطونی و ارسطو
فرآورده نظر  ،ها استاست و منشاء مشروعیت علم بر پدیده و ارسطو افالطون
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 هنگآو حزب پیش جانبداران فلسفه تحققی است و منشاء مشروعیت طبقه کارگر
 است. و طبقه کارگر است مدعای لنین

که غلبه پایان یک فرآیند الحق لمن غلب!  اال این :. منشاء مشروعیت غلبه است4.6
گردد و که باید توجیه و برخوردار از حقانیت ب این رابطه قوا است ،در آغاز :است
ق جلوه کند توجیه و ح ،است که بایدضرورت غلبه بر دشمن و یا حذف آن ،سپس

همه د. ایننشوکشتن و کشته شدن و منتجه قوا است که باید حق خوانده  ،و سرانجام
 ست. ای ناشدن ،جویین برای سلطهآویز کردن آکردن حق و دستبدون از خود بیگانه

 
از خود  ،بمثابه امور واقع مستمر ،های باال« مشروعیت» ،در حقیقت     

بنابر  ،بیگانه مشروعیتی هستند که شرکت در رهبری در روابط حق با حق
 . است ،بر وفق حق دوستی و بر میزان عدالت ،این
   

 (:54شود ). خدا نیست ،قدرت هست می5

هستند و اگر هم خود را جانبدار آزادی  جبرگرا ،همه ،گراهاین واقعیت که مادها     
زادی بدانند و یا آجبر را ذاتی  ،به قول مارسل موس ،شوندناگزیر می ،بخوانند

که ماده متعین است رو است نآاز  ،(55زادی انسان را وهم بیانگارند )آاستقالل و 
مدار بسته است و در مدار  –شود که انکار می – و مدار متعین  بسته بروی نامتعین

 ،خاطرهمه جبری هستند. بدین ،هاها و فعالیترابطه ،بسته
ها بخود شکل ،در طول زمان ،مستمر بمثابه امر واقع ،لت انگاریآ. انسان 5.1
و یا انسان گرفتار « گاهآضمیر ناخود»انسانی تحت جبر  ،است. شکل جدیدتهگرف
امرهای واقع اجتماعی از یک  ،است. از آنجا که« امرهای واقع اجتماعی»جبر 

جبر  ،قماش نیستند و امرهای واقع بسیاری ترجمان اختیار و مسئولیت انسان هستند
 (؛56است )با نفوذ امر واقع اجتماعی جانشین شدهامر واقع اجتماعی 

دچارخویشتن را  ،انگاردکه نسبی را مطلق میبنابر این ،. انسان خدا انگاری5.2
های مختلف به خود شکل ،مستمر شود. این امر واقعقدرت مطلق انگاری می

 :گیردمی
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تجسم خدا است. برای  ،و یا این و آن اسطوره دینی مقام ،تجسم که بنابر آن نظریه ●
 القدسپدر و پسر و روح تجسم تثلیث پسر تجسم پدر و پاپ ،در مسیحیت ،مثال

فراگیر و دوران سیاه  (. این همان انسان خدا انگاری است که استبداد57است )
 ورد؛آرا پدید  تفتیش عقاید

 است شکل حزب تجسم طبقهبه  ،گریبرپایه مادی ،انسان خدا انگاری امر واقع  ●
 نماد و یا پیشوااست ( طبقه )استالینیسمحزب تجسم و رهبر حزب تجسم حزب و 

 را به خود گرفت. است )نازیسم(  اد برترژن
 :(58دم خورد )آهمان فریبی است که  ،ترین شکل انسان خدا انگاریهمگانی ●
جاویدان  دانش مطلق و حیات ،بقصد ،از راه خوردن میوه ممنوعه ،آوردی با خداهم

ناگزیر از  ،خدا بگردد ،در دم و درجا ،خواهدزاده میخاطر که آدمیجستن. بدان
خود  ،کندشود. وقتی این رابطه قوا را با خداوند برقرار میبرقرارکردن رابطه قوا می

گردد و خود خدا انگار غافل است که انگاری میخود قدرت مطلق ،خدا انگاری
 کند. نخست خود را ویران می

ه نمایندگی یا ب ،از خداوند در اعمال والیت مطلقه نمایندگی ،تر. امرواقع خفیف5.3
 بسط ید بر مال و جان و ناموس مردم قائل شدن است.  ،برای خود ،از او
   ؛نیز مصدر بیم و امید بود ،برگزیده خدا شاه ،بنابر نظری چون این    
لق میان خامرواقع مستمر است. وقتی واسطه  ،. به خود نقش واسطه دادن نیز5.4 

دا را نیز خها با فریدهآواسطگی میان  ،مردمی که موقع مسلط دارند ،شودو خالق می
خدای متعین  ،از خدا ،هاریافت پذیرندگان واسطه(. اند59انگارند )حق خود می

 است؛
داشتن انتظار عمل موافق میل خود از خدا  ،ترین متعین انگاری خدا. رایج5.5

ورده نشد، مدعی از قهرکردن تا کفر پیش آهرگاه انتظار برخاطر است که است. بدین
توقع از زمامداران و  ،مستمر های دیگر این امر واقع(. شکل60رود )می

 ،های سیاسی و غیر آنها است که به میل جانبدار عمل کنند و اگر نکردندسازمان
  شود؛می رویه ،ترک جانبداری تا دشمنی

هم متعین کردن خداوند و  ،در همان حال ،قائل شدن برای خداوند. شریک 5.6
 ،رهم خداوند را قدرت انگاری و هم خدای خاص خود را داشتن است. بنابر اساطی

هر جماعتی  ،هاشوند. برای مصون ماندن از آسیبخداها با یکدیگر در نزاع می
 ؛(61خدا و بسا خدایان خویش را داشته باشد ) ،یابدمی
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های ها و تبعیضبه نابرابری ،ها بمثابه امرهای واقع مستمرها و تبعیضنابرابری. 5.7
ها ها و ناپذیرفتنیها خدا خواستهشوند. پذیرفتنیپذیرفتنی و ناپذیرفتنی تقسیم می

جهان شمول  امر واقع ،ها هستند. این گونه متعین کردن خداوند نیزخدا ناخواسته
ها و ها نابرابریپذیرفتنی :گیردهای دیگر نیز به خود میشکل ،مر واقعاست. این ا

فریده آها هستند که گاه است( و نیز نخبهاد پرستی یک نوع آنژهای طبیعی )نتبعیض
 (؛62شوند)طبیعت و زمانی فرآورده جامعه خوانده می

کردن است  یم طاغوتخود تسل ،کند که غفلت از خداوندتصریح می ،. قرآن5.8
خدا  ،(. به سخن دیگر66گرفتار تاریکی شدن است ) ،( و یا کفر به خدا63)

کند که طاغوت شود و نمادهای اجتماعی پیدا میقدرت هست می ،درجا ،نیست
 امر واقع ،هم ،ن ندیدنآشوند. قدرت را تنها واقعیت انگاشتن و جز خوانده می

ترین کارکرد را در روابط بیشترین پیرو و همگانی ،ستمر جهان شمول است. این ایامم
 اجتماعی دارد؛ 

از امور واقع مستمر است. سارتر  ،( نیز67خویش را خدا انگاری )« هوی. »5.9
 براین نظر بود که انسان دائم در پی اجرای طرح خود خداگردانی است. اما امر واقع

ها که بنابر نوع رابطه ،کردن خدااز رهگذر مادی ،هااست که انسانان شمول اینجه
تصوری از  ،خویش« هوی»بنابر  ،بنابراین ،کنندمیو نیازها که پیدا  کنندمیبرقرار 
 . وکنندمیبرقرار  سازند و با او رابطهخدا می
 ،چند شد هاییای فلسفی گشت و اصل موضوعه مرامگری که نظریه. مادی5.10

معنوی را در  ↔جز ماده را ندیدن و مدار باز مادی  ،جهان شمول بمثابه امر واقع
 هستی ،. نوعی از این کسانماندشد و  مادی از خود بیگانه کردن ↔مدار بسته مادی 

راف در در اسشوند و و از خود بیگانه می کنندمیناچیز « قدرت مادی»را در 
را  خدایی ،(.  نوع دیگری از این کسان68جویند)به خوک شباهت میمصرف 

 (.69برند )ن ثروتمندان گمان میآمتعلق به فقیران و خدای دیگری را از 
 

شود و قدرت دین و مرام را از . خدا نیست، قدرت هست می6
 کند:خود بیگانه می
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با دین یا مرام بمثابه بیان استقالل و است و مدار بسته ،بنا براین که مدار قدرت    
و زیستن از راه عمل  های رها شدن از روابط قواو در بردارنده حقوق و روش آزادی

فراگرد قدرت  ،ناسازگار است ،مطلقا ،های حق با حقبه حقوق و برقرار کردن رابطه
خاطر راگرد از خودبیگانه کردن اندیشه راهنما است. بدینف ،از پیدایش تا انحالل

ها همه است که هیچ دین و مرامی نیست که گرفتار از خود بیگانگی نشده باشد. دین
 و سپس در استالینیسم لنینیسم –که در مارکسیسم  ها نیز همه )از مارکسیسمو مرام

مرتب در کار  ،فراگیر بمثابه استبداد داریکه سرمایه از خود بیگانه شد تا لیبرالیسم
ن است(. گرچه از خود بیگانه شدن دین و مرام توسط قدرت آکردن از خود بیگانه
 بمثابه امر واقع ،وم همین بخشد ( و در فصل70ام )مطالعه کرده ،را پیش از این

 :دانمها را ضرور میوریآاین یاد ،جادر این ،شودتشریح می ،از منظر قرآن ،مستمر
 

 است: وقتی اندیشه راهنما بیان استقالل و آزادی❋

ای بر ،ن منقلب کردن دین یا مرام است در بیان قدرت. از خودبیگانگی نخستی6.1
دار بسته سازگار و م ،در مدار بسته ،با توجیه توقعات دائم در تغییر قدرت ،کهنآ

 اه است بارا توجیه کند. این از خود بیگانه گردانی همر ،قدرت و ماندن در این مدار
بلحاظ  جا که شهروندان. از خود بیگانه کردن زبان آزادی در زبان قدرت. از آن6.2

از خود بیگانه کردن  ،کنندمیبه زبان قدرت نیز گفت و شنود  ،زیستن در روابط قوا
 گیرد؛انجام می ،که توجهی را به خود جلب کندنآبی  ،زبان آزادی در زبان قدرت

 که حقوق هستند -ها شمول . اصالت بخشیدن به قدرت با جانشین کردن هستی6.3
که اگر گیرد. غافل از اینانجام می ،با قدرتی که هستیش در گروه رابطه است -

و تمیز  کند. قائل شدن به قدرت صالحن را نیستی میآ ،قدرت هستی شمول بگردد
 ه گرداندن دین و مرام است؛سومین مرحله از خود بیگان ،ن از قدرت طالحآ

کردنی نیستند )مقایسه تعاریفی که  که سانسور راهنمایی. تغییر تعاریف اصول 6.4
بس عبرت  ،کنداز این اصول می اند با تعاریفی که قرآنجسته اصول راهنمای اسالم

ی قابل سانسور )سانسور اصول ( و سانسورکردن اصول راهنما71موز است( )آ
 (. 72و اقتصاد و... ( ) راهنمای قضاوت



21 

 

نها و  تغییر تعاریف حقوقی که آحقوقی که بخاطر غفلت همگانی از  . سانسور6.5
 نها غافل نیستند؛ آهمگان از 

قعات قدرت انه و سازگار با تو. غلو در دین یا مرام و نیز تبلیغ بخش از خود بیگ6.6
 و کشیدن پرده غفلت بر بخش دیگر؛

 ن؛آها از کردن نفی کنندهدر دین و خارج گرهای قدرت. واردکردن توجیه6.7
 هر بارکه الزم شد؛ . جانشین کردن حق با مصلحت6.8
ورنده قدرت آشین کردن که پدید. توحید اجتماعی را با تضاد اجتماعی جان6.9

قدرت کانونی و « )= خودی»ن گرداندن که آگر است و دین یا مرام را توجیه
 است؛یکی از اشکال آن ،(دیگر شهروندان« ) غیر خودی»هواداران او( و 

 ( ؛73ن ) کرد زداییرا جانشین خشونت . خشونت را و بسا جنگ ابتدائی6.10
در  . شفاف را مبهم کردن که دامنه دین و مرام را وسیع و کار دخل و تصرف6.11

 کند؛ن را بسیار آسان میآ
تبعیض  ،ها جانشین کردن که نخستین تبعیضها را با تبعیضزدایی. تبعیض6.12

 بسود حاکم و دستیاران او است؛
 نچه به فقیهانآدر  :ر مستقیم. جانشین کردن رابطه مستقیم با دین به رابطه غی6.13

جانشین  ،نها رابطه مستقیم با کتاب را با رابطه از راه روایتآشود، مربوط می
اما فقیهان، است با دین مستقیم بوده که رابطه امامان و صحابه. مهم اینکنندمی

زیرا دین سازگار به  بلکه وسیله کردند. چرا؟ ،آنها را الگوی خویش نکردند
منقلب کردن  ،را وسیله کردن قدرت، دین تکلیف مدار است و الگو/بدیل

 . کندمدار را تا بخواهی آسان میمدار به دین تکلیفدین حق
شنوند و می شود که از زبان و قلم فقیهاندین همان می ،در سطح باورمندان    
جای به سنجیدن حق به شخص  ،سان، سنجیدن شخص به حقخوانند. بدینمی
 ،سپارد که از خودبیگانگی کاملی است. در نتیجهمی

شوند که های قدرت فرموده جانشین حقوقی میتکلیف ،. بطور روزافزون6.14
هستند و دین و مرام از خود بیگانه وسیله غفلت همگان از آن حقوق  ذاتی حیات

 گردند؛می
را نآ ،بمثابه اصل راهنمای عقول . قطع رابطه دین با زندگی واقعی که ثنویت6.15

شود و دنیای عینی که قلمرو قدرت دنیای ذهنی که قلمرو دین می :کندبسیار آسان می
نقش و با قدرت دین و مرام در زندگی واقعی بی ،بدین دوگانگی ،گردد. در واقعمی
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دین  و مرام را وسیله تسلط بر ذهنیت  ،گرهای خویشتوجیه پرکردن ذهنیت از
 گرداند؛می یکایک شهروندان

های ها و فراوان ساختهها )خرافهها با غیر عقالنی. جانشین کردن عقالنی6.16
 دروغ دین ساالران(؛

بطه راکردن دین و مرام و مجموعه را در احکام پراکنده و بی ء. جزء جز6.17
قطع رابطه  ،قطع رابطه احکام با اصول راهنما ،بایکدیگر بدل کردن. در حقیقت

 کند؛نها با یکدیگر را آسان میآ
ها و ها در همه زمانترین از خود بیگانگی. تعریف هر حق به قدرت که رایج6.18

 . برایتاس نآهمه مکانها و تابع قدرت کردن آن و تحت حمایت قدرت قراردادن 
در باره  قدرت تصمیم و اعمال قدرت ،ن حق دوستی استآمایه والیت که بن ،مثال

شود و رت تعریف میزادی به قدآ ،است و یا در غربمعنی شده ،دیگری یا دیگران
شود برخورداری از حقوق انسان تحت حمایت قدرت دولت میسر انگاشته می

 (؛74)
ردو و قدرت ه توانایی ،که در ذهنیت همگانبه قدرت چنان توانایی.  تعریف 6.19

گویندگان و  ،شودبر زبان جاری می توانایییک معنی بجویند و هربار که کلمه 
خداوند قدرتمند است  ،است که خداوند تواناچنان :شنوندگان از آن قدرت  بفهمند

 شود؛فهمیده می
همه  ،(75ها )حرام ها و نیز افزودن بر. حالل را حرام و حرام را حالل کردن6.20

 ،سازیترجمان قدرت و اختیار مطلق قائل شدن برای قدرت در این از خود بیگانه
 همراه با معاف کردن قدرتمدارها از عمل به دین یا مرام؛

ا به حق است را از آن قدرت گرداندن و زشتی قدرت ر گیویژهکه  زیبایی. 6.21
بینند و ا زیبا مین رآها قدرت و مظاهر ها نه تنحق نسبت دادن. تا بدانجا که انسان

ی در حقوق خود بمثابه مزاحم دستیابی به قدرت و حتی اطاعت از اوامر و نواه
 نگرند؛می ،(55قدرت )
ها ها و دینفرقه سازی و هویت خصم  به فرقه ،. کار قدرت از خود بیگانه ساز6.22
بردن ترکیبی که در روابط های دیگر بخشیدن است.  جانبداران هر فرقه بکارو مرام
ن از خود بیگانگی عامل آانگارند. برضد یکدیگر را واجب می ،رودبکار می قوا

 این از خودبیگانگی است؛ ،مرگ و ویرانی در طول تاریخ
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ها. که مستمر و جانشین دین و مرام کردن پرستش اسطوره . اسطوره سازی6.23
 وع فصل دوم این تحقیق است؛موض
. از مالکیت خداوند خارج کردن دین و از مالکیت خالق مرام خارج کردن 6.24

و  از ید مارکس که مارکسیسم(. چنان76ها است )حاصل از خودبیگانگی ،نآ
 درآمد و بعثیسم ی کمونیستنها خارج و به مالکیت حزبهاآو دنبال کنندگان  انگلس

از  های بعث صاحب آن شدند و لیبرالیسمخارج شد و حزب از ید میشل افلق
 شد؛ داریرا اندیشیده بودند بیرون آمد و ملک طلق سرمایهنها که آنآمالکیت 
نها آها و جامعه گر جبرها گرداندن و وسیله غفلت انسان. دین و مرام را توجیه6.25

 زادی خویش کردن؛آیا استقالل و  از خودانگیختگی
ها را منفعل کردن. . جانشین امید و شاد کردن ترس و یأس و به ترسها انسان6.26

ها و بخصوص با استفاده از ات و تعریفبا تغییر معانی کلم ،این از خود بیگانگی
 گیرد؛انجام می ،و نیز امرهای واقع را در توجیه ضرورت انفعال بکاربردن« روایت»

کردن کردن و کشتن و ویرانبکاربردن خشونت ناچیز آیین. دین و مرام را در 6.27
 را عمل به دین باوراندن؛

 ز راه بکاربردن حقوق ذاتیدین روش رشد ا :. تغییر رابطه  انسان با دین6.28
شود و انسان به جانشین انسان می ،دینی نهادبعنوان  ،و فعال کردن استعداد حیات

 ،سان(. بدین77شود )دین می نهادوسیله  ،در واقع ،خدمت دین
 :سپارد به رابطهی میجا ،هدف ↔دین یا مرام  نهاد ↔رابطه انسان  ●
 هدف. ←انسان ←دین یا مرام  نهاد ●

  ،در نتیجه
 . از خود بیگانه کردن دین از راه قبول بعضی و رد بعضی دیگر از آن؛ 6.29
( و جانشین و سپس قرآن و انجیل مهجور کردن کتاب )تورات. 6.30

 ( و78) گرهای قدرتوجیهکردنش با ت
ها را از گزند قدرت باید انسان. دین که روش زیستن در حقوقمندی بود و می6.31

ید آبه زوجیت قدرت در می ،هادر پی یک رشته از خود بیگانگی ،داشتمصون می
فراگرد  ،این پسگردد. از ها توسط قدرتمدارها میدر مهار انسان ،نآو وسیله توجیه 

تا خالی شدن از حقوق و روشهای گشاینده افق معنویت  ،از خود بیگانه شدنش
 ،یابد. زمان مرگ قدرتادامه می ،گرهای قدرتبروی انسان و پرشدنش از توجیه

 است.گری را از دست دادهدیگر توان توجیه
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های بسا روش ،در قرآن ،مستمر به امر واقعدر مطالعه از خودبیگانگی دین بمثا    
 کنیم.می شناساییدیگر را نیز 

 

وقتی اندیشه راهنما این یا آن بیان قدرت است، نیز، توسط قدرت از  ❋
 شود:خود بیگانه می

 را با قدرت ها در رابطه با خود و با یکدیگر، حقوقکنیم انسانینک فرض میا    
با زور( است. هرگاه این رابطه  )= زور . اما قدرت، رابطه قواکنندمیجانشین 

 و فن شود، ترکیبی از علمبرقرارنشود، قدرت وجود ندارد. وقتی این رابطه برقرار می
در این  کند. اندیشه راهنما، کاربرد پیدا می)اوتاد( و زور و دیگر نیروهای محرکه

قدرت بمثابه رابطه قوا و بکاربردن این راهنما کند. این اندیشه ترکیب شرکت نمی
 ،فریفتاری اول که باید از آن رها شد ،قراربدینکند. ترکیب را توجیه و مشروع می

 :فتاری استاین فری
 
 و( 79زیرسلطه است ) –های رابطه مسلط پویایی. قدرت ایستا نیست. فرآورده 1

کند و نقیض پیدا می نیازهای ضد ،رواست. از اینمحکوم به متمرکز و بزرگ شدن
حتی اگر هم  ،نندهکدین یا مرام توجیه  ،روورده شوند. از اینآباید برکه مرتب می

 پویاییرا گرفتار نآند همان که بود بماند. ناگزیر قدرت توانمی ،بیان قدرت باشد
کند. زبان می ،نچه بودآگری تا خالی شدن از توجیه ،بنابراین ،انطباق با نیازهای خود

باورند و این باور نیز امرواقع مستمری جهان شمول وارونه واقعیت را می ،فریب
 :است

 
له است و صالح و طالح دارد و این این قدرت است که وسی ،. بنابر باور پذیرفته2

بخاطر این فریب است برد. دین یا مرام است که قدرت را بعنوان وسیله بکار می
تهی کرد شود وقتی هم دین یا مرام توجیه کننده را میانکه قدرت موفق می

گر خود بازتولید بگردد و دین یا مرام دیگری را توجیه ،منحل شدخود  و 
که قدرت نه از یک مستمر دیگر و با کارکردی بس مشخص این امر واقع بگرداند.
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 پویایینها را  گرفتار آکند و مشروعیت کسب می ،هم محتوی که از چند بیان قدرت
 کند. وازخودبیگانگی می

 
توجیه  ،که کارکرد دین یا مرامی که بیان قدرت استبنابر این ،قرار. بدین2

لکیت آن امه شود بلکه به مالک و راهبر قدرت نمیگاهیچ ،قدرت است
، انطباق پندار و گفتار و کردار با رو، با جانشین  حق شدنِ قدرتایناز آید.درمی
یا باید شود. الجرم، ، ناممکن میباشد زادیآکه بیان استقالل و  راهنماییاندیشه 

جانشین کند. هریک از  را با بیان قدرترا از خود بیگانه کنند و یا آن اندیشه راهنما
شود: چون این اندیشه راهنما است که این دو کار، با یک فریب بزرگ ممکن می

کاربرد که توان قدرت را برای رسیدن به هدف خوبی بمالک قدرت است، پس می
تواند که، به شرح باال، اندیشه راهنما هرگز نمیکند. غافل از اینآن اندیشه تعیین می

و پیدایش قدرت، این اندیشه  مالک قدرت بگردد. بمحض برقرار شدن رابطه قوا
خود بیگانه کردنش، آید و قدرت تنها با از در می راهنما است که به مالکیت قدرت

  .تواند بکارش بردمی
 تواناییکند، که اندیشه راهنما ادامه پیدا می جاییاین از خود بیگانه شدن تا      

است که، در آن،  جاییجا جا کجا است؟ ایندهد. اینتوجیه قدرت را از دست می
مگانی و اصول راهنمای هریک از بعدها، اصول ه  ازاز یادها رفته باشند و  حقوق

 ها جانشین حقوق شدهها و تکلیفای از مصلحتباشد. مجموعههیچ از حق نمانده
اند، دیگر ( فرمودهها همه قدرت )= زورها و تکلیفباشد. از آنجا که این مصلحت
زور، ورمند با بیها، جز رابطهِ زورمند با زورمند و زبکار توضیح و توجیه رابطه

است. با زور شده ها با خود و با یکدیگر، رابطه زورآیند. این زمان، رابطه انساننمی
ها که قدرت تواند به پرسشها پاسخ دهد و برای مسئلهاندیشه راهنما دیگر نمی

گریهایِ ، تنها در ویرانحل پیشنهاد کند. چرا که بمثابه نیروی محرکهسازد، راهمی
یابند حل نمیها راهمسئلهافزاید. قدرت، کاربرد دارد و قدرت مسئله بر مسئله می

جا، گور اندیشه راهنما و نیز گور قدرتی است شوند. اینو  انبوه و بغرنج می
  .کردکه از آن مشروعیت و توجیه اخذ می

که در جریان از خود بیگانه نیز فریب است. توضیح این های قدرتگوناگونی بیان    
کند: سرانجام، چند مرام، با یک محتوی محتواهای آنها را همسان می کردن، قدرت

گری و گر، سلطهراهنمای سلطه حال، بیان قدرتگردند. با اینو چند صورت، می
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 سان، ایدئولوژی. بدینکنندمیپذیری را توجیه ، سلطهر سلطهبیان قدرت راهنمای زی
آید: کند، بکار توجیه موقعیت او بعنوان زیر سلطه میگر اخذ میاز سلطه که زیر سلطه

  .از خود بیگانگی مضاعف همین است
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 فصل دوم

 مستمر، به روایت قرآن ز خود بیگانه کردن، امر واقعا
 
 

و اجباری کردن  کردن خدا از راه اسطوره سازیالف. مادی
 ها:پرستش اسطوره

   
دین از  –دینی ایدئولوژیک زمان ما، استبدادهای فراگیر همه  تا توتالیتاریسم    

، اهل بودند. مطالعه نازیسم و فاشیسم و استالینیسم  -خود بیگانه در بیان قدرت 
است که آنها نیز باید به دین، البته بمثابه بیان قدرت، تحقیق را به این نتیجه رسانده

ز راه انواع قدرت فراگیر بگردند. این تبدیل شدن ا گرتوجیهشدند و شدند تا بدل می
دمی به اطاعت از آ اعتیاد، با ( . به روایت قرآن80آمد. )ها بعمل میاسطوره سازی

 قدرتکند. اما ها را جایگزین خدا می، انسان انواع اسطورهاوامر و نواهی قدرت
ان دهنده شود، بدون آنکه آدمی تضاد را بعنوان سازمچگونه قابل درک و تعریف می

قرار، قدم اول در از خودبیگانگی، زندگانی جمعی و بسا فردی خود، بپذیرد؟ بدین
، دوگانگی جستن و در پی قدرت مطلق رفتن، بود. نآو  قدمی است که آدم برداشت

نیز، کلیسا، با گذار از توحید به تضاد، در پی قدرت مطلق شد. از  در مسیحیت
کند. زورمداری را از نفی می آن تضاد را بعنوان اساس هستیست که قرا رواین

به یگانگی  کند و توحید را مشی ازخود بیگانگی با خود،خودبیگانگی تلقی می
 داند.ها میو پایان دادن به پرستش اسطوره از راه رها شدن از  باور به تضاد  ،باخود
، به تضاد در کتاب تضاد و توحید ها و دربارهموازنهکتاب  در  قدرتنفی  هدربار    

بنابر بلکه  مباحث نیست.آن قرار بر بازپرداختن به  . در اینجا،امکردهتفصیل بحث 
، همواره ای بشری،هکه در جامعهید آختهپردابر اساس آنها، به این مهم  ،این است که

را خود  هستی. زیرا قدرت و هست استبوده راهباور به قدرت، با باور به تضاد هم
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 ماده پرستیشود. ها بیان میدسته اسطوره 6مداری در ترقد ،رود. از ایندارتضاد از 
، این از آنجا که در کتاب اصول راهنمای اسالمتوان هفتمین اسطوره خواند. را می

 شوند.برشمرده نمیدر اینجا همه آنها  ،ماهکردمعرفی  ،از زبان قرآن، را هااسطوره
 ،اجتماعی مستمر نها بمثابه امر واقعآترین شمولجهان ها،اسطورهیکچند از تنها 

  ،شوندمعرفی می
 

 هایی که بیانگر قدرت طبیعتند:. اسطوره1

ها و باد و شدند. آفتاب و ماه و ستارهپرستش می عیی طبیهادانیم که پدیدهمی    
فرو  خداییآنها را از مقام  کردند و قرآنمی خداییهاشان باران و نور و آتش و آله

 ( .81کشید و گفت مسخر انسانند و آدمیان را به اندیشیدن در آنها خواند )
 

 ان و مکانند:هایی که بیانگر قدرت در رابطه با زم. اسطوره1.1
گی و نه دنیای باال، از  ویژه پاییننه شرق، نه غرب، نه شمال و نه جنوب، نه دنیای     

خدا نیستند. زمین پاک و  (82خورشید و ماه و ستاره ) برخوردار نیستند. خدایی
دارد. این زیندگان در روی زمین هستند که طبیعت خود خویشتن را پاک نگاه می

اینها همه بخدا تعلق دارند و به دلیل محل سکنای این یا آن قوم . نندکمیلوده آرا نآ
بخشند. هیچ ملتی بلحاظ زمین معین نمی خداییشدن به ساکنان خود، قدرت 

شمارد خود را قوم برگزیده می دانیم که قوم یهودکند. و مینمایندگی خدا را پیدا نمی
نیز به مکان قداست  وعود را به آنها بخشید. مسیحیتبه آن دلیل که خداوند ارضی م

که گویا هنوز ادامه دارد، در پی اسطوره  ای صلیبیهبخشد. جنگبخشید و میمی
 بر اساس خاک و خون. مکان پدید آمدند. بگذریم از تعریف ملیت

اش و خفقان فرهنگی فرسوده های صلیبیکه جنگ اما اروپای قرون وسطی     
ساخت، تنها با مشکل روم و مراکز دیگر مسیحی بمثابه جایگاه خدا روبرو نبود، می

های زمان بود. کلیسا با مشکلی دیگر نیز سر و کار داشت و آن مشکل اسطوره
ساخت. و این خاصه ریزاند و از گذشته و آینده، اسطوره میگاز حال میمسیحیان را 
 و جهنم ( است. به این نیز قانع نبود، اختیار بهشتفراگیر )توتالیتاریسم هر استبداد

(. 83ول بود )شمرد و به تجارت پُرسود زمین در بهشت مشغرا نیز از آنِ خود می
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پرداختند، همین به آن می های اصالح دینیدانیم که یکی از مسائلی که جنبشباز می
را بشکند و  اسطوره گذشتهخواست می های گذشته و آینده بودند. اومانیسماسطوره
را از دست کلیسا بدرآورند. با این  خواستند اختیار معادمی های اصالح طلبیجنبش

هنوز، دست از سر  ،و نه اسطوره مکانوجود، نه اسطوره گذشته و نه اسطوره آینده 
و  بود سلطه نژاد برتر تحتاند: نازیسم در پی فضای حیاتی و جهانی بشر بر نداشته

ما، در سرزمین موعود که جهان است و، در زمانی که به  رهای دیگر روزگادر ایسم
سان . بدینخواهد شداز پیش معین گشته، جامعه آرمانی تشکیل  جبر دیالکتیک

اند. و برنداشته خداییاند، اما دست از های زمان و مکان شکل عوض کردهاسطوره
اند و با سقوط های توتالیتر همزاد بودهها با قدرتاسطوره در تمامت تاریخ، این

خود  های توتالیتر جدید، با شکل جدید،با پیدایش جریاناند. از میان نرفتهآنها، 
  اند.بنموده
و آدمیان  بیابان است ( و بهشت84داند )آینده را نزد خدا می علم رو، قرآناز این    

همواره مقدس بمعنای پاک و منزه از (. 85سازند )آن را با عمل امروز خویش می
شود که انسان در حضور خدا ن زمینی مقدس میآخدا است و  ،نچه خدا نیستآهر

 (. 86کند )است و به حق عمل می
      
و گروهی و  نژادی و قومی گراییهایی که بیانگر نخبه . اسطوره1.2

 فردی هستند:
هستند، بهنگام شدت تمایالت قدرت طلبی،  گراییهایی که بیانگر نخبه اسطوره    

متخاصم  قوای. بیانگر قدرت بمثابه روابط کنندمیبخصوص قدرت توتالیتر بروز 
ه است و در زمان ما، حتی با پیدایش انسان، پیدا شد« نژاد برتر»هستند. اسطوره 

که بر اساس نفی هرگونه مرزبندی اجتماعی از جمله « های سوسیالیستیجامعه» در
اجتماعی در کارند تا  های گوناگون علم، تاریخ و رشتهندنژادی بوجود آمده بود

طلبی های قدیمی یهودی که، برتری نژاد روس را اثبات کنند! بگذریم از برتری 
است و مسیحی که کلیسایش خدای مجسم است. « قوم برگزیده»بنابرآن، این قوم 

قربانی و  هامیلیون در پی ها،ها و فاشیستو بگوییم با آنکه تجربه نژادپرستی نازی
، به پایان رسید، در قلمرو اسالمی، وزیر وردآببار زده،کشورهای جنگ که درویرانی 
دنیا آمده است تا ایرانی ه )عراقی( ب : سرباز عربگفتیم صدام میژدر راق دفاع عر

برای « نژادهای پست»و جنوبی،  ، در آمریکای شمالیرا بکُشد! در افریقا، در اروپا
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است که این  قرآنرو، حق به جانب . از اینکنندمیو آزادی خود مبارزه  هاییر
« طاغوت»شناسد. هر بار که ها را ره آورد قدرت مداری و زیادت طلبی میاسطوره
شمارند و هر آورند، خود را خدای مجسم میتوتالیتر و غیر آن را  بوجود می استبداد

  (.87خواند ؟)ویژه میرود، خود را از نژاد قومی که به راه زورگویی می
ها، کیش ها، اسطوره شخصیت و رایج ترین کیشترین اسطورهو عمومی     

به در اینجا  .اماست. به این کیش در کتاب کیش شخصیت پرداخته شخصیت
. شود، اکتفا می«های مدرنجامعه»و  این کیش نزد یهودیان و مسیحیانوری آیاد

تشریح « تجسم» پیدا شدن نظریه گی،  چگوناره سیر تحول مسیحیتدر تحقیق در ب
« تجسم» »و بیشتر از آن،  : عیسی فرزند خدا شد و کلیسا مظهر تثلیثاستشده
القدس، گشت. اما پیش از مسیحیان، یهودیان نیز پیامبر خود را  ب و ابن و روحاَ

و همانندهایش هم  ، اسکندردومیپیش از بعد از اولی و خواندند. و فرزند خدا می
 شمردند. و بعد از اینها، در اسالمخود را نخست فرزند خدا و سپس خودِ خدا می

نیز، پابپای تحول دین به نظریه قدرت توتالیتر که همان جریان کلیسا زدگی بود، در 
 پذیرفته گشت.« تجسم»نظریه  هبی چند و بعضی فرق متصوفه،مذا
تمایل توتالیتاریستی « هاایدئولوژی»از آن ادیان که بگذریم، در ادیان جدید یا     

قدیم است که در  کند. همان امر واقعبا خدا سازی رهبر همراه و از این راه بروز می
 گیرد:شود. همان فرعونیت است که شکل جدید بخود میواقع میشکل جدید 

طلبی، محتاج آن شدکه خود را قوم برگزیده بخواند، سلطه مقام ، دروقتی قوم یهود    
رسید و دسترسی بخدا، تنها از طریق و با پیامبرش باید به مقام فرزندی خدا می

نیز، وقتی رابطه کلیسا با  گشت. در مسیحیتممکن می« قوم برگزیده»پادرمیانی 
کرد و کلیسا بمثابه قدرت توتالیتر، رب و خدای جامعه مسیحی جامعه تغییر می

 (. 88شد )گشت، عیسی فرزند خدا میمی
 
 هِ ...وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّ    
فرزند خداوند  و گفتند یهود که عزیر فرزند خداوند است و گفتند نصاری که مسیح    

 است ...
 
به دنبال فرزند خدا کردن پیامبران، نوبت به خود را فرزند خدا خواندن رسید     
(89 .) 
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 ِحبَّاوُهُوَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ اَبْنَاء اللَّهِ وَاَ    
 و گفتند یهودها و نصاری ما فرزندان خداوندیم و دوستان او    
 
کند؟ زیرا و می استها بروز کردهچرا این تمایل بطور مستمر و در  همه جامعه    

آید و نه قابل تعریف قدرت، بخصوص نوع توتالیتر آن، بدون تضاد نه بوجود می
 ،رابطه قوا است. و در تضاد قوا، بازنده شود. تضاد ذاتی قدرت بمثابه فرآوردهمی
زور بیشتر است. تضاد قانون مرگ است. بنابراین قانون، دست  ،کمتر و برنده زور

مطلق که ایجاد شدنی نیست، پشت هر  قدرتبنابراین جز  .باالی دست بسیار است
کس در رسد. اگر تضاد بر مرگ اساس نگیرد، هیچمی ه خاک، روزی بقدرتمداری

رو، قدرت توتالیتر، کند. از اینقمار قدرت، شرکت نمی در هیچ قماری و بخصوص
و جاودانگی بزند تا با ایجاد یأس در عموم،  خداییبنا بر دو نیاز ناگزیر است دم از 

ازلی و ابدی بشمارد و  تقدیر ،رقیبی یا رقیبانی برنخیزند و جامعه، قدرت حاکم را
کین کند. آن دو نیاز یکی نیاز به زیادت طلبی است چرا که قدرت اگر بر به آن تم

نهد و دیگری متقاعدکردن عموم به جاودانگی خویش خود نیفزاید، روی به مرگ می
توان است و این باور را بدون خدا شدن و خود را خدا یا تجسم خدا باوراندن، نمی

، پیدایش کیش کنندمییم وقتی هم گمان بینرو است که میالقاءکرد. از این به مردمان
 ،در جاپردازند تا انسان رها شود، ، تقصیر خدا است و به انکار خدا میشخصیت

کمونیست به مسکو رفت و وقتی  شود. آندره ژیدخدای مخوفی جایگزین او می
ف کمونیسم بازگشت و نوشت: خدای خودمان را دید، مخال متری لنین 40مجسمه 

کند شدیم که قیافه سهمناکش زهره آدمی را آب می خداییرا منکر شدیم و گرفتار 
... 
های دیگر، ، با اسطورهگراییو از آنجا که اسطوره شخصیت و اسطوره نخبه    

، کنندمیآورند و در این ساخت، قدرت توتالیتر را بیان ساختی بوجود می
جویند: های زمان و مکان رابطه می، با اسطورهگراییهای شخصیت و نخبهورهاسط

خواند. بنظر او، بعد از گناه آدم، هر را نجات دهنده می کلیسای مسیحی، مسیح
آید و خواهد آمد. نجات آید و بیاید، گناهکار بدنیا آمده و میانسانی بدنیا آمده و می
ه سال پیش ب 2000هکار، مسیح است. اما مسیح نزدیک به دهنده این انسان گنا

داد؟ اگر پیش از او هم خدا فرزندی پیش از او چه کسی انسان را نجات می .دنیا آمد
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شد. پس باید مسیح قدیم کرد، کار کلیسا بمثابه تجسم جاودانی خدا زار میپیدا می
گشت. پیامبران هم او میگشت و نجات دهنده پیشینیان نیز  ذات خدا میشد و هممی

قرار  گشتند. این امر، موضوع بحث قرآنپیشین نیز همه مسیحی و نجات یافته او می
 (.90گیرد)می
 
 مَا كَانَ اِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا واَلَ نَصْرَانِيًّا وَلَکِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا    
 حنیف مسلمان بودابراهیم یهودی و نصرانی نبود. ولکن     
 و یا
اَمْ تَقُولُوَن اِنَّ اِبْرَاهِيَم وَاِسْمَاعِيَل وَاِسْحَاَق وَيَعُْقوبَ وَاالَْسَباطَ كَانُواْ هُودًا اَْو     

 نَصَارَى
د همانا ابراهیم و اسماعیل و اسحق و یعقوب و اسباط یهودی یا گویییا می    

 نصرانی بودند
 
شود: این در دین از و امروزیان و آیندگان روشن می سان، تکلیف گذشتگانبدین    

، که رسالتش نجات بشریت بود، جای به خود بیگانه است که ناجی، همان مسیح
های سه سپارد. اسطورهو والیت مطلقه بر انسانها می کلیسا، مدعی تجسم تثلیث

هبری سیاسی و والیت مطلق کلیسا را توجیه اند تا که  اسطوره رگانه باال، ساخته شده
 خواهیم کرد. شناساییها را در  امرهای واقع سیاسی مستمر . این اسطورهکنند
 

 :ب. ماده پرستی
 
پرستی و مال برای ماده قائل شدن و نیز مال خداییبه معنای صفات  ماده پرستی    

شی و... امرهای واقع جهان شمول و مستمر هستند. در این فصل کاندوزی و بهره
پرستان و در فصلی که به وار از ماده و مالماده پرستی و مال پرستی و تقلید میمون

شود که ور میآیاد ،و بخاطر فایده تکرار – ،پردازیمامرهای واقع مستمر اقتصادی می
های اقتصادی مستمر بیانگر رابطه امرهای واقع –هر امر واقعی واجد چهار بعد است 

 :کنیممی شناساییرا 
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 :پرستیماده .1
 ،جهانی جز این جهان وجود ندارد و با مرگ :پرستی  این بودشکل پیشین ماده     

ها وجود رسد. این باور در همه جامعهای بسر میدمی و هر موجود زندهآزندگی 
موضوع  ،سوبدان بگروند. اما از باستان بدین ن که اکثریت شهروندانآداشت بی

هیچ  ،گریاز مادی»که با آن ،شد. هم اکنون و سپس هم فلسفه و هم علم فلسفه
عالِم جانبدار  ،(91« )ماندنمانده و به موزه هیروشیما بعد از بمباران اتمی می

های مادی وجود دارند. این امر که پدیدهگری گری و فیلسوف جانبدار مادیمادی
 شناسایییک امر است و هنوز ماده را بطور کامل  ،موضوع علوم طبیعی هستند

امر دیگری  ،هیچ  واقعیت و حقیقتی وجود ندارد ،حکم کردن که جز ماده ،نکرده
مانع رشد علمی نیز هست. زیرا  ،که کار علم نیستعالوه بر این ،است. حکم دومی

قائل شدن به  که. حال اینکندرا تنگ می محدوده تحقیق محقق ،صدیقیچنین ت
چون عقل از  ،کندعقل را از تنگنای رابطه قوا رها می ،قدرت اصالت ندارد کهاین

متعین  ،و نه از پیش شودتنگ می اونه محدوده تحقیق  ،مدار بسته رها است
او  به  و کندرا از مدار بسته ضدین رها می عقل ،ا قائل نشدن به تضادب. و دگردمی

دان و فیزیک ،به قول شارونشود. سان که هست توانا مینآشناسایی واقعیت 
مایه عقب افتادگی علمی  ،اصالت مطلق بخشیدن به ماده ،فیلسوف فرانسوی

باز  ،بگردد الیقین(. حتی اگر علم بر ماده هم علم92شود )است و هنوز میشده
علم حق ندارد حکم کند جز ماده واقعیت و حقیقتی وجود ندارد. زیرا موضوع علم 

هیچ چیز  ،تواند بگوید جز آنکند و نمیمی شناسایین چیزی است که موضوع آهر 
هرگاه علم بخواهد هم در ترکیبی شرکت کند که در روابط  ،وجود ندارد. افزون براین

ها خواهد سوزاند. جهان را به آتش خشونت ،را توجیه کندنآرود و هم بکار می قوا
چراکه مدعی و قاضی یکی است و چون بکاربردن ترکیب را در روابط قوا توجیه 

تواند مرام باشد. زیرا هم علم نمی ،شود. و نیزمهار میگر خشونتی بیتوجیه ،کندمی
شود. گر خشونت میمیخته با علم است که توجیهآم ظن علم قطعی وجود ندارد و ه

از قرن پیشین بدین  ،نه تنها در جنگها ،گری که نقش دوگانه علمدر مرگباری و ویران
 ،داریفراگیر سرمایه بلکه در استقرار استبداد ،–ن بکنار آاز  ترپیش – ،سو

 :یابیممستمر  را ضرور می پایان دادن به سه امر واقع ،کنیماست که تأمل ایفاکرده
باید به تحقیق ادامه داد و  ،نیست و پس تا رها شدن علم از قید ظن علم ظن. 1.1
 :(93گاه به علم کارکرد دین و مرام را نداد )هیچ
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مع و البصر و الفوآد كل اولئك كان عنه ان السّ و ال تقف ما ليس لك به علم    

 مسوال
ندارى مگير كه گوش و چشم و دل در باره همه  دنبال چيزى را كه بدان علم    

 مسئولنداينها 
 و

فـلمـا جـاءتـهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم و حاق بهم ما كانوا به     
 يستهزءون

آوردند گوششان بدهکار نبود قـت رسـوالنشان معجزات روشن مىآنـهـا نـيـز هـر و    
 دانش خود بودند و در نتيجه اثر استهزايشان گريبانشان را گرفتبه خشنود و سرگرم 

 
گردانیم و عقل ما خود ن را خدا میآیعنی  ،کنیم. هر نظر علمی را که مطلق می1.2

قالل و آزادی خویش غافل مین نظر عقل را از استآ ،آوردرا به پرستش آن در می
 الیقیننباید در یافته خود بماند و آن را علم خاطر است که دانشجوی علمکند. بدین

 باورکند و بباوراند. 
 

و  توانند وارد شوند یکی ترکیب با زوردر دو نوع ترکیب می و فن علم. 1.3
رود و دیگری ترکیب با بکار می و نیروهای محرکه دیگر که در روابط قوا پول

. پس این نظر که حکومت آیدنیروهای محرکه که بکار عمل کردن حقوق می
شود که علم هم سبب می ،های دانشمند استن فیلسوف اول است و یا حق نخبهآاز 

ن را توجیه و مشروع آرود و هم کند که در روابط قوا بکار میدر ترکیبی شرکت 
 ،بناگزیر ،نیز ،ن فقیه و یا مرام شناس اول استآبگرداند. این ادعا که حکومت از 

گر و گر بکاربردن ترکیب علم و فن و زور و پول و... در روابط قوا و خشونتتوجیه
ملک از آن خداوند است  خاطر است که فرمود حکم وشود. بدینگستر میخشونت

ن دارندگان حق و برقرارکنندگان آپس از  ،شودو چون از خداوند جز حق صادر نمی
 شود.روابط حق با حق می

ها نابرابری پویاییاستمراردارند و با وجود  ،این سه امر واقع ،و هنوز که هنوز است    
انسانهای روی زمین چنان  ،رودرگ میها و محیط زیستی که دارد بکام مو خشونت

 :بینندنمی ،غرق مادیاتند که مرگی را که در کار فرو بلعیدن زندگی است
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 :گری. خوک منشی و میمون صفتی ناشی از مادی2

یکی مصرف انبوه است. غرق شدن  ،مستمر هستند ها که امر واقعگری. از مادی2.1
روش  ،در مصرف کردن ،بنابراین ،ستن زندگی در مصرفدر زندگی مادی و فروکا

شود. اما شدن خوانده می« انسان تک بعدی» ،در عصر ما ،و منش خوک یافتن
 ،حتی در مصرف نیز ،خوک مسلکی گویاتر است چراکه ،بینیمنیک که بنگریم می

   :(94ست )دقیق ا سخن قرآن .آید و نه کیفیتکمیت است که بیشتر به حساب می
 
قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله من لعنه الله و غضب عليه و جعل منهم     

 القرده و الخنازير و عبد الطاغوت اولئك شر مکانا و اضل عن سواء السبيل
خواهيد از كسانى خبرتان دهيم بگو حاال كه اين كارها در نظر شما بد است، مى    

داش خيلى بدتر از صاحبان اين عمل باشند؟ آنان كسانيند كه از جهت سرانجام و پا
. كردند ها. همان كسانى كه پرستش طاغوتها و خوكميمونقرارشان داد كه خداوند 
 ترنداز راه حق منحرفشر مکان و 

 
میمون صفت شدن است. انبوه  ،گریدر مادی ،از امرهای واقع مستمر ،. و باز2.2

دهند قرار می« فکرهای جمعی جبار»عقول خویش را تحت حکم  عظیم انسانها
شفقت احکام بی ،مادی ↔نها است( و در مدار بسته مادی آ)مُدها یکی از 

 (95) کنندمیاطاعت  ،کم و کاستبی ،را در باره تولید و مصرف داریسرمایه
 ،بنابراین ،باشد و گرایشی که ترجمان روابط قوا جوییویتهر ه ،قرار. بدین2.3
مستمر و جهان  گری است و امر واقعن نوع مادیآاین یا  ،قدرت باشد ،نآمایه بن

در  ،که این کره خاکی است دنیایی ،فریده به کنارآ هستی ،اکنونشمول است. هم
است و مرزها نوع رابطه قوا میان ها دارای مرزها تقسیم شده«دنیا»پرشمار 

ها و گرایشها امرهای واقع مستمر جویی. این هویتکنندمینها را تعیین آ« صاحبان»
است که کیش  گراییهستند و جهان امروز صحنه تجزیه تا حد فرد است و این فرد

 :(96شود )است و میشده
  
 الغرورو مالحیاة الدنیا االّ متاع     
 دنیا جز متاع غرور نیست. و حیات    
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گری ) خواه ماده را خدا کردن و خواه خدا را ماده مادی ،مایهِ امرهای واقع باال    

 :کردن( است
 امر واقع ،گردیم. هرچه هست همین دنیا است و از خاکیم و به خاک باز می2.4

است. مایِه ترجمان آن ،پندار و گفتار و کردار جهانیان ،اکنونمستمری است که هم
ن نیز همان است که در آگرا نیز همین است. حتی محتوی و شکل ماده و علم فلسفه

 :(97است )تبیین شده ،این آیه قرآن
 
نا الدنـيـا نموت و نحيا و ما يهلکنا اال الدهر و ما لهم بذلك و قالوا ما هى اال حيات    

 ان هم اال يظنون من علم
اى ديگر ميرند و دستهاى مىو گـفتند: زندگى جز همين زندگى دنيا نيست دسته    

كند. اينان هيچ علمى به سخنان خود شوند و ما را جز روزگار هالك نمىزنده مى
 بر ظن نیستندندارند و جز 

 

 ج. از خود بیگانه کردنهای دین در بیان قدرت:
 
برد کردن مستمر خدا و دین و مرام بکار میکه قدرت در از خود بیگانه هاییروش    

اند. خاطر نشان شده کردیم.  دیدیم آن روشها در قرآن شناسایی ،را در فصل اول
کنیم که جهان شمول هستند و با می ساییشنااینک امرهای واقع مستمر دیگری را 

خشونت  ،ها از بیگانه گردانی که قدرت استهمچنان انسان ،وجود اهمیت بتمامشان
از این واقعیت که این قدرت است که دین را از  ،گستری که قدرت است و حتی

غافلند و بیش از پیش به اطاعت از اوامر و نواهی قدرت معتاد  ،کندخود بیگانه می
 :شوندمی
 
 ،روند و با دین اوها باال میمیمون ،دید که از منبر او ،در رؤیا ،. پیامبر )ص(1

ها میمون ،اندکند. مفسرانی گفتهاین رؤیا را تصدیق می یه قرآنآ. کنندمیبازی 
است این اند که صاحب منبر پیامبر شدند و دین را ملعبه کردند. حقیقتامیه بودهبنی

قراری ذاتی قدرت جا که بینآماند. از که بازی قدرت بسیار به بازی میمون می
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است و توجیه بدون دست مرتب در بازی است و هر بازی او نیازمند توجیه ،است
ممکن نیست. دلیل بازی  ،گیردکاری دین یا مرامی که قدرت از آن مشروعیت می

همه  ،امیه ندارد. پس اختصاص به بنیوار قدرت با دین همین استمیمون
 :(98است )یه قرآن اینآ. کنندمیاند و چنین قدرتمدارها چنین کرده

 
الم تر الى الّذين يزعمون انّهم آمنوا بما انزل اليك و ما انزل من قبلك يريدون ان     

ال يتحاكموا الى الطغوت و قد امروا ان يکفروا به و يريد الشّيطان ان يضلهم ضال
 بعيدا
كنند به كتاب تو و كتابهاى سلف ايمان دارند نمىمگر آن كسان را كه خيال مى     

 شدند به طاغوت امرخواهند محاكمه نزد حاكم طاغوتى ببرند، با اين كه بينى كه مى
  است که سخت گمراهشان کند. برآنشيطان  .كفر بورزند

 
به ضرورت از آن قدرت است و قدرت  ،خدا نیستن آوقتی دین از  ،قرار. بدین2
 ،است که تاریخ هیچ دولت استبدادیمستمر این کند. امر واقعرا از خود بیگانه مینآ

باشند. و نیز  ،بدون دین یا مرام ،است کهن را بخود ندیدهآفراگیر و غیر  از استبداد
است و ندارد که دین و یا مرامی که از آن نداشتههیچ دولت استبدادی وجود 

 از خود بیگانه نکرده باشد و نکند. گیرد رامشروعیت می
نیز نیست که دین و یا مرامی نداشته « دولت حقوقمداری»هیچ سازمان سیاسی و     

تصرف قدرت »های سیاسی که هدف سیاست را گونه دولتها و نیز سازمانباشد. این
 کنندمیمرام خویش را از خود بیگانه  ،دانندمی« بکاربردن قدرت و حفظ قدرت و

دهند. زمان خالی شدن کار را تا خالی کردن آن از محتوائی که داشت ادامه میو این
زمان مرگ آن و زمان مرگ سازمان سیاسی و یا دولت است. در اواخر  ،دین یا مرام

های سیاسی که سازمان ،زماناعالن شد و هم هایژمرگ ایدئولو ،قرن بیستم مسیحی
 خود نیز گرفتار مرگ شدند.  ،مرامشان مرد

خود را درخدمت تحقق دین یا  ،غازآدر  ،همه دولتها و سازمانهای سیاسی ،و نیز    
های سیاسی و سازمان دولت لیبرال ،دولت سوسیالیستی ،دولتی دینی :خوانندمرام می

دولت دینی و یا  ،بتدریج ،خوانندخواندند و میکه خود را در خدمت این مرامها می
مرامی را به دین یا مرام دولتی تبدیل و سازمان در خدمت دین یا مرام را به سازمان 

یگانگی نخستین این از خود . از خود بکنندمیصاحب دین و یا مرام بدل کردند و 
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است است. ممکن نبودهزیرا ممکن نبوده ،استبیگانگی است. اگر جز این نشده
زیرا دین و مرام توانا به وسیله کردن قدرت نیست. فریفتاری بزرگ باور به وسیله 

جهل بر قدرت است. بنابر فایده تکرار و برای  ،بودن قدرت است. مایه این فریب
قدرت رابطه است و ترکیبی که در رابطه شود که ور میآیاد ،فکامل کردن تعری

و  و زور و فن ترکیب علم ،رودرود. ترکیبی که در رابطه قوا بکار میبکار می
این رابطه را دو طرف با خود تخریبی آغاز برقرار کردن ثروت و ... است. 

دو طرف در  ،سانخوانیم. بدینی را قدرت میسلطه یکی بر دیگر .کنندمی
هم مسلط و هم زیر سلطه   ،شوند و  هر دومدار بسته رابطه قوا زندانی می

این رابطه را دین یا .  کنندمیشوند و خود و یکدیگر را تخریب یوسیله م
پس این نه قدرت که دین یا  کند.مرام از خود بیگانه در بیان قدرت توجیه می

 ،کردن مستمربا از خود بیگانه ،شود و قدرت این وسیله رات که وسیله میمرام اس
در  ،دولت و سازمان سیاسی دینی یا مرامی ممکن نیست :کندوسیله توجیه خود می

 دین یا مرام  وسیله توجیه دولت یا سازمان سیاسی ممکن است. ،عوض
نیست و هدفش رشد  تنها وقتی ساختار سازمان سیاسی روابط قوا ،قراربدین    

اندیشه  ،زادی گشتن استآاعضای خود و الگوی جامعه در رشد بر اصول استقالل و 
باشد و توسط سازمان از خود بیگانه  زادیآتواند بیان استقالل و راهنمایش می

 نگردد. 
و دروغ و  که سهم زور –دن ترکیب باال با بکاربر ،جویانوقتی سلطه ،رواز این    

از  ،دین را که روش زندگی از راه عمل به حقوق است ،-شود فریب حداکثر می
به سخن  ،باید به جهاد برخاست تا که دین از آن خدا گردد ،کنندمیخود بیگانه 

روش  دیگر از بند از خودبیگانگی برهد و در بردارنده اصول راهنما و حقوق و
 :(99رمان شهر بگردد )آمتحقق کردن 

 
و قتلوهم حتى ال تكون فتنه و يکون الدين لله فان انتهوا فال عدون اال على     

 الظلمين
 بهاگر  بگردد. پسو دين خدا نباشد فتنه  که دیگرو با ايشان كارزار كنيد تا     

 کاران، ديگر هيچ دشمنى و خصومتى نيست مگر عليه ستمپایان دادندجنگ 
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های سیاسی نیستند که دین یا مرام را از خود بیگانه . اما تنها دولت و سازمان3
دهای دینی یا مرامی و اقتصادی و اجتماعی قدرت محور نیز چنین نهاد. کنندمی
 :کنندمیدها از دو راه این کار را نهاد. این کنندمی
رفتار  :جهان شمول استامر واقعی مستمر و  ،این امر ،. مهجور کردن کتاب3.1

 مذاهب اسالمی با قرآن دهای دینینها( و رفتار 100) و تورات کلیسا با انجیل
و رفتار ( 102) و انگلس ثار مارکسآبا  ( و رفتار حزب کمونیست روسیه101)

( و رفتار رهبری قدرتمدار با اصول 103کالسیک ) سرمایه داری با لیبرالیسم
 راهنمای انقالب ایران و...  

شدن و هم بخاطر رابطه با دولت « رب»هم از نظر  ،است که این بنیادهاعلت آن    
ز خود بیگانه کنند. دین یا مرام را ا ،مدام ،ناگزیرند ،های قدرت محورنهادو دیگر 

 :(104باید آن را مهجور بگردانند ) ،چون کتاب مزاحم است
 
 و قال الرسول يا رب ان قومى اتخذوا هذا القرآن مهجورا    
 .کنندمیمهجور را  مبرگويد: پروردگارا قوم من اين قرآناپي    
 

 به خاطر اعتیاد ،ود بیگانه کنندتوانند دین و مرام را از خمی نهادهااما اگر این      
ها نهاد ،بطور مستمر ،هادر جامعه :لت قدرت استآاکثریت بزرگ به ایفای نقش 

شوند. ها تعیین مینهادها نیز توسط رهبری کننده و انسانها رهبری شونده و هدف
 ،که این جبرشوند. اال اینمی« جبر اجتماعی»گرفتار  خاطر است که شهروندانبدین

خود را رهبری  :ادها تغییر دهندنهتوانند رابطه خود را با ها میمقدر نیست و انسان
اگر تن به  ،ها بگردانندها را وسیله و نیز خود را تعیین کننده هدفنهادکننده و 

 :(105ران ندهند )و مترفین و فرشتگان و پیامب اربابی رهبان
 
 و ال يامركم ان تتخذوا المالئكه و النبين اربابا ايامركم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون    
مگر  گردانید.فرشتگان و انبياء را خدايان خود  کندبه شما امر نمیو او هرگز    

 بخواند.ممکن است شما را بعد از آنكه مسلمان شديد به كفر 
 

تا بدانجا که دین و  :سازین و پوشاندن حق با دروغ و خرافه. از راه غلو در دی3.2
خالف توان یافت که  در این پوششها از منظر عقول پنهان نشده باشند. مرامی را نمی
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انواع  یتا بخواه یسازاست. خرافه یساز، خرافهگرداندنحق را ساختن و اسطوره 
 و خرافه باوری یسازنزده نوع خرافهشاشمول است. مستمر و جهان یدارد و امر واقع

 هستند:  هاینا کند،یممنوع م هستند و قرآن تریجرا که را
 ی. پرستش مقامها2و  ینیو فال ب یریگو جنغیب گویی و . سحر و کهانت 1    
شتگان و فر یامبرانو پ یعتطب هاییدهاز پد ی. خداترش3و غلو در باره آنها و  ینید
 دانندیکه خود را تجسم قدرت م یکسان یو غرور قائل شدن برا یییا. کبر4و 

و  یپرست. بت7خدا و  یبرا یتراش یک. شر6و  ی. اسطوره ساز5( و یت)فرعون
. 10و  یدن. واسطه با خدا تراش9نوع، و  یناز ا هاییو پرستش ی. نژاد و قوم پرست8

را اصل  یثو تثل یت. ثنو12. باطل را حق انگاشتن و 11خواندن و  جهل را علم
خداوند، فرزند قائل شدن و  ی. برا13و علم و... گرداندن و  ینعقل و د یراهنما
 یغگرداندن و تبل یت.  ظن و گمان را واقع15و  اندنرا تجسم خدا گرد ی. کس14

 سنجیدن حق به شخص به جای سنجیدن شخص به حق.. 16و ( 106) کردن.
  است. شانزدهمی قول علی )ع( و مستند به آموزش قرآن

 
ها ندهند و خود نیز دین یا مرام را وسیله توجیه نهادها تن به اربابی .  اگر انسان4

در بیان  ،باشد زادیآل و دین یا مرام اگر بیان استقال ،با یکدیگر نکنند روابط قوا
مستمر  و جهان شمولی که بکار رفتن دین  شود. امر واقعقدرت از خود بیگانه نمی

به  ،استنآو مرام در توجیه موقعیت خود در روابط قوا و موافق و مخالف شدن با 
ابتال به روابط قوا و بیگانه کردن دین  ،هادنهاعلت تن دادن به اربابی  :گویدما می
  :(107در توجیه موضع و موقع خود در روابط قوا است ) ،یا مرام

 
كان الناس امة وحدة فبعث اللّه النبين مبشرين و منذرين و انزل معهم الکتب     

بالحق ليحکم بين الناس فيما اختلفوا فيه و ما اختلف فيه اال الذين اوتوه من بعد 
جائتهم البينات بغيا بينهم فهدى اللّه الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه و  ما

 اللّه يهدى من يشاء الى صراط مستقيم
خداوند به خاطر  . )پس بایکدیگر اختالف پیداکردند(مردم يك امت بودند    

يد و با بشارت و انذار برگز رای دادناختالفى كه در ميان آنان پديد آمد، انبيائى ب
آنان كتاب را به حق نازل فرمود تا طبق آن در ميان مردم و در آنچه اختالف كرده 

اين بار در خود دين و كتاب اختالف كردند و اين اختالف پديد  شود.اند حکم 
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بغی )سرباز زدن از  نيامد مگر از ناحيه كسانى كه اهل آن بودند و انگيره شان،
مان آوردند در مسائل مورد اختالف به سوى خدا كسانى را كه اي ،. پسبودحق(

 هدايت مى كند راه راستحق رهنمون شد و خدا هر كه را بخواهد به 
 
که در رابطه با مال و منال و موقع و منزلت  ،با یکدیگر . نه تنها در روابط قوا5

 ،نیز –قرارگرفتن در روابط قوا با یکدیگر است  ،که بخواهی نخواهی – جویی
کار را با وسیله توجیه کردن انواع تجاوزگریهای . اینکنندمیها دین را ملعبه انسان
 :(108) کنندمیمالی 
 

و ذرالذين اتخذوا دينهم لعبا و لهوا و غرتهم الحيوة الدنيا و ذكر به ان تبسل      
ؤ خذ نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولى و ال شفيع و ان تعدل كل عدل الي

منها اولئك الذين ابسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم و عذاب اليم بما كانوا 
 يکفرون

و واگذار كسانى را كه دين خود را بازيچه گرفتند، و زندگى دنيا مغرورشان كرده      
خدا  نداند که جز و بماند ،ورد خودآکسی در دست مبادا و پند ده آنان را به قرآن

از آن  -هر چه هم زياد فرض شود  - و اگر بخواهد با دادن رشوهندارد. عى شفي
 و  کنندمیند به آنچه كسب وشمیگرفتار که آنان هستند  .تواندبند، رهائى يابد نمى

د ننكبه خاطر كفرانى كه مىاست. شرابى از آب جوشان و عذابى دردناك  نآحاصل 
   کنند.و حقى كه كتمان مى

 
وقتی توجیه موقع  ،«اطالع نداشتم تا قلب معنی و انکار دین یا مرام»از  ،. انکار6

کند هم از امور واقع مستمر و جهان شمول است انکار را ایجاب می ،و موضع
(109):  
 
الذين اتخذوا دينهم لهوا و لعبا و غرتهم الحيوه الدنيا فاليوم ننسيهم كما نسوا لقاء     

 آياتنا يجحدونه ا كانوا بيومهم هذا و م
و كافران همانهايند كه دين خويش را سرگرمى و بازيچه گرفته و زندگى دنيا     

كه در دنيا ديدار سپاريم، همچنان، امروز ايشان را به فراموشى مىدهدمیفريبشان 
 .نمودندامروزشان را فراموش كرده آيات ما را انكار مى
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ن بخش از دین یا مرام آقبول  :این امر است ،ی واقعتر از همه دیگر امرها. رایج7

آید و انکار بخش یا بخشهای دیگر. این انکار و که بکار توجیه موقع و موضع می
شود که آنچه شوند. بسا میجا به جا می ،با تغییر موضوع و موقع در روابط قوا ،قبول

  :(110شود )انکار می ،دنچه پذیرفته بوآپذیرفته و  ،شدانکار می
 
ثم انتم هؤالء تقتلون انفسکم و تخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم     

باالثم و العدوان و ان ياتوكم اسارى تفادوهم و هو محرم عليکم اخراجهم افتومنون 
ببعض الکتاب و تكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم االخزى فى الحيوة 

 وم القيمة يردون الى اشد العذاب و ما اللّه بغافل عما تعملونالدنيا و ي
اى از خود را از ديارشان كشيد و طائفهولى همين شما خودتان يکديگر را مى    

و درباره آنان گناه و تجاوز کنید پشتی میبا یکدیگر هم ،نهاآبرضد كنيد و بيرون مى
گيريد با اينكه فديه گرفتن ديه مىشويد و اگر به اسيرى نزد شما شوند فمرتكب مي

پس چرا به بعضى از كتاب ايمان  .كه بيرون كردن حرام بودبر شما حرام بود همچنان
كه چنين كند بجز خوارى  ورزيد و پاداش كسيآوريد و به بعضى ديگر كفر مىمى

در زندگى دنيا و اينكه روز قيامت بطرف بدترين عذاب برگردد چيست؟ و خدا از 
 .كنيد غافل نيستمىآنچه 
 

. رویه کردن جحد )انکار کردن (با دین و با هر قسمت از دین یا مرام که با موضع 8
مخالف است. معنی تراشیدن برای آن و موافق کردنش  ،و موقع دلخواه در روابط قوا

خود جرمی « االرضفساد فی» ،با موضع و موقع مطلوب. پس از انقالب ایران
 :(111شت که مجازاتش اعدام شد )  گ
 
 و تلك عاد جحدوا بايات ربهم و عصوا رسله و اتبعوا امر كل جبار عنيد    
فرستادگان او را نافرمانى  کردند وو اين قوم عاد كه آيات پروردگارشان را انكار     

 پیروی کردند.فرمان هر جبارى عناد پيشه  ازكردند و 
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 ،کشاند و چون فرقه سازی نیاز به توجیه داردمی سازیکار را به فرقه . روابط قوا9
شوند ها میگر فرقهآیند که توجیهمذهب دینی یا مرامی پدید می ،هابه تعداد انشعاب

(112): 
 
 من الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون    
و خود دسته دسته شدند و هر دسته فرقه فرقه کردند را خود ،دين در ،از آنهايى كه    

 باور خود دلشاد شد.اى به 
 
بلکه شریک قائل  ،نیست خدایی. شریک قائل شدن برای خداوند تنها چند 10

تواند احکام شدن برای او در حکم و ملک نیز هست. این ادعا که ولی امر مطلق می
برای خود  ،که والیت مطلقه مقدم بر احکام دیگر استندین را تعطیل کند و بنابر ای

شمول مستمر و جهان امر واقع ،هم بنام مصلحتنآ ،ودگذاری قائل شحق قانون
هرکس  ،در روابط قوا :است. این امر مستمر همراه است با امر واقع مستمر دیگری

توجیه کننده موضع و موقع خویش  ،بنام مصلحت ،کند وخدا می خویشتن را شریک
دین حق جای خود را به  ،در طول زمان ،گرداند. در نتیجهرا حکم دین یا مرام می

ها هستند مفسدت ،ها است که در واقعای از مصلحتسپارد که مجموعهدینی می
(113) 
 
الفصل  ةذن بـه اللّه و لو ال كـلمألم يـالديـن مـا ام لهـم شـركـوا شـرعـوا لهـم مـن    

 لقضى بينهم و ان الظالمين لهم عذاب اليم
دارند كه برايشان دينى تشريع كرده كه خدا به آن اذن  شركایىشايد اين مشركين     
شد، و ؟ اگـر كـلمـه فصل )و قضاء حتمى ( نبود كار هالكتشان يکسره مىنداده

 ستمکاران عذابى دردناك دارند
 
شود دوگانه کردن خدا و دین بنابر کردن دین افزوده میو براین نوع از خود بیگانه    

انسان خدا و دینی را در سردارد که او را از سختی برهد و در  ،در سختی :موقعیت
کند که این موقعیت را توجیه ن میآتراشد و دین را برای خدا شریک می ،گشایش

 (114کند )می
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کردن دین و مرام در بیان ها با هدف از خود بیگانهی و تأویل آیه. تفسیر به رأ11
قدرت هم از امور واقع مستمر است. هیچ دین و مرامی از تفسیرها و تأویلها که سبب 

خاطر است است و نیست. بدینمصون نبوده ،شونداند و مینها شدهآاز خودبیگانی 
 :(115شناسد )تأویل را خاص خداوند می که قرآن

 
الکتاب و اخر متشبهت هو الذى انزل عليك الکتاب منه آيات محکمت هن ام    

ويله و ما يعلم أفاما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشبه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء ت
العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا و ما يذكر اال اولوا ويله اال اللّه و الراسخون فىأت

 االلباب
و او كسى است كه كتاب را بر تو نازل كرد، بعضى از آيات آن، آيات محکم است     

كه اصل كتابند، و بعضى ديگر آيات متشابهند، اما آن كسانى كه در دلهايشان انحراف 
كنند تا به اين وسيله فتنه به پا كنند و به همين است تنها آيات متشابه را پيروى مى

دانند ويل آن را نمىأكنند، در حالى كه تويل مىأبه دلخواه خود ت منظور آن آيات را
 سویاز ن آ ايمان داريم كه همه گويند به همه قرآنمى در علم انمگر خدا و راسخ

 گيرندپروردگار ما است و به جز خردمندان از آن آيات پند نمى
 
مستمر است.  ر فلسفی و یا علمی نیز امر واقع. تطبیق دین و مرام با این و آن نظ12
های های یهودی و مسیحی به فلسفهشود که در توجیه مبتنی گشتن دینور میآیاد

و  پیش از مبعوث شدن حضرت موسی ،گفتتند که این دو ،و سپس ارسطو افالطون
انطباق  ،اند! در دوران معاصرمده بودهآدین موسی و عیسی دربه  ،حضرت عیسی
کاری رایج  ،های علمیهای چپ و راست و نیز نظریهیژبا ایدئولو دادن اسالم

 :(116است )خاطر نشان شده ،است. این امر واقع مستمر نیز در قرآنگشته
 
 لَمُونَ الْکَِتابَ اِلَّا اَمَان يَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَُظنُّونَ وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ لَا يَعْ    
نمی جز ظنى هستند كه علمى بکتاب ندارند و یبيسوادها ناناز اي شماریو     

 بافند.
 
نیز نوعی از خود  ،ن توجیهآکردن حرام و حرام کردن حالل به این و . حالل13

یهای جدید بسا بیشتر ژر است. ایدئولوبیگانه کردن دین و مرام و امر واقعی مستم
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 با مارکسیسم مقایسه لنینیسم ،گرفتار از خود بیگانگی از این نوع شدند. برای مثال
و سوسیال دموکراسی و نیز  و مقایسه استالینیسیم با این دو و سیر تحول سوسیالیسم

کند و هم از روشها که قدرت مطمئن می ما را هم از استمرار این امر واقع ،لیبرالیسم
 :(117گرداند )تر میگاهآ ،بردکردن دین و مرام بکار میدر از خود بیگانه

 
 للَّهِ ٱ عَلَى لِّتَفْتَرُواْ َحرَامٌ وَهَذَا حَلَلٌ هَذَا لْکَذِبَٱوَلَا تَقُولُوْا لِمَا تَصُِف اَلْسِنَتُكُمُ     
 ا يُفْلِحُونَ لَ لْکَذِبَٱ للَّهِٱ عَلَى يَفْتَرُونَ لَّذِينَٱ اِنَّ  لْکَذِبَٱ
گوييد اين حالل است و اين كند، مىبراى آن توصيف دروغ كه زبانهايتان مى   

  شوندبندند رستگار نمىمیحرام، تا دروغ به خدا بنديد، كسانى كه دروغ به خدا 
 
 سازیو فرقه . بکار بردن این و آن حق برای توجیه موقعیت خود در روابط قوا14

دانیم که خوارج این روش را بر ضد علی )ع( امری از امور مستمر است. می
توان چون حق را نمی ،قرارکلمة حق یراد بها الباطل. بدین :بکاربردند و او فرمود

 ،آویز کردن حقورود در روابط قوا با دست ،ویز وارد شدن در روابط قوا کردآتدس
است که خود یکی این ،های حقگیویژهاز  ،دهد. افزون بر اینمرتکب را لو می

 ،ن قدرت استآمایه که بن ،اگر در توجیه عملی بکار رود ،روش خویش است. لذا
 شود. مصداق پوشاندن حق به باطل می

نیاز به  های دور تا امروز و از امروز تا زمانی که ورود به روابط قواگذشته از    
ویز کردن حقوق دارد )استفاده از حقوق انسان در روابط دولتها با یکدیگر آدست

 :(118استمرار خواهد داشت ) این امر واقع ،در جهان امروز(
 
فَةٌ مِّنْ اَهْل  الْکَِتابِ آمِنُوا بِالَّذِي اُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَاِر وَقَالَت طَّائِ    

 وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 
ى از اهل كتاب گفتند ايمان آوريد بدانچه اول روز نازل شده و بدانچه او طايفه    

 برگردند ين وسيله مسلمانان از اسالمآخر روز نازل گشته كفر بورزيد تا به ا
 
 کنندمیویز آدست ،دانندآنچه را باورمندان حق می ،احبار و رهبان ،سانبدین    

 برای خوردن مال مردم.
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ها بدان گرفتار مها و مرامستمری است که تمامی دین امر واقع گزاری. بدعت15
گزاری بدعت ،کنداند و هستند. وقتی دین یا مرام مطلوب قدرت را توجیه نمیبوده

گزاری است. امری از نیز نیازمند بدعت سازیگیرد. فرقهشود و انجام میضرور می
که گزاری است. چنانبدعت ،امور که عامل خالی شدن دین و مرام از محتوی است

وری آها است. هرگاه بنابر گردگزارییکی از این بدعت ،والیت مطلقه فقیه
بسا همه آنها را در بر نگیرد.  ،کتابی با حجم بسیار ،بگردد ها در اسالمگزاریبدعت
دهد انذار می قرآن ،خاطرها نیز تا بخواهی فراوانند. بدینها در مرامگزاریبدعت

(119): 
 
 اِلَى اللَّهِ ثُمَّ اَمْرُهُمْ اِنَّمَااِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ ف ي شَيْءٍ      

 يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ 
به آنها ندارى،  كسانى كه دين خويش را پراكنده كردند و گروه گروه شدند كارى    

 دهدكرده اند خبرشان مىكار ايشان فقط با خدا است كه عاقبت از آنچه مى
 
( اما 120مستمر است ) . سحر و جادو خواندن دین و مرام یک امر و امر واقع16
ت و ... امر واقع دیگری است. قدر میختن دین با سحر و جادو و جبر تقدیرآدر 

سحر و  ،بردهای دائم در تغییر خود بکار میوقتی دین یا مرام را در توجیه مطلوب
کردن بکار کند. این از خود بیگانهها را وارد در دین میتقدیر جبار و خارق عادت

  :(121آید )می« عوام کل االنام»پذیرکردن فعل
 

 کِن  وَلََٰ سُلَيْمَانُ  كَفَرَ وَمَا ۖ   سُلَيْمَانَ كِمُلْ  وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِيُن عَلَٰى     
الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَل ِمُوَن النَّاسَ الس ِحْرَ وَمَا اُنزِلَ عَلَى الَْملَکَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوَت 

 فُرْتَكْ فَلَا فِتْنَة   نَحْنُ اِنَّمَا يَقُولَا مِْن اَحَدٍ حَتَّى يُعَل ِمَانِ وَمَا ۖ  وَمَارُوتَ 
مَا هُم بِضَار ِينَ بِهِ مِْن وَ ۖ  فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَر ِقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۖ  

 عَلِمُوا لَمَِن وَلَقَدْ  ۖ   يَنفَعُهُمْ  وَلَا يَضُرُّهُمْ مَا وَيَتَعَلَّمُونَ ۖ  اَحٍَد اِلَّا بِاِذِْن اللَّهِ 
 كَانُوا لَوْ ۖ  وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ اَنفُسَهُْم  ۖ   خِرَةِ مِْن خَلَاقٍاشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآ

 نَ يَعْلَمُو
دادند پيروى سليمان نسبت مي سلطنته آنچه شيطانها، بنادرست، باز  يهوديان     

كردند در حاليکه سليمان با سحر، آن سلطنت را بدست نياورده و كافر نشده بود 
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از دادند و نيز يهوديان يطانها بودند كه كافر شدند و سحر را بمردم ياد ميولکن ش
نادرستى، پيروى ه ، نازل شده بود، ب، هاروت و ماروتدو فرشته بابل بر نچهآ

دادند دادند مگر بعد از آنكه زنهار مياحدى سحر تعليم نميه چون آنها ب .كردندمى
 .را در موارد نامشروع بکار بندى و كافر شوى ما فتنه و آزمايشيم مبادا اين علم كه

ولى يهوديان از آندو نيز چيزها را از اين علم گرفتند كه با آن ميانه زن و شوهرها را 
دو  زدند، ولى از آنكسى ضرر نمىه اذن خدا به زدند، هر چند كه جز ببهم مى
با اينكه مي .سودى نداشتنها آبرای شان بود و زیانكه مايه آموختند  چيزهایى

بود كه خود  بهایىكه خريدار اينگونه سحر باشد آخرتى ندارد و چه بد  دانستند كسي
 دانستندرا در قبال آن فروختند، اگر مي

 
ای اعدهاز ق ،از جمله میان دو همسر ،است اثر سحر در ایجاد روابط قوابدیهی   

رابطه تخریب است. پس ایجاد  ،رابطه قوا :کند که سنت خداوند استپیروی می
سبب تخریب )از جمله قطع  ،ها را به ورود در این رابطه بر انگیزدذهنیتی که انسان

 شود. ( میزناشوییرابطه 
 
معنای توانا، قادر ب ،. خداوند قادر مطلق است و هرچه خواهد کند. در این حکم17

سازان و انبوه مردمی است. از خود بیگانهاز خود بیگانه شده ،در قادر بمعنای زورمند
که مگر این –البته غافلند  ،خورند و خواهند خورداند و مینها را خوردهآکه فریب 

که قادر بمعنای زورمند  –دانسته و به قصد فریب معنای کلمه را تغییر داده باشند 
و... را بکار  از زور یقرار بگیرد و ترکیب کند که خداوند در روابط قواایجاب می

شود و دیگر حق مطلق و متعین می ،برد. اما خداوند اگر در رابطه قوا قرار بگیرد
دیگر خدا نیست.  ،عدل نیست. زیرا عدل میزان تمیز حق از ناحق است. در نتیجه

حق  ،کندکند و نه چون خدا مین سخن که چون حق است خدا میای ،خاطربدین
شود. در سطح صحیح و دقیق است. چرا که از حق جز حق صادر نمی ،است
محض منزه است از ستم زیرا متعین  کند. هستیداد و ستم معنی پیدا می ،هامتعین
کند خداوند ستم خاطر نشان می ،خاطر است که جای جای قرآنشود. بدیننمی
 (.122کند. خداوند همواره عادل است )نمی
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های پیشین در مورد دین :. دین سازی و نسبت دادن ساخته خود به خداوند18
رود. است و میبکار رفته رود که در مورد اسالماست و میهمان روش بکار رفته

را  بینند. قرآناند و میکردن دین را به خود دیدهمرامها نیز این نوع از خود بیگانه
ها و کردن روایتاز جعل :کند برای دین سازیفرصت ایجاد می ،مهجور کردن
 ،بطور مستمر ،ساختن و بدان لباس دین پوشاندن نها در دین تا خرافهآواردکردن 
 :(123شود و بسا خواهد شد )است و میانجام شده

 
 وَ ال تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِل  وَ تَکْتُمُوا الْحَقَّ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ     
 دانید.   ن را میآن را کتمان نکنید وقتی آو حق را با باطل نپوشانید و     
 
با  میختن علمآگری کردن ایمان و در وسیله توجیه ستم ،. پوشاندن ایمان به ظلم19

کردن دین و مرام است. جهل و حق به ناحق نیز از روشهای رایج در از خود بیگانه
 :(124ها به رواج است )هم اکنون نیز در همه جامعه

 
 الَّذينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إيمانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولئِکَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ     
در امن هستند و  ،پوشانندورند و ایمان خویش را با ستم نمیآآنها که ایمان می    

 شوندهدایت می
 
ها معانی را پوشاندن که ها معانی را دادن که ندارند و بدانها و جمله. به کلمه20

 :(125دارند نیز امرواقع مستمر و جهان شمولی است )
 
ْيَر مِنَ الَّذينَ هادُوا يَُحرِّفُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَ يَقُولُونَ سَمِعْنا وَ عَصَيْنا وَ اسْمَعْ غَ    

  ...الدِّين  مُسْمَعٍ وَ راعِنا لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَ طَْعناً ف ي
: )فرمان خدا یندداده و گو ییرخود تغ یکلمات )خدا( را از جا یهوداز  یگروه     

( بشنو که )کاش( ناشنوا یندو )به جسارت گو یچیمو )از آن( سرپ یدیمرا( شن
 ینو طعنه و تمسخر به د یباززبان یشانتار اکن. و گف یتما را رعا یندو گو ی؛باش
 ...است
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. تقدم و تأخر قائل شدن برای حقوق با غفلت از این امر که حقوق یک مجموعه 21
. هرگاه بنابراین باشد که کنندمییکدیگر را ایجاب  ،دهند. بنابراینرا تشکیل می

از آن حق نیز چشم  ،در حقیقت ،بخاطر حقی از حق دیگری چشم پوشیده شود
زادی در آاستقالل در معنای حق گرفتن تصمیم و  ،است. برای مثالپوشیده شده

که فاقد استقالل . چراکنندمییکدیگر را ایجاب  ،معنای حق گزینش نوع تصمیم
دهد و یا کسی که از آزادی بمعنای حق انتخاب نوع تصمیم را هم از دست می

گردد. حق گرفتن تصمیم او نیز انجام ندادنی می ،شودیانتخاب نوع تصمیم محروم م
طور است نسبت حق نفس کشیدن و حق غذا خوردن. هرگاه قرار بر این باشد همین

خود را به مرگ از  ،آدمی از غذا خوردن چشم بپوشد ،که بخاطر نفس کشیدن
م از حق نفس کشیدن نیز محرو ،کند و با مرگمحکوم می ،ور استآگرسنگی که زجر

های قدرت فرموده جانشین شود که تکلیفشود. از خود بیگانگی وقتی کامل میمی
 :(126شوند )حقوق می

 
بَْل  ❊ مْ ال يُظْلَمُونَوَ ال نُکَلِّفُ نَفْساً ااِلَّ ُوسْعَها وَ لَدَيْنا کِتابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَ هُ     

 غَمْرَةٍ مِنْ هذا وَ لَهُمْ اَعْمالٌ مِنْ دُونِ ذلِکَ هُمْ لَها عامِلُونَ  قُلُوبُهُمْ في
است که به  یو نزد ما کتاب یمکنینم یفاش تکلییاز توانا یشکس را ب یچو ما ه     

کافران از  یبلکه دلها ❊ وجه ستم نخواهد شد یچکس به ه یچاست و ه یاحق گو
اعمال اهل  یرعامل آنند غ ینانکه ا ی) کتاب ( در جهل و غفلت است و اعمال ینا
     کردار زشت مشغولند . ینبه هم ینهاا هستند. یمانا

 آیه
 
غی از اثر کردن یا به خود با هدف مل ،. نسبت دادن کتاب خداوند به غیر او22

 اجازه کاست و افزود دادن و یا مرام را موضوع کاست و افزود کردن نیز امر واقع
 :(127این روش بس به رواج است ) ،مستمر است. این ایام

 
آنُ اَنْ يُفْتَريوَ ما کانَ      مِنْ دُونِ اللَّهِ َو لکِنْ تَصْديقَ الَّذي بَيْنَ يَدَيِْه وَ  هذَا الْقُرْ

 تَفْصيلَ الْکِتابِ ال رَيْبَ فيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمينَ 
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قرآن  ینا .خدا نسبت داد ، هرگز  یرکه بتوان آن را به غ یستن کتابی قرآن ینا    
که از  تردید ندارد .است یکتب آسمانتفصیل قبل از خود و  یمصدق کتب آسمان

 .است ینرب العالم
 
. دین را متعلق به بیگانه خواندن و یا متعلق به خود خواندن و برای بیگانه حتی 23

در باره غیر عربها می قائل نشدن )کاری که خالفت اموی ،نآوردن به آحق ایمان 
ها نیز گرفتار تعلق به خود یا بیگانه شدهرهای واقع مستمر است. مرامکرد( نیز از ام

نها را نه. در آدانست و غیر از حقوق میی برخوردارالیق  ان رااروپایی اند. هگل
مستمری  را متعلق به عرب شمردن امر واقع اسالم ،ایران و کشورهای غیر عرب

در منطبق  ،بسیار بیشتر ،هم ،رود ودر نفی کردن بکار می ،هم ،. این روشاست
کند تصریح می خاطر است که قرآنبدین«. ها جامعهواقعیت»کردن دین یا مرام با 

 :(128اسالم دینی است برای جهانیان )
 
 وَ ما اَرْسَلْناکَ ااِلَّ کَافَّةً لِلنَّاس  بَشيراً وَ نَذيراً وَ لکِنَّ اَکْثَرَ النَّاس  ال يَعْلَمُونَ     

نها و انذاردهنده آبشارت دهنده به  ،هاتمامی انسان یمگر برا یمو ما تو را نفرستاد    
 دانند.نها و بیشتر مردم نمیآبه 
 
ن را به آینده دور و روز آگذشته و یا حال زندانی کردن و بسا  . دین و مرام را در24

ترین روش به آینده موکول واپسین متعلق دانستن نیز از امورواقع مستمر است. رایج
وقتی جامعه جهانی عادل پدید آمد و نیز به گذشته متعلق کردن آن ،کردن اجرای آن

شمول هستند و امرهای واقع  هستی اتحی که حقوق ذاتیحال ایناست. 
مشکل امرهای حل پذیرند و . حقوق کهنگی نمیموضوع احکام نیز مستمر هستند

های حق با های قوا با رابطهجانشین کردن رابطه به ،واقع مستمر که حقوق نیستند
 حق است.   

از ماقبل پیامبر سخن  ،مورد 30و در  شودمیانده کتاب حق خو قرآن ،رواز این    
نامد گوید و او را خاتم پیامبران میگوید و یکبار نیز از مابعد او سخن نمیمی
(129): 
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کِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِيِّينَ وَ کانَ اللَُّه ما کانَ مُحَمَّدٌ اَبا اَحَدٍ مِنْ رِجالِکُمْ وَ ل    
 ءٍ عَليماً بِکُلِّ شَيْ

رسول خدا و ختم کننده و  یول یستاز مردان شما نبوده و ن یک یچمحمّد پدر ه    
گاه است یزاست و خداوند به همه چ یامبرانپ ینآخر   آ
 
م خدا و سخن پیامبر )ص( را مخاطبان پیا ،کردن دین. یک نوع از خود بیگانه25

ورندگان و مخاطبان آاند و باورزیستهمردمی دانستن است که در زمان پیامبر )ص( می
احکامی حاصل از سنت  و قرآناحکام  :اندبنام گفته اند. فقیهانمستقیم او بوده

جت نیستند. و چون ینده( حآ)نسلهای « معدومان»بان و یغا اییامبر )ص( برپ
پیامبر )ص( و ایمان  به حیات کنندمیاند که عمر دین را محدود کردهمشاهده

 ،«اصول علم»در  ،ورندگان به او در حیات اوآبه باور کنندمیرا معدود ورندگان آ
  ،اجماع ،قاعده اشتراک :اند برای تداوم بخشیدن به دینن قاعده را ساختهآاین و 

از یک صنف بودن مخاطبان پیام خداوند و کالم پیامبر )ص( و   ،اطالق حکم
 تمیز ظن خاص از ظن  مطلق و...

« )= سنت»خواندن و آن را تابع « پیچیده و مبهم»را  این کار همراه با قرآن    
ین تابعیت را کالم پیامبر نزد سنیان و کالم پیامبر و ائمه  نزد شعیان( کردن و ا

های قدرت محور هم با کالم پیامبر )ص( و ائمه را تابع سنتنآ ،مضاعف کردن
مدار دین حق در فقه تکلیف ،نآبا طی  ،ای است کههمان بیراهه ،ها گرداندنجامعه

که باوجود پیداکردن این نظر که  احکام قرآن و طرفه این است. از خود بیگانه شده
از والیت  ،در آن ،بنام اسالمی که ،حجت نیستند« معدومان»و « غایبان»سنت برای 

 ،توان یافتاثری نمی ،ن و نه در سنتآدر قر ،نآچه رسد به والیت مطلقه  فقیه
و برقرار است که خود را حاکم بر احکام دین  ،استبدادی با تمایل به فراگیری

 ،بنام دین ،داند. در طول تاریخ نیزمیجان و مال و ناموس مردم بسط ید بر صاحب 
 دولتهای استبدادی استقرار جستند و دین را در بیان قدرت از خود بیگانه کردند. 

محض  در این بیراهه افتادند؟ چرا ندانستند که وقتی خداوند هستی چرا فقیهان    
در  ،ها هستند. زیراها و زاده نشدهتمامی زاده ،های اوآفریده ،مخاطبان او ،است

حقوقمند زاده می ،شودهر انسانی که زاده میهمه حاضران هستند.  ،محضر او
چرا ندانستند اصول راهنما نیز بدین شود و حق همه مکانی و همه زمانی است.

همه مکانی و همه زمانی هستند؟ چرا ندانستند که  ،خاطر که ترجمان حق هستند
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مده باشند و یا قدرت محور هستند که آ ق هستند که باید در قرآنها یا حقوسنت
گذاری نیست مقام قانون ،باید از میان برداشته شوند؟ چرا ندانستند که مقام قضاوت

و قاضی مجری قانون است ولو مخالف آن باشد و قضاوت بر طبق یک قانون معتبر 
های پیامبر قضاوت ،ون نیست. بنابراینن قانآتصدیق صحت  ،نآنزد باورمندان به 

تواند ن نمیآ)ص( گویای تصدیق حقانیت قانون معتبر نزد غیر مسلمانان باورمند به 
ن حکم دین آتوانند موضوع این و باشد. چرا ندانستند که امرهای واقع مستمری می

و اصول های حق گیویژهو از  زیرا از حقوقبگردند که جهان شمول هستند؟ 
 شناختند.را نمی جهان شمول هنما غافل بودند و امرهای واقع مستمررا
(130) 
 
روش که در ازخود بیگانه کردن دین و  56 ،در دو فصل اول و دوم این بخش   

توان گفت کردیم. نمی شناساییروند و امور واقع مستمر هستند را مرام بکار می
توان گفت که دین می ،م. باوجود اینایکرده شناساییگونه امرهای واقع را تمامی این

توسط قدرتمدارها  ،در هرچهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ،و مرام
 شناسایی ،ها هستند که باید به یمن نقدشوند. این از خود بیگانگیاز خود بیگانه می

قعیت را هرگاه همگان این وانها زدود تا همان شود که بود. آرا از  ،و دین یا مرام
ویزه گوش کنند که این قدرت از خود بیگانه ساز است که باید نفی کرد و آ

توانند از بندگی می ،توان نقدکردتوان نفی کرد بلکه میدین یا مرام را نمی
توان بیان قدرت را نیز از قید قدرت رهاند و بیان به نقد می قدرت رها شوند.
 گرداند. استقالل و آزادی

قدرت  ،بدانها ،شوند کهخاطر نشان می هاییاز خود بیگانگی ،در قرآن ،هنوز    
کند. به این امرهای واقع مستمر در فصل سوم این بخش دین را وسیله توجیه خود می

 :پردازیممی
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 فصل سوم

راگیر و های استبدادهای فپایهامرهای واقع مستمر که ستون
 غیر آنها هستند

 
 
هستند که به رأس هرم اجتماعی امکان  هاییپایهستون ،های قدرتپایهستون    
در  ،پاییناز باال تا  ،دهند استواری بجوید و زندگی قشرهای مختلف جامعه رامی

مهار و جامعه را رام و وسیله  ،بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی
گزیند. هم استبدادهای فراگیر و هم فی بگرداند که خود بر میمتحقق کردن هد

هم  ،استبدادهای غیر فراگیر امرهای واقع مستمر هستند. چنانکه در جهان امروز
هم دولتهای استبدادی و هم بنیادهای  ،وجود دارد و هم استبدادها داریسرمایه

 :گزینندکه خود بر می کنندمیدفی جامعه که مردمان را وسیله رسیدن به ه
 

 دین و محکوم کردنش به از خود بیگانگی: . انحصار1
 
 شناساییکردن دین و مرام را روشهای از خود بیگانه ،در دو فصل اول و دوم    

کند. دانستیم که این قدرت است که دین را از خود بیگانه می ،کردیم. در فصل اول
بخصوص  ،به بکار بردن دین در توجیه اعمال قدرت ،هاوریآهمراه با یاد ،جادر این

پردازیم. چراکه اعمال قدرت نیازمند مشروعیت بخشیدن بدان است و جنگ می
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ن که جنگ است، هم نیاز به کسب مشروعیت دارد )جنگ برای دین یا آنوعی از 
 :مرام( و هم باید ستیز با دین یا مرامی را واجب گرداند

 
 از آن طاغوت ،حق نیست ،بنابراین ،دانستیم چرا وقتی دین از آن خدا نیست. 1.1
آیا اگر دین یا مرامی بیان استقالل و  :شود. اینک باید به پرسشی پاسخ دهیممی

رت توان به مالکیت قدمی ،باشد و همه دیگر حقوق را در برداشته باشد آزادی
هیچ  ،های قدرتاز توجیه کننده ،تواند. زیرا در بیان استقالل آزادینمی ،درآید؟ نه

تواند به مالکیت قدرت درآید و در تنها بیان قدرت است که می ،قرارنیست. بدین
 ،این مالکیت هست. بدیهی است که قدرت بیان قدرت را هم تا از خود بیگانه نکند

دین  ،پندارندمحور می قدرت مدار وبا عقلهای قدرت ،هاتواند بکاربرد. انساننمی
 ،که وقتی دین یا مرام بیان قدرت استنها است. حال اینآمال  ،یا مرامی که دارند

(. 131مد قدرت در وسیله توجیه خود کردن آن است )آهای بس کاریکی از وسیله
نها آهمه  ،مطمئن شد تأمل کرد تا ،اندها که ساخته و مرام شدهیژتوان در ایدئولومی

برای  ،کهنآاند و هستند. شگفت های قدرت محور جامعه بودهنهادلت فعل آوسیله 
نه کار قدرت که  ،و... را در نئولیبرالیسم لیبرالها از خود بیگانه شدن لیبرالیسم ،مثال

 پندارند.تحول طرز فکر خود می
 

جعل جدیدی نیست که مدعی والیت مطلقه  ،منحصر به خود کردن . حکم را1.2
در استبدادهای فراگیر و غیر فراگیری که به  :مستمر است امر واقع ،کرده باشد ،فقیه

و بسا فتوی از  صدور حکم انحصار ،دهنداند و میخود صفت دینی یا مرامی داده
کند حکم از آن خداوند است. تصریح می خاطر است که قرآننها است. بدینآن آ

 ،بنابراین ،شودکه خداوند حق مطلق است و از حق جز حق صادر نمی گوییمباز
 :دو معنی دقیق و تا بخواهی شفاف و مهم در بردارد ،ن خدا استآحکم از 

و  حکم خداوند نیست و حکم فرعون ،اشد و اگر حق نباشدحکم باید حق ب ●
 و... است؛ و رهبان طاغوت

که عمل به حقوق انسان تصدی حکمی که حق است با دارندگان حق است. چنان ●
 را هر انسانی خود باید تصدی کند.
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عمال خشونت قدرت دین یا مرام را وسیله توجیه اِ ،. با استفاده از انحصار1.3
ن شده باشد نیست که در وسیله آکند. هیچ دین و مرامی که قدرت صاحب اختیار می

ها تش خشونتآاعمال خشونت از خود بیگانه نشده باشد. در جهان امروز که در 
نواع گر بکاررفتن اتوجیه ،هم موافقت و هم مخالفت با دین و مرام ،سوزدمی

خشونت بنام دین را  ،هم بنابر اصلی ،خاطر است که قرآنها است. بدینخشونت
 :(132آموزد )را می زداییکند و هم قواعد خشونتممنوع می

 
 قد تبین الرشد من الغی ،الدینالاکراه فی    
 روشنی بازشناخته شد رشد از غی به ،در دین اکراه نیست. بتحقیق   
 

هم اعمال خشونت برای ناگزیرکردن به گرویدن به دین را  ،در دین اکراه نیست     
بنابراین  ،کند که در دین خشونت نیستکند و هم تصریح میممنوع می
 است که منزه از زورهای حق یکی اینگیویژهاز  ،هست. در حقیقت زداییخشونت

 ،ست. عمل به حقوقشرکت دادنی نیو...  و فن و علم ترکیب زور با پولاست و در 
بلکه نیازمند در کار نیاوردن زور است. در دین  ،نه تنها نیازمند بکاربردن زور نیست
 ،دای از قدرت داشته باشمایههر حکمی که بن ،حق نیز جز حقوق نیست. بنابراین

خاطر است که حکم دین نیست و خود گویای از خود بیگانه شدن دین است. بدین
دهد و مزید کرامت را در گرو عمل به را نیز بدست می زداییقواعد خشونت ،قرآن

 (.133گردند )می زداییحقوق و بکاربردن قواعد خشونت
 

 ،یز روشی است که در از خود بیگانه کردن دین و مرام. جنگ برای عقیده ن1.4
است. این جنگ دروغ است. زیرا ممکن نیست. توضیح بکار رفته ،بطور مستمر

 کهاین
 ،کردنییکی جنگ بخاطر عقیده است. اما عقیده تجربه ،از امرهای واقع مستمر ●

ن را هم ایجاب آندارد و نبود  پذیرفتنی و یا نپذیرفتنی است. نیاز به زور ،بنابراین
 کند؛می
ممکن نیست زیرا ولو عقیده بیان قدرت باشد و تقدم جستن به جنگ را تجویز  ●

بخشد و اقدام  به قدرت است که اصالت می ،بنابراین که بیان قدرت است ،کند
کند. قدرت به تضاد قوا نیاز دارد زیرا از آن پدید قدرت به جنگ است که تجویز می
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نیاز مداوم به جنگ و دیگر اشکال اعمال قدرت دارد و همه باید توجیه  ،آید. لذامی
فریب مضاعف است. زیرا واقعیت را که نزاع بر سر  ،کند و مشروع بباوراند. فریب
 ،قراراست. بدین« خطرناک»پوشاند که گویا ای میقدرت است با جنگ با عقیده

ن است و واقعیت دارد. جنگ حتی جنگ برای قدرت و بر سر قدرت است که ممک
 ،رودهد زیرا ممکن نیست. از اینروی نمی ،ای که بیان قدرت استبرای عقیده

را حقی از حقوق انسان  کند و بنابر این که صلحرا تجویز نمی« جنگ ابتدائی» قرآن
 :ندکرا ممنوع نیز میآن ،(134داند )می
 

مستمر است.  یک امر واقع ،بنام دین و مرام ،غازکردن به جنگآ ،. باوجود این1.5
روش و بسا « مبارزه مسلحانه»مامای تاریخ نیز شد و  قهر ،میالدی  در قرن بیستم

 عی شدند که گرچه قرآنمد ،تنها روش خوانده شد. مجوزسازان برای جنگ بنام دین
 ،است. اما وقتینآاما اجماع فقها بر تجویز  ،کندرا تجویز نمی« جنگ ابتدائی»

جنگ » ،در قرآن ،باوجود امری مستمری که جنگ بنام دین و برای دین است
« تدائیجنگ اب»چگونه ممکن است فقها بر سر جواز  ،استتجویز نشده« ابتدائی

دردین »افزون بر مقررکردن اصل  :استسکوت نیز نکرده ،اجماع کنند؟ اما قرآن
است جنگ دین با دین را بر نتافته و مقرر کرده ،و شناختن حق صلح« اکراه نیست

 که
 (؛135دین شما شما را و دین من مرا ) ●
دهد اجازه می ،نروند اگر به راه دشمنی ،های دیگر رادوستی با دارندگان دین ●
 (؛136)
کند که جهاد باید برای مقرر می ،کنندمیغاز آجنگ  ،وقتی هم قدرت پرستان ●

( لذا 137تنها در مقام دفاع از حقوق مجاز است ) ،به سخن دیگر ،خدا باشد
 (. و138شود )مجوز عمل به مثل نمی ،تبهکاری مهاجمان

این  :مستمر و جهان شمول است گوید که امر واقعواقعیتی را باز می قرآن ●
و این  کنندمیغاز آقدرتمدارها هستند که جنگ  برای دین و برضد دین را 

 :(139) کنندمیکار را بنام دین 
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 الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فيهِ قُلْ قِتالٌ فيهِ کَبيرٌ وَ صَدٌّ عَنْ سَبيل  اللَّهِ وَ کُفٌْر يَسْئَلُونَکَ عَن     
 بِهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ اِخْراجُ اَهْلِهِ مِنْهُ اَْکبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَ الْفِتْنَةُ اَکْبَرُ مِنَ الْقَتْل  وَ ال

 ...                َيرُدُّوکُمْ عَنْ دينِکُمْ اِنِ اسْتَطاعُوا  يَزالُونَ يُقاتِلُونَکُمْ حَتَّي
بزرگ است  یپرسند بگو قتال در ماه حرام گناهیاز تو از ماه حرام و قتال در آن م    
از رفتن شما به مسجد  یریشاناز راه خدا و کفر به آن و جلوگ ینمشرک یریجلوگ یول

است چون فتنه  یآنجا نزد خدا گناه بزرگتر را از ینکردنشان مؤمن یرونالحرام و ب
 کنندمی جنگبا شما  مدام ینمشرک ینو ا استاست و فتنه جرمش از قتل بزرگتر 

 . برگردانند ینتانکه اگر بتوانند شما را از د یدام ینبه ا
 
 مدلل شد.  ،کند که در بند سومهمان واقعیت را تصدیق می قرآن ،قراربدین    
 

شوند و والیت که رهبران سیاسی و دینی می هایی.  اسطوره2
 جویند:مطلقی که می

 
قدیم و جدید در اشکال گوناگون، یک جریان فکری مستمرند.  گراییاستبداد    

اصالت دارد و در این  بنا گشته است. از آنجا که زور این طرز فکر، بر اصالت جبر
توان انتخاب کرد، میان انواع نیست که می نا بر جبر است، میان جبر و اختیارجهان ب

برند زیرا قائل تناقض در بیان را از یاد می .باید انتخاب کرد توان ومی جبرهاست که
که انتخاب نیست و اگر دو جبر بد و بدتر  شوندبه انتخاب میان این و آن جبر می

: انتخاب کلیسا بر غیر آن و قبول والیت لیم بد و بدتر و بدترین شدن استتس ،باشند
 (:140گویند )گفتند و میمطلق کلیسا، تنها راه نجات است. می

 
 وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا اَوْ نَصَارَى تَهْتَدُواْ     
 و گفتند بشوید یهودی یا نصرانی هدایت یابید    
 

دانستند. بنابراین هر کس به آن مطلق می مالک حقیقتیهود و نصارا خود را      
ها همه گناهکار سان که دیدیم انسانآورد،گمراه بود. همانحقیقت مطلق باور نمی

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=217
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=217
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=217
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آمدند. کلیسا بعنوان صاحب حقیقت مطلق رسالت داشت که و گمراه بدنیا می
راه بیاورد. انسان ه گمراه را ب توانستراه بیاورد و تنها او بود که میه گمراهان را ب

آمد. علت فرزند دنیا میه زیرا گناهکار ب .توانست خویشتن را نجات بدهدخود نمی
دنیا ه خواندند، او نیز گناهکار بیکی این بود که اگر انسانش می خدا خواندن مسیح

گان و امروزیان گذشت نجاتتوانست نجات بدهد چه رسد به آمد و خود را نیز نمیمی
 !و آیندگان 

ها و زمین و گذشته و حال و آینده و کلیسا بمثابه تجسم خدا، خود را ولی آسمان    
طور که دیدیم مقدم بر کتاب مالک دین و صاحب اختیار حالل و حرام و همان

ا آن ب رو بجاست ببینیم والیت کلیسا تا کجا فراگیر بود و قرآنشمرد. از اینمی
 چگونه برخورد کرده است:

 
 و ربوبیبت روحانیت: تثلیث .2.1
گوید ان میکلیساییکند و خطاب به و نیز غُلو در دین را  نفی می تثلیث قرآن     
(141:) 
 
اِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيَسى  عَلَى اللَّهِ ااِلَّ الْحَقَّ تَغْلُواْ ف ي دِينِكُمْ واَلَ تَقُولُواْ  يَا اَهْلَ الْکِتَابِ الَ    

وَرُسُلِهِ واَلَ تَقُولُوْا  وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُواْ بِاللَّهِ اَلَْقاهَا اِلَى مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ابْنُ مَرْيَمَ
 اللَّهُ اِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ اَن يَکُونَ لَهُ وَلَدٌ  مَاثاَلثَةٌ انتَهُواْ خَيْرًا لَّکُمْ اِنَّ

 ید بر خداوند مگر حق را. همانا مسیحیای اهل کتاب غلو نکنید در دینتان و نگو    
عیسی فرزند مریم، رسول خداوند و کلمه اوست که القاء کرد در مریم  و روحی از 

القدس  روح –ند و رسولش و نگویید سه تا )پدر پسر او. پس ایمان بیاورید به خداو
( این بهتر است برای شما . همانا خداوند اله یگانه است. (. پایان دهید )به تثلیث

 منزه است از این است که فرزند داشته باشد.  
 

 گوید:در همین آیه به آنها می
 

 ات وَمَا ف ي االَرْض  وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيالا لَّهُ مَا ف ي السَّمَاوَ        
او است آنچه که  در آسمانها و آنچه که در زمین است و کافی است به  از        

 خداوند وکالت را.
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ها، نیازی بغیر خدا نیست. پس تجدید قرار، در وکالت امر زمین و آسمانبدین    

کلیسا را  جا و محلی ندارد.  قرآن فرعونیت در شکل کلیسا بمثابه تجسم تثلیث
 (: 142شمارد )داند، و خدا خواندنش را شرک میتجسم خدا نمی

 
وَمَا اُمِرُواْ ااِلَّ  مَرْيَمَ وَرُْهبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ اتَّخَذُواْ اَْحبَارَهُمْ    

 لِيَعْبُدُواْ اِلَهًا وَاحِدًا
فرزند مریم  به جای خداوند، احبار ) روحانیان ( و رهبانشان)عابدان ( و مسیح    

را پروردگاران خود کردند. حال آنکه جز به پرستش خداوند یگانه، فراخوانده نشده 
 بودند.  

 
 :های خدا و طبقه و نژاد و سرمایه. تجسم2.2
( 143خورد )گوید عیسی تن مادی دارد و غذا میفی فرزندی عیسی، میو در ن   

 کند:ها تجسم پیدا نمیتندر یعنی خدا 
 
كَانَا يَاْكاُلِن  ااِلَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَاُمُّهُ صِدِّيقَةٌ مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ    

  ثُمَّ انظُرْ اَنَّى ُيوْفَكُونَ يْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ اآلَياتِالطَّعَامَ انظُرْ كَ
تردید، پیش از او پیامبرانی فرزند مریم جز رسول )خداوند( نیست . بی مسیح    

خوردند. اند. و مادرش راستگو است.  )مریم و مسیح( غذا می)برانگیخته( شده
نیم برای ایشان.  سپس نگاه کن چگونه منحرف کبنگر چسان آشکار آیات را بیان می

 شوند .می
 

ای است تواند فرزند خدا باشد، از جمله به این دلیل که فرستادهوقتی عیسی نمی     
خورد، کلیسا های دیگر غذا میچون فرستادگان دیگر و انسانی است که همانند انسان

، بنا بر این، انکار خدا متعین کردن نامتعین تواند تجسم خدا باشد. تثلیثنیز نمی
، اصالت بخشیدن به ماده و تن دادن به جبر و چشم پوشیدن است. تن دادن به تعین

عالوه بر آنکه به شرح آیه مذکور  رو،  قرآناز استقالل و آزادی خویش است. از این
ر دیگر، خدا انگاری کلیسا را نفی و آن را شرک و کُفر های بسیادر باال و آیه

گوید بیایید در آنچه مشترک خواند، در  مقام آزمون مسیحیان و یهودیان به آنها میمی
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هستیم موافقت کنید که کسی را و مقامی را با خدا شریک نکنیم و مادون خدا، 
 ( :  144نپرستیم)  خداییکسی و مقامی را ب

 
ااِلَّ اللََّه واَلَ نُشْرَِك  تَعَالَوْا اِلَى كَلِمَةٍ سَوَاء بَْينَنَا وَبَيْنَكُمْ ااَلَّ نَعُْبدَ  هْلَ الْکَِتابِقُلْ يَا اَ     

 اشْهَدُواْ بِاَنَّا مُسْلِمُونَ  بَعْضًا اَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَاِن تَوَلَّوْا فَقُولُواْ بِهِ شَيْئًا واَلَ يَتَّخِذَ بَعُْضنَا
م(: اینکه گراییبگو ای اهل کتاب بیائید در سخنی که ما و شما برآنیم )به هم     

پرستش نکنیم مگر خداوند را و چیزی را شریک او قرار ندهیم وغیر از او، بعضی 
شاهد باشید به این   بگوییداز ما بعضی را ارباب نگردانیم.  هرگاه  روی گرداندند، 

 که  همانا ما مسلمانیم .
 

رساندن کلیسا، شکل جدید، همان نظر قدیم بود که، بنابرآن، بت،  خداییاما ب     
 د. در استبدادانرسمی خداییقدرت مطلق را ب ههای طبیعی و هر نشانگوساله، پدیده

نونی، از آنجا که قدرت باید در یک کانون تمرکز بجوید، شخصیت یا مقام کا فراگیر،
 ( :145دارد که )فریاد بر می رسد. فرعونمی خداییبه مقام 

 
 اَنَا رَبُّکُمُ االَعَْلى    
 من خدای اعالی شمایم    
 
قدرت توتالیتر از خود بیگانه  گرِتوجیهوقتی در  ،ادیان توحیدی نیزبنابر سان، بدین  
رسید. دست کم انتظار اطاعت مطلق داشت )و می ییخدا، بشدند، مقام دینیمی

. در مطالعه سیر کندو می کرددارد( و مخالفت با خود را مخالفت با خدا تلقی می
گرداند، شرح را که کلیسا از آن خود می هاییها و اختیار، قدرتتحول مسیحیت

حزب پیش آهنگ، نه هم تجسم ام. در استبدادهای فراگیر قرن بیستم نیز، رهبر کرده
گشت که در پایان سیر جدالی جامعه، از سرمایه می بلکه انسان کامل حزب و پرولتاریا

 ، نمادیافت.  و نیز، در نازیسم، پیشواباید، تحقق میداری به جامعه کمونیستی، می
هم  داریدر سرمایه و... بشمار بود.« کنددست او خطا نمی»و کسی که  نژاد برتر

کارفرمایان نیز انتظار پیروی همگان را از خود  ،کندمی خداییغیر از سرمایه که 
خود خدا خوانی و تجسم خدا و تجسم نژاد برتر و طبقه صاحب  ،قراردارند. بدین
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گردد هم باز می تثلیث – همچنان امر واقعی مستمر است و ثنویت ،سرمایهرسالت و 
 ها است. اصل راهنمای اکثریت نزدیک به اتفاق انسان –به ثنویت 

های دیگر مرام استبداد فراگیر را در گیویژهفرگیر،  های دیگر استبدادستون پایه   
داد همان دهند. فهرست اختیارهایی که کلیسا به خود میاهل عبرت قرار می اختیار

 های استبداد فراگیر است:گیویژهفهرست 
 

 .والیت مطلقه:3
 
م آرای در اختیارند و ه رای افالطونآشد. هم  راهنما نظریه ،قدیم در یونان    

ن را در آمستمر است. دلیل  امر واقع ،سوکم از آن زمان بدیندست ،. بنابراینارسطو
از آن قدرت است  «اختیار» :استن اینآکردیم و  شناساییفصل اول این بخش 

به  شکل مذهبی و مرامی ،رود. والیت مطلقهوجود نیافته از میان می ،نآزیرا بدون 
 :(146است )استمرار جسته ،و تا امروز هخود گرفت

  
 :اد انجیلنبه است .3.1

 :19، آیه 16مَتّی، سوره  انجیل ●
دهم، هر چه را  در روی زمین گره بزنی، در ها را میو من به تو کلید آسمان»   

ها گره از آن باز در آسمان ها گره زده خواهد شد و گره از هر چه بگشاییآسمان
 «  خواهد شد.

 :I  ،Corinthiens ،2 ،15و سن پُل ●
 «شود.انسان معنوی و روحانی، قاضی همه است و کسی قاضی او نمی»    
 :Epitre aux Romains ،XIII  ،1و سن پُل،  ●

 «است.هر موجودی تحت اقتدارات عالیه مقام والیت قرار داده شده»     
 :38، آیه 22، و انجیل لوقا، فصل 16متّی، فصل  و انجیل ●

شود و درهای دوزخ و بر روی این سنگ، کلیسای من بنا می تو پیر هستی»     
 «ها را خواهم داد.بروی آن گشوده نخواهد شد. و من به تو کلید آسمان

 :18آیه  28ه و سور 27، آیه 16متّی، فصل  و انجیل ●
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است. همه قدرت بر آسمانها و بر روی همه چیز به من از سوی پدرم داده شده»   
 «است.زمین به من داده شده

 :13و  12، آیه های 5و انجیل مرقس، سوره  31، آیه 8متّی، سوره  و انجیل
ا از اینجا برانی، پس ما را در کردند: اگر تو ما ررا نیایش می و دیوها، مسیح»    

گوید: بروید. اما آنها بیرون رفتند و به این گله خوک بفرست. و او در پاسخشان می
اختیار دوان شدند و همگی در دریا ها شدند: همه گله در سراشیب تیز، بینزد خوک
 «تباه شدند.

و  1، آیه های 11قس، سوره مر و انجیل 2و  1، آیه های 21وانجیل متّی، سوره  ●
 :30و  29های ، آیه19و انجیل لوقا، سوره  2
که  یبه دو تن از حواریون خود نمایندگی داد. به آنها گفت: به این ده مسیح»    

او نیز با او  هاست و کُربینید که بستهست بروید ماده خری را میا پیشاروی شما
 . «و به نزد من آورید است. آنها را باز کنیدبسته
 :38، آیه 22لوقا، سوره  و انجیل ●

آنها گفتند: خداوندگارا، این دو نیزه دو لبه مظهر قدرت است. و او به آنها »     
 «گفت: کافی هستند.

 :I ،Corinthiens ،VI ،3و سن پُل،  ●
همه غیر   دانستی که ما قاضی فرشتگان خواهیم شد؟ و قاضیهیچ نمی»     

 «روحانیان؟
 : 17تا  15، آیه های 18متّی، سوره  و انجیل ●

اگر برادر تو نسبت به تو گناهی مرتکب شد، برو و او را تصحیح کن، دوبدو، »     
ای، اما اگر به تو گوش نداد، اگر به سخن تو گوش داد برادرت را بچنگ آورده

ی مشکل بر اساس اظهارات دو یا سه شاهد، یک یا دو شاهد بگیر بطوریکه تمام
شهود، سر باز زد، آن را به کلیسا بگو. و اگر از   حل گردد. اگر او از شنیدن شهادت

دادن به کلیسا نیز خودداری کرد، برای تو بت پرست و نزول خوار)در روم گوش
 «قدیم صنفی بود که کارش اخذ مالیات و نزول خواری بود( باد،

 :Apocalypse XIX 16و    ●
شاهان و رُب  او بر لباس و ران خویش، این عنوان را نوشته داشت: شاه»     

 «االرباب.
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 :به استناد تورات .3.2
 :20تا  14سوره تکوین، آیه های  ●
ه این منیرها، ها باشد تا روز را از شب جدا کنند ... ککه دو منیر به فرمان آسمان»   

ها، نور بر فراز زمین بپاشند و آن را روشن گردانند. الوهیم این دو در فرمان آسمان
منیر بزرگ را ایجاد کرد. منیر بزرگ برای سلطه بر روز و منیر کوچک برای سلطه 

ها گذارد تا به زمین نور بدهند بر شب و برستگارگان نیز. الوهیم آنها را بفرمان آسمان
 «را از تاریکی جدا سازند. روشناییز و شب مسلط باشند، تا تا بر رو

 :15و  14،آیه های 17، سوره Deutéronomeو  ●
است و آن را وقتی  به کشوری وارد خواهی شد که یهوه، خدای تو به تو داده»     

های کنی و در آن سکنی خواهی گزید، خواهی گفت: باید که همانند همه ملتفتح می
گزیند بر توانی شاهی را که خدای تو، یهوه بر میی بر خود گمارم. میمجاور، شاه

توانی مرد داری. تو نمیخود بگماری. از میان برادران خود، کسی را به شاهی بر می
 «ای را که برادر تو نیست به این مقام برگزینیبیگانه

 Deutéronome XVII, 8, 9 et 12و  ●
بسیار  مشکل شد، مثل قتل، نزاع حقوقی، ضرب اگر قضاوت در امری بر تو »     

و جرح ... بلند شو و به محلی که یهوه خدای تو برگزیده رو. به سوی روحانیان و 
قاضی که در آنجا خواهد بود رو و با او شور کن: آنها حکم را به تو توضیح خواهند 

که، در محل، روحانیانی سخن داد ... و مردی که در قضاوت به اماره اکتفا کند و به 
قاضی گوش نکند، خواهد مرد و  رأی اند، و یا بهبرای خدمت یهوه، خدای تو آماده

 «تو ... 
 

که رئیس شد بدل میهای باال، کلیسا در تحول خود به سازمانی به استناد قول     
افزود: زمان به زمان بر قدرت خویش می و گشت، صاحب والیت مطلقه میآن، پاپ

و دوزخ  ها و زمین و بهشتامر و حاکم حکم و کلیددار آسمانصاحب حق و ولیو ا
طور که شمرد و همانگشت. بخصوص هدایت را بطور خاص از آنِ خویش میمی

آیند و کلیسا آنها را هدایت دنیا میه شد که آدمیان گناهکار بشرح شد، بر آن می
شود، خدا شامل حالش می لطف سا کسی را کهشود، کلیکند. کسی مسیحی نمیمی

کند. نه تنها اختیار مسیحی شدن بدست خود آدمی گرداند و هدایت میمسیحی می
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نیست، مسیحی ماندن نیز به اختیار و تشخیص او نیست. کلیسا است که این صفت 
 ستاند! دهد و میرا می
های توتالیتر، پس از ار تصمیم از قدرتدر سلب مالکیت و اختی رو، قرآناز این    

( را از آنِ خدا شمرد و 147وبیت و مظهریت خدا از شاخص قدرت، امر )بسلب ر
و البته افراد نیز حق ندارند حالل  گفت: پیامبر نیز حق ندارد خودکامه قانون بگزارد

( و تن دادن به حکومت قدرت توتالیتر را 148را حرام وحرام را حالل کنند )
( و با استقرار اصل شورا، بجای اصل اطاعت، بنا 149شمرد ) روی از طاغوتپی

 شناختها را از آِن اعضای آنها ، امر و رهبری سیاسی جامعهبر قاعده تخلیف
( و مقرر کرد که قضاوت  151( ، حکم و قضاوت را از آنِ خدا دانست )150)

و  ( و آن را تابع اصول بیست152و خالی از هوی باشد )مقید به قسط و عدل 
(. مراجعه به طاغوت 153های انسان گرداند)گانه و حافظ حقوق و منزلتشش

 ( و با سلب155(. حق را از آنِ خدا دانست )154بعنوان دادرس را ممنوع کرد )
رابطة  ، رابطه انسان و حق و بیشتر از آن«حق را ناحق و ناحق را حق کردن» اختیار

ای بنیادی تغییر داد: دیگر این حق نیست که باید با قول و قدرت با حق را بگونه
فعل این و آن شخصیت، این و آن مقام سنجید، بلکه قول و فعل این و آن مقام 

(. حق خواست و هوای قدرتمداران نیست 156است که باید با حق سنجید )
ازمان قدرت محوری نیست. با ( و  ذاتی هیچ شخص قدرتمدار و مقام و س157)

آنها در تضاد نیز هست . حق ضابطه است. هرقول و فعلی را به آن باید سنجید. با 
(، اصل 158برقراری اصل خطاپذیری انسان و مصون نبودن پیامبران از خطا)

شکل  –های سیاسی و رهبری آنها و ... و سازمان معصومیت کلیسا و شخص پاپ
های توتالیتر رایج که بیشتر نزد احزاب و رهبری کلیساییمعصومیت  جدید نظریه

 را از اعتبار انداخت. -است
در زمان ما  -شدهدایت انسانها نیز که ملک طلق کلیسا و کنیسه شمرده می    

را تنها از آِن  -شمارندهای توتالیتر آن را ملک طلق خود می«شخصیت»احزاب و 
 ( :159توانی کسی را هدایت کنی )به پیامبر گفت تو نمی خدا دانست و

 
 اِنَّكَ ال تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَکِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء    
هرآینه تو هدایت نمی کنی کسی را که دوست داری، این خداوند است که هدایت     
 خواهد.کند آن کس را که میمی
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شود: از شاکر و کافر، همه و همه، از هدایت ه و همه میو این هدایت شامل هم    

( و انتخاب راه با انسان است. آن کس که براه 160شوند )خداوندی برخوردار می
انسان، از  هایی(. ر161شود )، به حال خود رها میاسترود، تنها فاسق خدا نمی

های تفتیش دستگاه« تحت نظر»این لحاظ که او، هنوز و در اغلب نقاط جهان، 
ها بر دینی و ایدئولوژیک و غیر اینها قرار دارد، در شمار بزرگترین ضربه عقاید

های گوناگون است. ضربه بس بزرگ بر استبدادهای فرگیری  است که توتالیتاریسم
 برد.هنوز و باز انسانیت از آن رنج می

 از این موضوع مهم غافل نماند که، علم با توتالیتاریسمبه مثابه روش مبارزه  قرآن    
 وقحقدیگر آزادی و  استقالل و شود. بنابراین، در دفاع ازبه تدریج حاصل می

رسد. نمی الیقینس به علمککند تا آدمیان بدانند هیچانسان، هدایت مطلق را نفی می
شود و باید بتدریج بر علم خویش بیفزاید تا به یقین کس بطور نسبی هدایت می هر

برسد. تا آن زمان، بر او است که بداند دانش او نسبی است و نباید از آنچه بدان علم 
توان شد به این (. به سخن دیگر نه تنها متعرض کسی نمی162ندارد پیروی کند )

، بلکه شک ضرور تلقی شده و از شک دلیل که هدایت نشده و یا در شک است
 (. 163شود )می علمی تقدیر

اری و امر و زگها و گرفتن حق قانون«مظهر»ها و «مجسم»از  خداییبا سلب      
دانیم که در تمامی رسد. میحُکم و قانون از آنها، نوبت به سلب والیت می
تکوینی و »از رهبری و والیت  استبدادهای فراگیر قدیم و جدید، اصل بر اطاعت

و حقوق تامه رهبری بر مردم است. بناگزیر در مشی توحید و در مبارزه با « تشریعی
 (:164چاره جز سلب والیت از غیر خدا نیست ) فراگیر، استبداد

 
 صِيرٍ وَمَا لَکُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَل ي ٍ وَلَا نَ    
 برای شما از غیر خداوند یاوری و یاری کننده ای نیست.    
، از آنِ جمهور «امرهم شوری بیهنم»و بحکم  والیت نسبی  نیز، بر قاعده تخلیف    

 و تمامی  اعضای یک جامعه گشت. 
شناسد و بر محور آن و قوه را اصل می زور فراگیر، دانیم که استبدادو باالخره می    

دینی،  جوید. توتالیتاریسمگیرد و بدون تمرکز و انباشت قدرت، دوام نمیقوام می
شناسد و توتالیتاریسم جدید بنام خدا، خود را صاحب اصلی و اصیل مُلک و قوه می
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گرداند. و سازمان و حزب و ...  خود را صاحب مُلک و قوه می بنام ایدئولوژی
( و برای بیرون آوردن آدمیان از ترس و وهم 165داند )، قوه را از آنِ خدا میقرآن

های استبدادی از هر آموزد و آن مرگ قدرتیک قاعده اجتماعی مهم را به آنها می
توانند با تحمل حداقل است که با آن آدمیان می ( قرآن روشی 166) .نوع است

های استبدادی رها گردند. پیروزی انقالب ایران خسران، از دست بزرگترین قدرت
 روش نیست؟دلیل درستی این

، پس از آنکه امور باال را، یک به یک، از قلمرو والیت تامه این و آن قرآن     
و جلوگیری از تحول  توتالیتر از باالترین مقام دینی برد، در نفی والیتبیرون می
به ضد خود، خطاب به پیامبر، صفاتی را که، بنا بر شرح پیشین، کلیسا ذاتی  اسالم
 (: 167کند )شناخت از پیامبری سلب می، میو خود، بمثابه تجسم تثلیث مسیح

 پیامبران ارباب بشر نیستند  .1
 پیامبر بگو که من بشری مثل شما هستم . 2
 من پدر شما مسلمانان نیستم .3
 من وکیل بر شما نیستم  .4
 من مالک خیر و شر شما نیستم  .5
 من مسلط بر شما نیستم  .6
 من صاحب امر نیستم  . 7
 من هدایت کننده شما نیستم . 8
 الل کردن حرام را ندارم.. من حق حرام کردن حالل و ح9
موزش آ وعلی )ع(  ازسخن . حق را نه به من که من را باید به حق بسنجید.) 10
سنجیدن  ،بنابراین ،است. چراکه قرآن روش عمل به حق و در بردارنده حقوق قرآن

 (عمل به حق است
 من...
د، همان صفاتی هستند که کلیسا به کناز پیامبر سلب می صفات باال که قرآن     
جدید، این صفات و بیشتر از آنها،  دهد و در توتالیتاریسمداد و میو بخود می مسیح

 شود:شوند. هنوز صفات دیگری از رهبری سلب میذاتی رهبری شمرده می
 



67 

 

 و مُلک:« جان و ناموس و مال». مالکیت بر 4
 

ها اعم از سیاسی و دینی، خود را مالک مُلک ، قدرتاسالم هنگام ظهورب     
نیز این نزاع  بود. در اروپادینی و سیاسی، نزاع دائمی می ادنهشمردند. میان دو می

تفوق پیدا  ،بر یکدیگراد سیاسی، نهداشت. نوبت به نوبت، کلیسا یا وجود می
دانست. کردند. کلیسا بموجب نصوصی که مذکور شدند، خود را مالک مُلک میمی

خواند. در زمان ما مشکل حل بموجب این مالکیت، هر مالکیت دیگر را غصبی می
بخشند، هایی که به دولت نقش خداوندگاری مینشده و برجاست. در ایدئولوژی

 ،کردنبا از خود بیگانه ،شود و آن رامین نآکه مجری - یژدولت مجری آن ایدئولو
مالک مُلک است و بر جان و ناموس و مال همگان   -برد در توجیه خود بکار می

 ر است.تبسط ید دارد و  از هر کس به انسانها نزدیک
های اقتصادی و شغلی تحت های توتالیتر، قدیم و جدید، فعالیتدر رژیم     

ها، . و از آنجا که در این رژیمهستندلت حاکمیت و اغلب تحت مالکیت دو
خوانند، بنام آن مالک مُلک و می ها خود را ترجمان دین و یا ایدئولوژیحکومت

در نتیجه دارای حق مطلق بر کار و حاصل آن و طبیعت و منابع آن و مشاغل و ... 
 هستند.
 کنندمیگروه هستند: آنها که حکومت ها از دو استدالل کلیسا، این بود که جامعه     

ها و زمین را در خداوند مالکیت آسمان ها که باید اطاعت کنند.و انبوه عظیم توده
ها باید دست نشانده کلیسا باشند و حق است.  بنابر این، حکومتید کلیسا گذارده

را، کلیسا بر اموال و منابع، بر هر حقی مقدم است. مخالفت با  هر مالک مُلکی 
 شد.کرد مگر آنکه مالکِ مُلک از سوی کلیسا طرد میمخالفت با خدا تلقی می

بردند که های توتالیتری بسر میدر رژیم های مسیحیشد که جامعهنتیجه آن می      
  -بر جان و ناموس ومال -و گاه حق مطلق -انواع ارباب برای خود حق مالکیت

جدید، دولت، بمثابه خداوندگار  شدند. در توتالیتاریسمقائل میخود  «بندگان»بر 
شناسد و بکار جدید و یا حزب یا رهبر بمثابه خیر مطلق، این حق را برای خود می

نژاد ویژه نخبگان »در مبارزه با توتالیتاریسم، مالکیت مُلک را از دست  برد. قرآنمی
 (:168شناسد )آورد و از آنِ خدا میبدر می« برانو ره
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 قُل  اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْك    
 .بگو خداوندا مالک ملک هستی    
  
 (:169ها و آنچه در آنهاست مُلک او است )زمین و آسمان  
 

 لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَاالَرْض  وَمَا فِيهِن     
 انها و زمین و هرآنچه در آنها است، خداوند را هستند.ملک آسم     
 
 (: 170و در مُلک شریک ندارد)    
 

 وَلَم يَکُن لَّهُ شَرِيكٌ ف ي الُْملْك        
 و درملک شریک ندارد.       
 
 (: 171و بخصوص هیچکس حتی پیامبر مالکِ خیر و شر مردم نیست )    
 

 کُمْ ضَرًّا واَل رَشَدًاقُلْ اِنّ ي ال اَمْلِكُ لَ        
 بگو همانا من مالک زیان و رشد شما نیستم       
 

و بنا بر اصل همگانی بودن امامت و مسئولیت انسان  این مُلک بقاعده تخلیف     
نِ و بر وفق اصل شوری، از آنِ همگان است. زمین را خدا از آ و بنا بر میزان عدالت

عموم قرار داد. بار امانت که همان مسئولیت رهبری است را بر دوش انسان گذارد. 
 (:172زمین، همگان سهیم و شریک هستند) هرو، در اداراز این

 
 وَاالَرْضَ وَضَعَهَا لألنَامِ     
 و زمین را قرار داد برای زیندگان         
 
اند، شکل را حفظ و محتوای تودانست که قدرت حاکم به آسانی میو چون می    

 او شناخت. از جمله: آن حکم را تغییر دهد، حقوق انسان را ذاتی حیات
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شناخت و مقرر  شخصیمالکیت انسان بر کار خویش، حقی شخصی و مالکیتی     
ممنوع کند. را بر انسانی کارکردن  تواندی نمیاکرد که هیچ مقامی به هیچ بهانه

کرد. کند که کلیسا میان خود و افراد برقرار میای را برقرار میس رابطهای عکرابطه
و بنابراین مالک مُلک و از جمله نفس و کار انسان  کلیسا خود را تجسم تثلیث

، کار هرکس از آنِ خود است و هر مقامی بخواهد شمرد. حال آنکه، بنا بر قرآنمی
 (.173د بگیرد، نماینده خدا نیست، دشمن خداست)را از دست فر آن
در این و آن جهان، اساس مالکیت آدمی بر کار و محصول آن، این اصل است     
(174:) 
 
 وَاَن لَّيْسَ لاِلِنسَانِ ااِلَّ مَا سََعى    
 و برای انسان جز سعی او نیست.   
      
قرار داد، پس هر کس باید بر  زیندگانو از آنجا که زمین را خدا از آنِ عموم      

، قدرت (. و چون توتالیتاریسم175روی این زمین از امکان کار برخوردار گردد )
، نظام و منابع و ابزار مالکیت زمین گرداند و از راه انحصاررا اساس مالکیت می

تنها  سازد، قرآنکند و بدان خود را صاحب کار و محصول آن میار میمزدوری برقر
(. 176شناسد و آن کار است )یک پایه و ضابطه برای مالکیت بر محصول کار می
و استبداد توتالیتر، عالوه بر  به سخن دیگر، در مبارزه با اشکال گوناگون استبداد

بر کار، از سرمایه و زمین و ماده خام و ...  شخصیمالکیت شناختن حق شخصی و 
 (.177شناسد )کند و آن را از آن کار مینسبت به محصول کار سلب مالکیت می

شود. وقتی دیگر را که از در بیرون کنی، از پنجره وارد می دانیم که زورباز می    
تواند مالک محصول کار شود، به عناوین ابع و سرمایه، نمیبعنوان مالک زمین و من

مسیحی به عناوین « رعایای»شود. همانسان که کلیسا بر دیگر مدعی مالکیت آنها می
 (: 178خورد )کرد و اموال مردم را به ناحق میمختلف، مالیات وضع می

 
اَمْوَالَ النَّاس  بِالْبَاِطل   حْبَارِ وَالرُّْهبَانِ لَيَاْكُلُونَآمَنُواْ اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ االَ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ    

سَبِيل  اللَِّه  وَالَّذِينَ يَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ واَلَ يُنفِقُونَهَا ف ي وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل  اللَّهِ
 فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ اَلِيم
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) عابدان(   اری از احبار )روحانیان( و رهبانای آنان که ایمان آوردید همانا بسی    
دارند  و آنان که گنجینه خورند اموال مردم را به باطل و مردم را از راه خدا باز میمی
، به )اینان همه( عذاب کنندمیو در راه خداوند، انفاقشان ن طال و نقره را کنندمی

 دردناک را بشارت ده.
     
ها و بدست آوردن تمرکز اموال و سرمایه همترین وجه مشخصه توتالیتاریسماما م      

حق تصمیم و گاه حق انحصاری بر عمل و بخصوص عمل اقتصادی افراد جامعه 
کاری یارای مخالفت نباشد و کار برای آنکه کسی را از ترس بی است. انحصار

کار برای آنکه ساخت اقتصادی با قدرت توتالیتر همآهنگی  انحصار تصمیم بر نوع
ها، بجوید و انحصار تعیین میزان و نوع مصرف جامعه و بخصوص سرمایه گذاری

برای آنکه نیروهای محرکه در اختیار او باشند و او هراندازه از آنها را ضرور دانست، 
 ر کند.برگرداند و صرف نیازهای قدرت توتالیت به زور
 در نازیسم و فاشیسم و استالینیسمتنها اقتصاد توتالیتر اقتصادی نیست که بشر     

های قدیمی، این دوران معاصر دیده و تجربه کرده باشد. در انواع توتالیتاریسم
ست که بشر را از ارو، یکی از کارهای پیامبران آناقتصاد وجود داشته است. از این

(.  از آنجا 179اند، رها گردانند)ها که حالل شدهاند و حرامها که حرام شدهلحال
ام، در اینجا به شرح کرده کتاب اقتصاد توحیدی که این اقتصاد را به تفصیل در

 کنم که اختیار انحصاری بر جان و مال مردم از ضرورتهای استبداداین امر بسنده می
 (:  180و بویژه استبداد توتالیتر است )

 
وَقَالُوْا  ❊وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِکَثِيرٍ مِّنَ الْمُْشرِكِينَ قَتْلَ اَواْلَدِهِمْ شُرَكَآوُهُمْ لُِيرْدُوهُمْ ...     

امٌ ُحرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَاَنْعَامٌ هَـذِهِ اَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ الَّ يَطْعَمُهَا ااِلَّ مَن نّشَاء بِزَعْمِهِمْ وَاَنْعَ
وَقَالُواْ مَا ف ي بُطُوِن  ❊الَّ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاء عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ 

تَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء هَـذِهِ االَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى اَزْوَاجِنَا وَاِن يَکُن مَّيْ
 سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ اِنَّهُ حِکِيمٌ عَلِيمٌ 

بدين سان شركاى ايشان كشتن فرزندان را به نظر بسيارى از آنان نیکو جلوه      
دادند تا هالكشان كنند و دينشان را برايشان مشوش سازند ...  گويند اين حيوانات 

جز آنكه ما خواهيم از آن نخورد و اينها حيواناتى كس و اين كشتزار قرق است هيچ
هستند كه سوارى آنها حرام شده و اينها حيواناتى هستند كه هنگام سوارى نام خدا 
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سزايشان  زنندمىزنند و خدا براى آن افتراها كه كنند، به خدا افترا مىرا بر آن ياد نمى
خاص مردان ما است و بر را خواهد داد و گويند آنچه در شکم اين حيوانات هست 

همسران ما حرام است و اگر مردار باشد همه در آن شريکند، به زودى خدا سزاى 
 كه او فرزانه و دانا است دهدمىوصف كردن )ناحق ( ايشان را 

 
فراگیر مسلط  گردش کار این اقتصاد بر محور تمرکزطلبی است. وقتی استبداد     

های سان که یکی از مشخصهشود. هماناقتصاد مسلط و جهانی میاست، اقتصاد نیز 
استبداد توتالیتر، توسعه طلبی است، اقتصاد این استبداد نیز بیانگر روابطی است که 

ها بایکدیگر همداستان شوند: قشرهای مسلط جامعهاز راه سلطه گری برقرار می
ران ما نیست که مشخصه آورند. تنها در دوای جهانی بوجود میشوند و طبقهمی

های اقتصادهای مسلط و زیرسلطه، تمرکزطلبی و وحدت مال بدستان جامعه
نیز،  زیرسلطه  با صاحبان  قدرت مالی و سیاسی در جهان است. در عصر فرعون

بُریدند و با دستگاه فرعونی ها میهای زیرسلطه، از آن جامعههای جامعه قارون
 (:181شدند ) همدست و همداستان می

 
وَهَامَانَ وَلََقْد  وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ ❊كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ ...  اِنَّ قَارُونَ    

 ف ي االَرْض  وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ  جَاءَهُم مُّوسَى بِالْبَّيِنَاتِ فَاسْتَْكبَرُوا
بود. پس بر ایشان سرکشی کرد... وهمانا موسی به  از قوم موسی قارون همانا    

و هامان را به پرستش خداوند خواند و آنها استکبار  دالیل شفاف قارون و فرعون
 شود(.نجستند )زورمدار قربانی زورمداری می هاییرویه کردند و ر

 
ا جامعه خود و وحدت با قدرت فرعونی، بیانگر سازماندهی گسستن پیوند ب    

شود که مشخصه خاص قدرت توتالیتر است. قدرت توتالیتر همواره بر حزبی بنا می
و سومی اسطوره داشتن های اصلی آن اولی جهانی بودن و دومی شکل تارعنکبوتی 

ا و یا مظهر شدن رهبری بمثابه خدا یا تجسم خدا و یا سایه خدا و یا نماینده خد
 حزب و ... هستند
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. اختیار انحصاری بر نیروهای مسلح و نقش اول دادن به این نیروها 5
 فراگیر و در بیرون آن: در درون جامعه تحت استبداد

 
استبدادهای فراگیر، همه، از راه ایجاد سازمان مسلح و تصرف قدرت بوجود     

اند، ایجاد قشونی از خود و دستگاه تفتیش که کرده اند. اما، همه اول کارینیامده
است. به تدریج، نیروهای مسلح ستون فقرات این یاب، بوده« غیر خودی» عقیدهِ
، نیروهای مسلح موازی میالدیاند. استبدادهای فراگیر قرن بیستم گشته هااستبداد

اند، کردهر میاند و این نیروهای مسلح، در همان حال که جامعه را مهاتشکیل داده
اند تا که رهبری یا محل تمرکز و بزرگ شدن و انباشت مراقب یکدیگر نیز بوده

 .نیروی مسلحی نشودطلبی زبون قدرتقدرت، 
)ع( رسالت بخشید تا قوم خویش را از  ، آن گاه که خداوند به موسیبنا بر قرآن     

شد تا بتواند با  تواناییرها کند، موسی )ع( خواستار  فراگیر فرعون سلطه استبداد
 (182فرعون ذواالوتاد، مبارزه کند: )

 
 وَ استَكْبرَ هُوَ وَ جُنُودُهُ فى االَرْض  بِغَيرِ الْحَقِّ وَ ظنُّوا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا ال يُرْجَعُونَ     
یان او، بناحق، بر زمین به راه استکبار رفتند و  همانا گمان ( و لشگراو)فرعون   

 گردند.بردند بسوی ما باز نمی
 
اند. استبدادهای فراگیر استبدادهای فراگیر از راه قیام مسلحانه سرنگون نشده    

های نازیسم را نداشت( در آتش جنگی گیویژهقرن بیستم )نازیسم و فاشیسم که البته 
، بلحاظ انحطاط ابر قدرتی که امپراطوری برافروختند. استالینیسمبسوختند که خود 

جنبش مردم از بیرون، از میان رفت.  بدست عوامل درونی خود و با شده بود،  روسیه
روی به  ،فراگیر ها از سلطه استبدادفرعونیت نیز، از رهگذر بیرون رفتن زیر سلطه

 .انحالل نهاد
نیز  ،اندخاصه استبدادهای فراگیر بکار رفته ،که در مبارزه با استبدادها هاییروش    

 آموزد:می روش که قرآنچند از یک ،امرهای واقع مستمر هستند. اینک
، خاصه استبداد دمت استبدادتوجیه کننده رفتار افراد نیروی مسلح در خ  .5.1

مرام استبداد فراگیر است. پس به یاد آوردن کرامت و حقوق انسان و پیشنهاد  فراگیر،
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به جامعه و افراد نیروهای مسلح و دیوانیان،کار اول است.  آزادیاستقالل و بیان 
استبداد فراگیر و ابالغ بیان گر توجیهمبری بمعنای توضیح بطالن مرام بدون پیا

، ریزد. در حقیقتآزادی، نیروی مسلح  بمثابه ستون فقرات، فرو نمیاستقالل و 
ها به حقوق خویش واقف شوند و  قدرت را ضد ارزش بشمارند، از چون انسان

کردند، را که عزت تصور می مر طاغوتآیند و خفت اطاعت از الباس ترس بدر می
 ( 184پاشد : )(  بدین تحول، قشون استبدادیان فرو می183یابند. )خفت می

 
 ذُو فِرْعَوْنُ  وَ  عَادٌ وَ نُوحٍ  قَوْمُ قَبْلَهُمْ كَذَّبَت ❊ جُندٌ مَّا هُنَالِك مَهْزُومٌ مِّنَ االَحْزَابِ     

 االَوْتَادِ 
اين سپاه نااليق اينجا نيز چون حزبهاى ديگر شکست پذير است. پيش از آنها     

های )قدرت( )پيامبران ما را( صاحب ستون پایه و عاد و فرعون نيز قوم نوح
 تكذيب كردند. 

 
شوند که از جامعه جدا می استبدادها، خاصه استبدادهای فراگیر، بهمان نسبت  .5.2
. برای از گردندتر می، در جامعه منزویکنندمیرا بیشتر وسیله سلطه بر جامعه  و زور

 زداییباید انزوای آنها را بیشتر کرد. یکی از راه خشونت پا در آوردن استبدادها می
و تألیف قلوب و های انسانها با یکدیگر در جامعه و کاستن از بار زور در رابطه

( و دیگری سخت گرفتن بر استبدادیان و 185) محبت آییندرآوردن آنها به 
 (.186) منحصرکردن مبارزه با سران و کارگزاران ارشد استبداد

از آنجا که استبدادها، خاصه استبدادهای فراگیر، نظام اجتماعی را تا بتوانند بسته     
دهند،  در کسانی از فرودستهای جامعه که به خدمت و به آن شکل هرمی می کنندمی
اند و که این آنها هستند که صاحب قدرت شده کنندمیگیرند، این دروغ را القاء می

رو، بیرون برند.  از اینقدرت همان زوری است که آنها، با مردم عادی بکار می
بیشتر از آلت فعل ندارند، از وهم و بازکردن  آوردن افراد نیروهای مسلح که نقشی

، نیروهای که در استبدادهستند ای شان و جامعهدچشمان آنها به واقعیتی که خو
 دهد، ضرورترین کارها است.محرکه خود را از دست می

گان از حقی است که هم باید بپردازند. صلحنیروهای مسلح جز به دفاع نمی .4.3
است و ممنوع است. کارآمدترین دفاع  عمل شیطان آن برخوردارند. جنگ تعرضی

 (187. )کنندمینیز دفاعی است که جمهور مردم در آن شرکت 
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 خودآگاهی انسان از استعدادها، خاصه استعداد رهبری و استقالل و آزادی  .4.4
باید همراه شود با رها کردن آنها از این دروغ که گویا اد، میدر بکار بردن این استعد

 ( 188اند برای اطاعت )اند برای رهبری و اکثریتی خلق شدهاقلیتی خلق شده
د، نخست نبر فرض که نیروهای مسلح نیاز به سازمانی جداگانه داشته باش .4.5
باید . همواره می(189باید از والیتی پیروی کند که از آن جمهور مردم است )می
انسان، سازمان بجوید. به سخن دیگر، نیروهای مسلح  خودانگیختگیاصل وفق بر 
شود و از طریق باید زیر فرمان مقامی باشد که قدرت در او متمرکز و بزرگ مینمی

 رود. در این سازماندهی، هر عضو، برابر مسئولیت خویش، اختیار دارد.او بکار می
بکار بردن در جامعه، وقتی  شود. اختیار زوروظیفه قشون با شفافیت تمام تعریف می
شود، ممنوع است. چون، بدون وجود ستون ناقض حقوق مردم و حقوق انسان می

جامعه بکار برد،  رب توان برای تحمیل استبدادهای دیگر، نیروهای مسلح را نمیپایه
 ضرور است. دیگر استبدادها، خاصه استبداد فراگیر، هایپایهن برداشتن ستوناز میا
: جانشین بایدکرد آزادی استقالل و با اخالقرا ضد اخالق قدرت پرستی   .4.6

به اطاعت از قدرت  پیشنهاد کردن و مبارزه با اعتیاد« مکارم اخالق»دینی سراسر 
 (190ی )یستا از اسطوره پرستی و طاغوت هاییو ر
(  و استقالل و آزادی 191مشخص کردن راه رشد از راه غی یا زورمداری )  .4.7

( و شناختن حق شرکت او در اداره جامعه خود 192انسان در رهبری خویش )
 (194) شورایی( و پیشنهاد مردم ساالری 193)

دهای جامعه به نهاانحالل نیروهای مسلح در جامعه و تغییر رابطه انسان با  .4.8
وسیله و هدف استقالل و آزادی و رشد  نهادترتیبی که رهبری از آن انسان شود و 

 اجتماعی  بگردد: انسان در استقالل و آزادی و بر میزان عدالت
استقالل و آزادی و رشد انسان در استقالل و آزادی و  بر میزان  ↔دها نها ↔انسان 
 (195اجتماعی ) عدالت
، خاصه استبداد فراگیر و فروریختن های دیگر استبدادستون پایه شناسایی . 4.9

از بازسازی آن، ضرور  آنها، هم در مرحله مبارزه با استبداد و هم در مرحله جلوگیری
ای که پایگاه اجتماعی استبداد است. نیروهای مسلح بخصوص تا با ستون پایه

ای را بوجود گیرد، مجموعهفراگیر است و حزب واحدی که استبدادیان را در برمی
 شوند:د، بکار بردنی نمیننیاور
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 فراگیر:  پایگاه اجتماعی استبداد . 6
ای که پدید این امرها و مجموعه ،مستمر عه امرهای واقع اجتماعیدر مطال    
در دنیای معاصر،  ،کنیم کهخاطر نشان می ،جاآورند را مطالعه خواهیم کرد. در اینمی

اند، های تارعنکبوتی که از روابط شخصی قدرت پدید آمدهها، شبکهدر جامعه
تصادی و اجتماعی و آموزشی و هنری و فرهنگی و... را مهار های سیاسی و اقنهاد
 : کنندمی
اند خانواده بوده 24ها، نخست وزیرها از تا سقوط پهلوی در ایران، از مشروطیت● 
( . با سقوط سلسله قاجار، خانواده پهلوی در تارعنکبوت روابط قدرت 196)

نهضت ملی ایران، ایران را کشوری های حاکم جذب شد. پیش از خانواده
 کرد. فامیل برآن حکومت می 1000خواندند که می
روابط قدرت است. بعد از  دستگاه روحانی ایران نیز دارای شبکه تارعنکبوتی● 

 نهاداند و بردولت و اقتصاد و های تارعنکبوتی ایجاد شده، شبکه1357انقالب 
نماند  ( . قدرت در خانواده خمینی197اند )های دیگر چنگ انداختهنهاددینی و 

توانست، چون صفویه، زیرا شبکه روابط شخصی او ضعیف بود. وگرنه چه بسا می
 را تشکیل دهد.« رهبران نظام»ای از سلسله
که در رأس ایلها قرار  هاییا اتحاد خانوادهر های سلطنتیدر تاریخ ایران، سلسله● 
 جست با شبکه تارعنکبوتیمی ای که سلطنتکردند. خانوادهگرفتند، ایجاد میمی

 کرد. خود، حزب حاکم )ایلهای متحد( و دولت و دیگر نهادها را اداره می
خانواده قرار دارند و قدرت اقتصادی  6ای بزرگ در اختیار ه، سرمایهدر امریکا● 

خانواده کمتر  60 هخانواده متصل است ب 60فامیل است و این  60در دست 
 150سو، بدین گویند: از انقالب کبیر فرانسه(. در باره فرانسه، می198ثروتمند)

های ترین خانوادهخانواده ثروتمند 200، اند. و نیزخانواده بر آن حکومت کرده
 (199فرانسه هستند و بر اقتصاد این کشور سلطه دارند. )

ای تارعنکبوتی ایجادکرد که با پیوندهای در درون حزب، شبکه ، استالیندر روسیه● 
ا این شبکه اداره حزب و دولت و دیگر نهادها را باو جست. عمودی با او ارتباط می

 ( .200کرد )می
ها بود که تکریتی به رهبری صدام، شبکه تارعنکبوتی در درون حزب بعث عراق● 

 کرد.را تضمین می« رهبر»حزب و دولت و... را اداره و امنیت و قدرقدرتی 
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 ها همین نقش را بر عهده دارند. خانواده اسدنیز، علوی در حزب بعث سوریه● 
در حزب کمونیست  است.ای تار عنکبوتی از روابط شخصی قدرت پدید آوردهشبکه

 است.همین شبکه را ایجاد کرده ،خانواده کیم ایل سونگ ،کره شمالی نیز
آیند. ه و یا نیمه بسته پدید میهای طبقاتی هرمی شکل بستاستبدادها در جامعه     

دارد با  خواناییپذیر شدن جامعه و فراگیر ناسازگاری دارد با باز و تحول استبداد
تر شدن جامعه. تکیه گاه استبدادها، گروه بندیهای صاحب امتیاز جامعه هستند. بسته

تفوق پیدا  هایینوادهها نیز، خانواده یا خابا این وجود، در هریک از گروه بندی
روابط شخصی قدرت باشد و یا  که دارای شبکه تارعنکبوتی کنندمیکند یا می

های عمودی و افقی، به مرکز های تارعنکبوتی، با یک رشته رابطهباشند. شبکه
 حزب حاکمان )مرکب از نمایندگان قدرت مالی و یاجویند.  آل قدرت، پیوند می

برد و  می مردم تحت سلطه بکار مهار دولت و فرعونکه ( سیاسی و دیوان ساالری
 ( 201گوید، همین شبکه تارعنکبوتی است : )از سخن می قرآن
 
اءَهُم مُّوسى بِالْبَيِّنَتِ فَاستَكبرُوا فى االَرْض  وَ مَا وَ هَمَنَ وَ لَقَدْ جَ وَ فِرْعَوْنَ وَ قَارُونَ    

ءَ كَمَثَل  الْعَنكبُوتِ اتخَذَت بَيْتًا اَوْلِيَا اللَّهِ دُونِ مِن اتَخذُوا الَّذِينَ مَثَلُ ❊كانُوا سبِقِينَ 
 وَ اِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْت الْعَنكُبوتِ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ 

و هامان را به پرستش خداوند  و فرعون به دالیل شفاف قارون انا موسیوهم    
نجستند )زورمدار قربانی زورمداری  هاییخواند و آنها استکبار رویه کردند و ر

مانند که ، به  عنکبوت میکنندمیشود( . آنانکه غیر خداوند را اولیاء خود می
ها البته خانه ترین خانهدانستند که  همانا سستبافد. و اگر دانا بودند، میای میخانه

 عنکبوت  است.  
 
تارعنکبوت روابط شخصی قدرت سست بنیاد است یابند که گاه مردم در مینآ    
آیند. پیش از آن، بلحاظ رهند و به جنبش در میاز مرام استبدادیان خود را می که

 ،شاند، در نظرندهه ازعصبیتی که اعضای شبکه را بهم پیوند میهای بافترشته
دهد والیت مطلقه امکان می به فرعون. این شبکه نمایدپاره نکردنی میتارعنکبوت 

کند، به میدر مقدمه خود، تشریح  که ابن خلدون عصبیت خود را اعمال کند. نظریه
رود. چون عصبیت از میان رفت، تارعنکبوت به تکانی فرو تدریج، از میان می

این سان از میان رفت. سست شدن عصبیت یکی از عوامل  پاشد. دستگاه استالینمی
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ای با درجه عصبیت باال از ایجاد شبکه شکست نازیها شد. راست بخواهی، هیتلر
را با جهان روبرو  های جنگ بود که آلمانوان شد. یک دلیل آن گشودن جبههنات

هایی از عصبیت بافته بودند، و از پای درآورد. هرگاه رشته را کرد و رژیم نازی
ر نازیسم را از افتادن در دام جنگ با جهان بازدارند، بسا عم« پیشوا»توانستند می

 یافت.  شد و سرنوشتی بدان شومی نمیچنان کوتاه نمی
بافته شده بودند، شبکه  ها از عصبیتنیز، هرگاه رشته در ایران دوران خمینی    

ن ، نه تنها بدان ت«رهبر»شود و  داد در بیرون آن، تصمیم به گروگانگیریامکان نمی
داد ارتش متالشی شود و بخواند . و نیز اجازه نمی« انقالب دوم»دهد بلکه آن را 

، بگردد و عامل مالک دولت شوندگانآلت فعل « رهبر»دشمن به ایران تجاوز کند و 
 سال شود. 8ادامه جنگ بمدت 

را  دستور حمله به روسیه وقتی هم هیتلر زیراتر بود. موفق از این نظر، استالین    
صادر کرد، هم رشته امور دولت را از دست نداد و هم دفاع پیروز روسیه را سازمان 

. هر چند ابر گرداندیکی از دو ابر قدرت جهان را داد و هم بعد از جنگ، روسیه 
 نگری،اما از دید قدرتمداری که ب ویران شد.سازی بود و قدرت شدن خود ویران

قدرت حاکم ویرانگر را استالین فراگیر شدن رود. موفقیت بشمار می کار استالین
و جانشینان  او دید.نمی ،از درونن را آو فروپاشی شت انگابزرگ شدن خویش می

پوساند. زمانی دیدند که دیگر دیر بود و او ندیدند که فرسایش از دورن شبکه را می
 یر و سازمانش در حال فروپاشی بودند.  فراگ استبداد
 وآموزد چه وقت پایگاه اجتماعی فرعونیت سست سوره قصص به انسان می     
، زمان شوند. در حقیقتهای شبکه تارعنکبوت روابط شخصی قدرت پاره میرشته

ر شبکه ممکن از میان رفته و نفوذ د انحطاط و سقوط زمانی است که عصبیت
شود و عامل سقوط بزرگ می )ع( در خانه فرعون شود. به ترتیبی که موسیمی

شود.  اما برای این که جریان دولت فرعون و برچیده شدن بساط فرعونیت می
باید باور به شکست انحطاط و سقوط قطعی بگردد، جامعه زیر سلطه است که می

از دست  را فرعون و باور به ناتوانی از رها شدن از سلطه جامعه مسلط ناپذیری دولت
 ،بنابراین ،بدهد و رها شدن از سلطه و بازیافتن استقالل و آزادی و حقوق انسانی

 د.انبگردرا روش خود   کرامت
« پیشوا»و « رهبر»پاره شدن تارهای تارعنکبوت، مهار حزب حاکم را از دست     
، حزب واحد، وقتی جریان تقسیم به برد. در حقیقتدعی والیت مطلقه بدر میو م
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رسد، در معرض انشعاب و تالشی قرار دو و حذف یکی از دو به درون حزب می
فراگیر و هر استبداد دیگری، بنا بر تمایل قدرت به  گیرد. توضیح این که استبدادمی

شود. تا تقسیم به دو و حذف یکی از دو است که متمرکز و بزرگ می تمرکز، از راه
یکی از حذف تقسیم به دو و  کار ممکن است، در بیرون از شبکه و حزب حاکم،

رسد که جریان تقسیم به دو و حذف یکی از . اما زمان آن میدهدانجام میدو را 
رد و این زمان، زمان بدو، به دورن حزب حاکم و پس از آن، به درون شبکه راه می

 سقوط دولت استدادیان است.
  

 حزب واحد: .7
بر حزب واحد  ،داریاز جمله سرمایهتمامی  استبدادهای فراگیر قدیم و جدید،     

هستند. و اند و بودهمتکی  مدعی رسالت تبلیغ و اجرای یک دین یا یک ایدئولوژی
ولی »خود را  شناسندمیدین یا مرام و بموجب رسالتی که برای خویش به نام آن 

نخست، جامعه را بر اساس برداشت  ،. برای آنکه حزب یگانه شودگردانندمی« امر
.  اما سازندمیبدل  هاتودهو مردم را به  اندازندمیخود از دین یا ایدئولوژی از شکل 

الت خود را اجرای احکام دین و یا عضو حزبی شوند که رس توانندمین« هاتوده»
ی ژانسانها بر وفق ایدئولو تجدید ساخت و سازمان جامعه و آموزش و پرورش

به عضویت حزب در آیند که ذوب در رهبری باشند  توانندمی. تنها کسانی انگاردمی
ناقض با قول پیشینش ی را واپسین قول و فعل رهبر بدانند و هرگاه آن را متژو ایدئولو

یافتند، یا از کار خود )مقایسه دو قول متناقض پیشین و پسین ( شرمنده شوند و یا 
از آن  بایدمیواپسین قول رهبر، موضع او و موضعی است که »با گفتن این سخن که 

، همچنان مطیع امر او بمانند . با این توجیه که تنها رهبر مصون از خطا «پیروی کرد
داری نظام خویش است که همگان را در سرمایهاما آخر را او می زند. است، حرف 

  کند.ن را ناممکن میآوارد و خروج از  ،آن
تارعنکبوتی است. در همان حال که هر  :ای دارداین حزب شکل سازمانی ویژه     

و موقعیتش، ، جا ، بنا بر درجه وفاداری به پیشواگرددمیعضو به یک فرد تنها بدل 
. یک رشته پیوندهای عمودی و افقی اعضاء شودمیدر سلسله مراتب قدرت،  معین 

. احزاب توتالیتر دوران ما همه در کنندمی، بیکدیگر متصل پایینرا از باال تا 
، از گرفتمی. کلیسا بتدریج که قدرت اندکردهسازماندهی از الگوی کلیسا پیروی 
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. سازمان کلیسا گشتمیو قدرت مسلط بر آن جست می جداییجامعه مسیحی 
تا در آن جذب و منحل نگردد. هر چند ازدواج را بر  گشتمیاز جامعه جدا  بایدمی

، اما سازمان کلیسا، که به شکل تارعنکبوت است، کندمیو  کردمیمنع  کشیشان
صل و به کلیسا محکم های گوناگون افقی و عمودی بیکدیگر متروحانیان را با رابطه

باستانی نیز دارای همین نوع سازماندهی فراگیر های استبداد. پیش از کلیسا، بنددمی
و سازمان آن را به تعبیر « آل»از آن به  ست که قرآن. این همان سازماندهی ااندبوده

جامعه  این سازمان تارعنکبوتی، جماعتی جدا و مسلط بر .کندمیتارعنکبوت تشبیه 
دست  است. یکی از وظایف تمامی پیامبران آن بود که این حزب واحد و ابزار

 ( :202فراگیر را از میان بردارند ) استبداد
 
 وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ  اِلَى فِرْعَوْنَ    
 طلب و دستیاران او چراکه استکبار جسته اند و قومی زیادت ون)برو( بسوی فرع    

 و برتری جویند.
 
( . اما هر بعثتی 203و هر پیامبری آمد، این حزب به مخالفت با او برخاست )    

و هر تولد نویی با پاره شدن تارعنکبوت روابط شخصی قدرت روی به پیروزی 
، تشکیالت عظیم خیزندمیاز قدرت استبدادی بر  . مردم وقتی برای رهایینهدمی

 (.204) یابندمیحزب حاکم را مثل تارعنکبوت سست و ناپایدار 
از  ،های تارعنکبوتیخواهیم دید که شبکه ،در  مطالعه امرهای واقع اجتماعی     

هستند که شبکه  هاآیند و این شبکهپدید می ،قاعده تا رأس هرم اجتماعی
 دارند. استبدادیان را پا برجا نگاه می تارعنکبوتی

 
 فراگیر است:  ساز و کار تقسیم به دو و حذف یکی از دو خاصه استبداد ❋
تمامی بنا بر تاریخ، سازو کار تقسیم به دو و حذف یکی از دو، ذاتی      

ها، این سازوکار نیز سازمانبا پیدایش اینگونه  حور قدرت است. ها بر مسازماندهی
. استبدادهای فراگیر باستان چون کندمیو سازمان را تا مرگ رها ن شودمیدرکار 
فرعونیان و استبداد فراگیر کلیسا و نیز استبدادهای فراگیر جدید، نازیسم و  استبداد

در بند تقسیم به دو و حذف یکی از دو  ،داریو اینک سرمایه و فاشیسم استالینیسم
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، از آغاز تا امروز، استآوردهبوجود  در سازمانی که والیت مطلقه فقیه اند.بوده
 سازوکار آن جمع را تقسیم به دو و یکی از دو را حذف کردن است. چرا؟ زیرا
تمرکز قدرت در یک شخص )عنکبوت(، از راه خصومت آمیز کردن تضاد، 

 ماندمیکار ن. جامعه تحت استبداد نیز بیشودمیدر پی، ممکن بنابراین، حذفهای پی
.  چون ضابطه اطاعت محض شودمیو عامل تشدید برخوردها در درون حزب حاکم 

گاری از میزان اطاعت و خود ناچیز انگاری است، اعتماد به نفس وخود چیز ان
قدرت مطلق است.  از  که نمادشودمیو مزاحم تمرکز قدرت در شخصی  کاهدمی
بندیهای دارای تمایلهای نایکسان، در ، در آغاز تشکیل حزب، چون گروهرواین

های گروهها با یکدیگر هستند، تجزیه ها، رابطهدرون حزب، وجود دارند و رابطه
فراد، هرگاه از راه اخراج و حذف ممکن نشود، حزب واحد و حاکم بر گروهها به ا

. اگر حزب رهبری پیدا کند که بتواند در شودمیو بسا منحل  آیدمیدولت، پدید ن
از روابط شخص با شخص و شخص با رهبر پدید  درون آن، یک شبکه تارعنکبوتی

و ذوب شدن شخص در رهبری، جای اعضاء  مالک اطاعت و شودمیآورد، موفق 
برگه دانی از اعضای حزب ترتیب  خاطر بود که استالینرا در حزب معین کند. بدین

داد و آنها را بر این دو میزان، رده بندی کرد. با این وجود، تاریخ حزب کمونیست 
ام نیز سازمان آن بند از بند ، تاریخ حذف کردنهای خونین شد و سرانجروسیه

 گسست.       
به مکتبی و نیمه مکتبی و غیرمکتبی و ضد مکتبی و دیرتر،  و تقسیم مردم ایران    

، از «غیر خودی»و « خودی»بودند، به « نظام مقدس»تقسیم آنها که در خدمت 
فراگیر یا دارای این تمایل و نیز  راه اتفاق نبود و نیست. از این راه است که استبداد

 (.205) کندمیهر استبدادی، همواره از این اصل پیروی 
 
 عاَل ف ي االَرْض  وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ  اِنَّ فِرْعَوْنَ    
و  کندمیها تجزیه و اهل آن را در طایفه جویدمی بر زمین، زبردستی همانا فرعون    

 .گرداندمیای را مستضعف طایفه
 
که رسیدن به آن را  بردمیهمواره به عکس هدفی راه  قدرتبنابراین قاعده که     

، حزب واحد نیز، نیروهای محرکه جامعه گرداندمیوسیله توجیه و مشروعیت خویش 
نابراین در قلمروهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی . بکندمیرا به قوه تخریبی بدل 
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. به رساندمیو فرهنگی، میزان سازندگی را بحداقل و میزان تخریب را بحد اکثر 
 (: 206) شوندمی، های امور واقع زیرپویایی، های رابطه قواپویایی ،سخن دیگر

  
 در وجه سیاسی: ●
 و بیرون مرزهاقراردادن جامعه در موازنه عمومی قوا در درون  -
 تمرکز قدرت تصمیم گیری در رهبری -
 قومی و ملی و مذهبی و گروهیو جنسی و  ایجاد تضادهای گوناگون نژادی -
فشار و  و تبدیل قوه قضائی به ابزار های فشار و اختناق و سانسورایجاد دستگاه -

 اختناق
مشارکت مردم در رهبری و جایگزین کردن اصل های از میان بردن تمامی زمینه -

 مشارکت با اصل اطاعت مطلق از رهبری
 نشناختن هیچگونه حق و منزلت برای انسان  -

 و ... 
 
 در وجه اقتصادی: ●
 اسراف و تبذیر و ایجاد ندرت -
 محروم کردن اشخاص از حق مالکیت بر کار و حاصل آن -
 مالی و غیرمالی  و منابع و ابزار مالکیت زمین انحصار -
کار رهبری سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و محدود کردن کار جامعه به  انحصار -

 کار اجرائی
 برقرارکردن انواع روشهای استثمار -
 اختصاص میزان روزافزونی از  نیروهای محرکه به تولید قهر -
پیشخورکردن روزافزون منابع طبیعت و از پیش مقدر کردن آینده به قصد جاودانی  -

از این که پیشخور کردن نتیجه معکوس یعنی مرگ زودرس قدرتمداری. غافل کردن 
 .آوردمیرا ببار  فراگیر و هر استبداد دیگری استبداد

 
 در وجه اجتماعی: ●
ای، گروهی ملی، قومی، طبقه ،جنسیاهی اجتماعی، نژادی، هها و تشخصتبعیض -

 و خاندانی
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 مداریساخت بندی هرمی شکل اجتماعی بر اساس قدرت -
تعریف مافوق در رابطه با مادون: ارزش اجتماعی هرکس به اندازه جای او در  -

 سلسله مراتب اجتماعی قدرت است.
تبدیل این قدرت به محور وابسته کردن قشربندی اجتماعی به قدرت حاکم و  -

پذیر بنای اجتماعی: نیروهای محرکه را از جمله در جلوگیری از باز و تحول برپایی
 شدن جامعه بکار بردن. 

 
 در وجه فرهنگی: ●
تنظیم کننده و بخصوص ایجاد باور مطلق به قدرت بمثابه  هااسطورهرواج کیش  -

 ها و حتی حامی حقرابطه
 قدرتپایه ایجاد نظام ارزشی بر  -
 برقرار کردن انواع سانسورها -
 اختیار انحصاری قانونگذاری و تفسیر آن -
 قدرت و خالی کردنش از محتوی، بخصوص اصول آنتوجیه تبدیل دین بوسیله  -
  به مردم  ،و ناامیدیها و القاء آنها ایجاد باور مطلق به جبر و تولید انواع ترس -
 کر از عمل و عمل از فکرجدا کردن مادیت از معنویت و ف -
 ها و القای باور به آننهادتقال برای ایستا کردن  -
 رواج خرافه پرستی -
 های تخریبیو روش های اجتماعیسیبآو تولید و اشاعه انواع فسادها  -
هدف رام  باهای فرهنگی فعالیت ایجاد فضای بسته فرهنگی و تحصیل انحصار -

 .داشتن مردمکردن و رام نگاه
برای اینکه حزب توتالیتر جامعه را در هر چهار بُعد فعالیت، مهار کند، بناگزیر      

ی توتالیتر هاقدرترو، تمامی . از اینگرددمیمند زی دیگر نیاهاسازمانبر یک رشته 
اغلب بشکل  ی گوناگون سیاسی و اداری و نظامی و قضائی و فرهنگی راهاسازمان

 :آورندمیدوگانه و رقیب و بموازات یکدیگر بوجود 
 
 ی موازی :      هاسازمان ●

 که کلیسا تحت عنوان تفتیش عقاید قوای سرکوب :ی قضائی هاسازمان     
ازی را در ی موهاسازمان. در دوران معاصر، انواع مستمر بودند امر واقعبوجودآورد 
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که در  استبدادیی هارژیم در ،فاشیستی و استالینیستی و پس از آن توتالیتاریسم
، زیر چشم داشته اندشدهمستقر  جمله کشورهای اسالمی کشورهای مختلف، از آن

، از جمله، در دوگانگی دهدمییسم را تشکیل و داریم. تضادی که بنیاد توتالیتار
و  . حزب حاکم عالوه بر بوجودآوردن دیوان ساالریکندمیتجلی  هاسازمان
و « اطالعات و امنیت»ی هاسازمانی نظامی و انتظامی، در کنارشان هاسازمان

 .آوردمیبوجود « خصوصانواع پلیس م»و « شبه نظامی»و « چماقداری»
 کند. لیبرال نیز همین کار را می داریسرمایه
، بردمیرا از یاد ن هاسازمان، این پردازدمی استبدادهر نوبت که به نوعی از  قرآن     

 ( : 207) پردازدمیشتر به موضوع با  تفصیل بی از جمله در بحث از حزب فرعون
 های متعدد دارد:پایه قدرت فرعون -
  

 وَفِرْعَوْنَ ذِي االَوَْتادِ     
 دارای ستون پایه ها)ی قدرت( و فرعون    
 
 های گوناگون است:، یکی نیروهای نظامی و شبه نظامی یا قشونهاپایهاز  -
 
 هُوَ وَجُنُودُهُ ف ي ااَلرْض وَاسْتَكْبَرَ    
 اند و او و لشگریانش بر روی زمین استکبار جسته    
 
ای است. بهتر است گسترده ها، دارای دیوان ساالریغیر از قشون فراگیر، استبداد -

های ها وجود دارند، دیوان ساالری«نقشو»بگوییم در نظام فرعونی همانطور که 
شراف، همه مردم را  های خبرچینی و اِمتعدد نیز وجود دارند. عالوه بر دستگاه

جاسوس یکدیگر گرداندن نیز، روش کار استبداد فراگیر است. آن سان که، هم در 
ند. آوردمیر  خفا، ایمان نهم د ، جز بستگان او، آن، حتی از قوم موسیدوران فرعون

 (:208) ترسیدندمیگستردة فرعون  زیرا از دستگاه جاسوسی
 
يَفْتِنَهُمْ وَاِنَّ  وََملَئِهِمْ اَن ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن ِفرْعَوْنَ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى ااِلَّ    

 لَعَالٍ ف ي االَرْض فِرْعَوْنَ
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جز خویشانوندانش به او  سیوو تفتین دستیاران او، از قوم م پس از بیم فرعون    
 ایمان نیاوردند. و همانا فرعون، بر زمین، زبردستی سخت آزار کننده گشته بود.

 
های تبلیغاتی و فریفتاری، بخصوص ساحران، فراگیر به انواع دستگاه و استبداد -

 فریفتاران و مفتشان عقاید مجهز است:
 
 ائْتُون ي بِکُلِّ سَاحِرٍ عَلِيم... 

 ... نزد من آورید هر ساحر دانائی را
 

های گوناگون زمان ما نیست که همگان جاسوس استبدادتنها در  سانبدین     
است. از  ،خاصه استبداد فراگیر ،بداداست، بلکه این خاصه دیرین شوندمییکدیگر 

 (: 209) کندمیبصراحت جاسوسی و غیبت را ممنوع  قرآن رواین
 

سَّسُوا واَل تَجَ اجْتَِنبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ واَل يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا     
 يَاْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا؟ ...  يَغْتَب بَّعْضُکُم بَعْضًا اَيُحِبُّ اََحُدكُمْ اَن

ای از ها اجتناب کنید. همانا پارهای کسانی که ایمان آورده اید. از بسیاری از ظن    
ی ها گناه هستند. و در باره یکدیگر، تجسس و از یکدیگر غیبت نکنید. آیا کسظن

 از شما هست که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟...
 
، کامل نیز مراد است. در حقیقت از بسط جاسوسی در جامعه، برقراری سانسور    

خبرگزاری و اطالعات و انتشار  یکی تحصیل انحصار ،استبدادهای از ستون پایه
 ست.ا اآنه
 

 دستگاه تفتیش عقیده و مجرم تراشی:  . 8
در دنیای امروز، هم سازمانهای تفتیش عقیده وجود دارند و هم در درون و بیرون     

با شکار  ، زمانی مکارتیسماز مرزهای کشورها، بکار مشغولند: در دموکراسی امریکا
م اکنون، سیا و نیز سازمانهای اطالعاتی دیگر، دامن گسترد و ه« کمونیستها»

نیز،  و نیز در ایران دوران والیت فقیه . در ایران دوران شاهکنندمیتفتیش عقیده نیز 
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بدین کار مشغول بودند و هستند. با این تفاوت که ساواک کار  و واواک ساواک
بود و واواک والیت مطلقه  هاپهلوی صلیش یافتن و عقوبت کردن مخالف استبدادا

تر به کار یافتن و عقوبت کردن مخالف رژیم نیست. کارش نزدیک تنها کارش فقیه
است. آن  دوران هیتلر و آلمان ران استالیندو دستگاههای تفتیش عقیده در روسیه

دستگاهها نیز میراث خوار دستگاه تفتیش عقیده پاپها در قرون وسطی هستند. کار 
دستگاههای تفتیش عقیده تنها پی بردن به طرز فکر افراد نبود و هنوز نیز نیست. 

ن به پندار یا گفتار و یا کردار کسی که باید شکار کنند، کار آنها معنای دلخواه داد
لیتر نبودند و نیستند که دستگاه تابود و هست. دولتهای استبدادی و دولتهای تو

، تمایل به استبداد خوانندمی« دموکرات»تفتیش عقیده دارند. افرادی که بسا خود را 
خود را به پندار و گفتار و  فراگیر دارند و این تمایل را اغلب از راه معنی دلخواه

کنند.   یا تخریبشان تخریبش خواهندمیکه  دهندمی، بروز دادن کردار کس یا کسانی
کاری دودستگاه تفتیش عقیده و هم مبارزه با تفتیش عقیده،  شناسایی، هم روایناز 

 به آن پرداخت. بایدمیکه مدام  هستند
و  دهه اول دو بیستم و اینک، در گفتیم که دستگاههای تفتیش عقیده در قرن    
قرن بیست و یکم، میراث خوار دستگاه تفتیش عقایدی هستند که در اختیار  دوم

بود. نیازی به تقلید نیز نداشتند چرا که زبان و روش کار قدرتمداران یکی  واتیکان
است، اما ماهیت کار سازمان تفتیش را نو کرده فراگیر جدید ابزار هستند. استبداد

، قسمتی از فصل رواین. از بودعقیده همان است که سازمان تفتیش عقیده واتیکان 
در غرب،  که در باره سیر تحول مسیحیت کنممیدوم تحقیقی را در این جا نقل 

 ام:انجام داده
 
 :قدرت توسط کلیسا جریان از خود بیگانه شدن دین در بیان ❋
 
. دین عشق، دینی شدمیقدرتمداری که کلیسا بود ناگزیر نیازمند اسطوره قانون     

و  تضاد را از یونان که انسان را از بردگی قانون پرستی رها کرده بود، اینک، فلسفه
ی به قانون جزا و . راه و رسم عشق و ایمان جاگرفتمیقانون پرستی را از روم 

که سن پل قوانین را به دو  بردمیاز یاد کلیسا . دادمی، حدودی تغییرناپذیر «حدود»
 شوندمیشمول که به تقوای انسانها راجع  : قوانین پایدار و هستیکردمیدسته 
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)نکشتن، بت نپرستیدن، فریب ندادن، ... و عشق ورزیدن و...( قوانین ناپایدار که 
همه مکانی و همه زمانی نیستند. قوانین اخیر کهنه شدنی هستند و باید مرتب نو 

تغییر اجرا کردن های فساد بقاء در کهنگی است. قانون کهنه را بیشوند. یکی از مایه
دیگران به دین  شودمی، سبب -که بدون اسطوره کردن قانون، شدنی نیست  –

( . 210ونت روز افزون نیاز پیدا کند )نگروند. حتی حفظ دین متدینان نیز به خش
و این واقعیت که محتوای قانون باید  کلیسا نه تنها به کهنه و نو بودن قانون

تا بتواند هر  رساندمی خداییدیگر کار نداشت، بلکه قانون را به  ،باشد حق
. قانون را اجرا اعتراضی به قانون را ارتداد و مستوجب مرگ قلمداد کند

اما برای  کردمی. اجتهاد آوردمیو بر سر این و آن فرود  کردمیق ، چماکردمین
 کشتمی. قانون را کشتمیبرآوردن نیازهای کلیسا بمثابه قدرت توتالیتر. عشق را 

. انسان برای قانون کردمیو در همان حال، انسان را به پرستش اسطوره قانون مجبور 
و موافق نیاز  کردمیاخذ  ه از حقوق رومیو نه قانون برای انسان. به قوانینی ک شدمی

. بدان حد که چون و چرا در باره آنها، بخشیدمیقداست  ،دادمیخود، در آنها تغییر 
، دین عشق، به دین جرم و سانبدین. گشتمی، تلقی «انکار ضروریات دین»

 ( .211) شدمیمجازات سازی بدل 
نقش امپراطوری را برعهده  توانستمی. اما نشدمیدل کلیسا به قدرت سیاسی ب    

بود که، « هاآخری»بگیرد. چرا که بنیاد قدرتش بر ایمان بود و تا آن زمان، نماینده 
. شدندمی« هااولی»ند و آمدمیاز فقر حرمان بدر  بایدمی، بنابر وعده انجیل

نگهای داخلی، دیگر بزرگ نبود و خطرخارجی، بر اثر گرفتار شدن مسلمانان به ج
به  ، جنگهای صلیبیطال و کاالهایی که به خاطر تغییر جهت دادنشان بسوی اروپا

همه، خطر ند. با اینیافتمی( اینک به اروپا جریان 212راه انداخته شده بودند، )
، رواین. از داشتمیبیشتر از نظر وجه بیان، وجود ، کمتر از نظر نظامی و اسالم

کلیسا هم برای توجیه خویش بمثابه قدرت دنیوی و هم برای مبارزه موفق با اسالم 
، روز به هاجامعهو جریان رو به رشد ارتداد و هم بخاطر نیاز به قوانین برای اداره 

. اروپا در جریان تحولی شتابشدمیتر روم نیازمندو حقوق  یونان روز، به فلسفه
و کلیسا دم از مأموریت جهانی و  شدمیگیر، به مرکز جهان و به قدرتی جهانی بدل 

هم برای جهان مداری می، آن«سیاست علم»، در پی رواین. از زدمیابدی خویش 
صالت انسان، عنوان گرفت که بعدها، نحله ا شدمیو خود بانی جریانی فکری  گشت

کتاب  ، اگر ماکیاولقراربدینفراگیر کلیسا گشت.  اروپا از استبداد هاییو بانی ر
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نوشت، نه اتفاقی و نه نا  –که حاکم رم بود  – شهریار را برای فرزند نامشروع پاپ
به حاکم رم آموخت: حکومت باید ش که ماکیاول رواینبهنگام بود. بخصوص 

دارد. اما هر وقت ضرورت ، او را باورمند نگاهتوده را از قانون بترساند و، به زور
را نادیده بگیرد، بیانگر رفتار کلیسای مدعی « احکام ضرور دین»اقتضا کرد، 

 ( 213والیت مطلقه بود . )
بود، با پایان گرفتن  و دشمن فرعی دین یهود باری، با آنکه دشمن اصلی اسالم     

و  شدندمیمیالدی(، جنگهای مرامی آغاز  1291تا  1096)از  جنگهای صلیبی
: یکی دولتهای ملی شدمیند. کلیسا از نظر داخلی، با دو دشمن روبرو یافتمیادامه 

و به گریز از مهار جستند میتها، محتوی و شکل مستقل که در جریان شکل گرفتن مل
در دین جنگ و  ، دین صلحروایناز «. ارتداد»داشتند و دیگری  تمایل ،کلیسا

. کلسیا از آن عصر که بشریت را به صلح جاویدان شدمیخشونت از خود بیگانه 
 هایی. شیطاندیدمی شیطان ، قرنها دور شده بود. اینک دنیا را پر از دشمن وخواندمی

ند. کلیسا که خود را مظهر لطف کردمیند و آنها را مرتد آمدمیکه به درون مؤمنان در 
که مرتد را بسوزاند تا شیطان  دیدمی، از راه لطف و رحمت، ضرور شمردمیخدا 

ارتداد را از  به جهاد خیزند و ریشه خواستمیرا از درون او بیرون راند! از مؤمنان 
 ن برکنند!یزم
، از عالی و دانی، از قید هر تعلقی در این دوره، کلیسا اصرار داشت که کشیشان    

های کلیسا از آنها، اغلب با جز به کلیسا، رها شوند. موقعیت یگانه کشیشان و توقع
عیت اجتماعی و واق سویی. بخصوص فساد روز افزون کلیسا از شدندمیهم سازگار ن

ها تنظیم کننده رابطه در محیط کلیسا نیز زور شدندمیمتحول از سوی دیگر، سبب 
. یافتمیگسترش  گرینوافالطونی و مانی ، زمینه نفوذ فلسفهسانبدینبگردد. 

. گرویدمیو به فلسفه قدرت  شدیمدر عشق، دور  (  کلیسا از توحید یا حیات214)
 خود را صاحبِ (، اینک، 215که با مجازات اعدام مخالف بود ) کلیسایی

.  عمل بر خالف اراده کلیسا و رعایت شمردمیستاندن حیات، « و حق  توانایی»
ند و مجازات مرگ آمدمینکردن قانون کلیسا و توهین به کلیسا، ارتداد بشمار 

ند! حد نشناختن در کردمیسخت مجازات شونده را پاک  ند. مجازاتهایداشتمی
آمیز گناهکار و محیط را از . زیرا مجازات شقاوت شدمیشقاوت، رحمت خوانده 

که  کردمیپیدا « احکام ضرور». در این دوره بود که دین کردمیآلودگی پاک 
یات به بود که دین ح سانبدین. شدمیانکارشان، ارتداد و مجازات ارتداد، مرگ 
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. نه تنها شدمیدین مرگ، دین عشق به دین کین، دین عفو به دین مجازات بدل 
از زندان تن خوانده  هایی، بلکه هر مرگی رشدمیشمرده « رحمت»مجازات مرگ 

. شدمیاز عالم باال و روح در تن زندانی تصور  : تن از عالم پست و روحشدمی
بود که دین بمثابه روش زندگی،  سانبدین. کردمی مرگ روح را از زندان تن رها

 آمدمی کلیساییو این فلسفه بکار  دادمیجای خود را به فلسفه بمثابه روش مرگ 
بود. هم برای دوام قدرتش و هم برای توجیه  که سخت نیازمند داوطلبان شهادت

 (. 216قتلهایش )
( دور و انجیل ، از کتاب )توراتشدمیگانه دینی که در بیان قدرت از خود بی    
، دیدمیکه اینک جهان را سراسر انباشته از مجرمان و جرم  کلیسایی. گشتمی
 حقوق را از کتاب استخراج کند. ناگزیر، فقه بر دو پایه، یکی فلسفه توانستمین

. کلیسا رابطه با کتاب را از شدمی، بنا قوق رومیپرستی و حیونانی و دیگری قانون
جانشین رهنمود کتاب  . نظر مقام دینیسپردمیو آن را به فراموشی  دادمیدست 
و پیشگیری از ارتداد، « اجرای حدود»و این مقام، برای حفظ کیان دین و  شدمی

مصونیت قضائی پیدا  . کشیشاندادمییده تشکیل سپاه پاسدار و دستگاه تفتیش عق
قابل محاکمه بودند. تازه، « دادگاه ویژه روحانیت»ند. بدین معنی که تنها در کردمی

و پاپ به ندرت  رسیدمی برای اینکه حکم قابل اجرا شود، باید به تصویب پاپ
 ( . 217« )ند کندشمشیر خدا را کُ » شدمیحاضر 
، فسادی نزدیک به مطلق پدید تنهاییاین قدرت نزدیک به مطلق، به     
ها هر اندازه فاسد، مادون. اما از آنجا که بنا بر آموزشهای ماکیاولآوردمی

هم سان، ادامه مسابقه قدرت و فساد، آن. اینشدمیتر، فساد تشویق تر، مطیع
 آورد:میبه بار  بمدت چند قرن، دو نتیجه را

 از بین بردن هرگونه اعتماد به کشیش و الف.
 ( .218پیدایش عقاید دینی جدید و گرویدن مردم به آنها ) ب.
فراگیر  ، تمایل روز افزون کلیسا به استبدادکردمیاما آنچه وضعیت را وخامت بار     
 بود:
و آن را تجسم خدا در کمال خویش  دگذرانمیکار را از اسطوره گرداندن کلیسا ● 
، هر زمان بیشتر دادمی. کلیسا که در روزهای نخست جامعه مسیحیان معنی گرداندمی

و هنوز نشده بود، خود را گم  شدمی بایدمیاز زمان پیش، در کلیسای جهانی که 
که جهان  دادمی. کلیسا، بنام آن کلیسای جهانی به خود رسالت و مسئولیت کردمی
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برآورد. زیرا تجسم  توانستمیا مسیحی بگرداند. این هدف زمینی را تنها کلیسا ر
بگردد،  دادمی، کلیسا، بنام خدا و جهان مدار شدنی که وعده سانبدینبود.  تثلیث

 .بخشیدمیبه حاکمیت مطلق خود، مشروعیت 
چرا که بدون چنین باوری، . آلودمیرا تا ممکن بود به تعصب و خرافه  هاتودهباور ● 

که کلیسا  ند. تعصب و ترس دو سالح مخوف بودگرفتمیکلیسا در معرض فنا قرار 
 .کردمیبطور روز افزون از آنها استفاده 

، جانبدار افزایش کردمیاز آنجا که سیاست جهانی کلیسا قربانیان بسیار طلب ● 
: زن را باوراندمیجنس  . ناگزیر زن و مرد را از دو شدمیهرچه بیشتر جمعیت 

 .گرداندمیرا وظیفه او « بچه گذاری» و خواندمیموجودی سرشار از سکس 
نقشی « مرتدان»متعصب در مبارزه سیاسی و بخصوص در تعقیب « توده»به ● 

 .دادمیروزافزون 
را به یک رفتار جمعی بدل سازد. در این دوره، « طلبی شهادت» کوشیدمی● 
 .دادمیارزش مطلق جلوه « توده»بمعنای فدای کلیسا شدن را، در نظر « ثارای»
 و نسبت به اطاعت کاستمیبطور روز افزون، از حساسیت خود نسبت به وفاداری ● 

 .کردمیحساسیت هرچه بیشتری پیدا  ،از خود
و دین را در ابر ابهام فروتر  کردمیاز گفتن سخن روشن امتناع  توانستمیتا ● 
ای از مراسم و . بطوری که دین در مجموعهشدمی. ابهامی که روز افزون بردمی

 .شدمیعالمتها و شعارها ناچیز 
و کار را به  دادمیدادن به سخن قربانیان تفتیش عقیده را به خود اختیار معنی● 

ی . در دنیاکردمیرا نیز بد و بر زبان آوردن آنها را جرم  ییهاکه کلمه رساندمی جایی
فراگیر تمایل دارند، همین روش را بکار  کنونی نیز گروهها و اشخاصی که به استبداد

 . برندمی
. بدین معنی شدمی. این سانسور شامل کتاب مقدس نیز کردمیکامل برقرار  سانسور● 
 ت.، کسی حق مراجعه به آن را نداشغیر کشیشاناز که 
. انسان موجودی بود که گناهکار و وظیفهشدمیبرای انسان کرامت و حقوق قائل ن● 

 و او بود که برای رستگاری به کلیسا نیاز داشت. شدمیمند زاده 
 .کردمیسلطه خود را بر پندار و گفتار و کردار فرد مسیحی بازهم بیشتر ● 
 نت و ستایش از صلحبیان معنویت و محبت، اینک جای خود را به بیان خشو● 

ترین عمل . جنگ را قویسپردمیجای به ستودن جنگ با مرتدان و ضرورت آن 
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تا مگر، همگان، چنانکه پنداری در  دادمیدر نظر مسیحیان جلوه « مؤمن تودهِ»
 ، پای در صحنه جنگ گذارند.کنندمیها شرکت ترین حماسهشکوهمند

 .کردمیفراگیر را بطور پیگیر ایجاد و استوار  های استبدادستون پایه● 
و  آوردمیبه تروریسم بمثابه مؤثرترین شیوه ایجاد رعب و وحشت در مردم، روی ● 

 . آوردمیبرای پرداختن به آن بوجود  هاییسازمان
جهان بزرگ است و شمار  بردمیو اینک که پی  شدمیگراتر روز به روز، نخبه● 

کردن نظامی برای مسیحی –یحیان بسیار، جانبدار فرستادن هیأتهای مذهبی غیر مس
 .شدمیجهانیان 

« ایثار»و « شهادت»ان و تبلیغ کلیساییاین تحول بدفرجام، تضاد میان دنیاداری     
یک اقلیت متعصب  شدمیو سبب  گرداندمیتر و حادتر به قصد رستگاری را نمایان

سیاسی، خاصه  نهادک اکثریت بزرگ در جستجوی قوه تعدیل کننده، به بماند و ی
 کردمیهای باال کلیسا را از زمان و مکان فعلی دور گیویژهدولت ملی، روی آورد. 

. جریان پیدایش ملتها و در نتیجه، رشد گرداندمیو در بند دنیای مجازی اسیرتر 
، در رواین. از دیدمیبلکه خصم را به درستی نبمثابه قدرت رقیب و  ،قدرت سیاسی

گرفت در می هاییمنازعاتی که در جریان پیدایش ملتها، میان دولت مرکزی و ارباب
ند، کردمیند و بر قلمرو مالکیت خویش، حکومت داشتمیکه خود نیروی مسلح 

. اما شدمی. گاه جانبدار این و زمانی طرفدار آن کردمیکلیسا موضع وسط را اتخاذ 
با دولتها همراه  کردمی، ناگزیرش کردمیجریان قوت و شدت گیر که کلیسا را تهدید 

های ، هرچند تفوق با کلیسا بود، اما باید موجودیت مستقل دولتسانبدینگردد. 
مذهبی  –ی ملی هاجنبش. زمینه پذیرفتمیکشورها و حتی رقابت آنها با خود را 

 ( 219. )گشتمیاین سان فراهم 
 Diego de، یک کشیش اسپانیولی، به اسم دیگو دو آزودا 1206در سال     

Azevedaُسما ، اسقف ا  Osmaاینوسان استدعا کرد او  به منتپلیه رفت و از پاپ
ن و کافران را از وظیفه کشیشی معاف کند تا او بتواند، بعنوان مسیونر، در میان مرتدا

به تبلیغ دین بپردازد. پاپ با این استدعا موافقت کرد. وی لباس پر زرق و برق 
اسقفی را از تن بدر کرد و خرقه پوشید و با پای برهنه، به راه افتاد. تنها مصاحب 

بود. این دو  Domingo de Guzmaبه اسم دومینگو دو گوزما  گوییاو، مسئله 
از عهده مسئولیت برآیند. از پاپ خواستند که به آنها اجازه  تنهاییند به توانستمین

موافقت کرد و با این  نهاآوعظ در مجامع عمومی را بدهد. اینوسان با تقاضای 



91 

 

ترین پی آمدها در تاریخ و گسترده دادرویترین حادثه زمان موافقت، بزرگ
، سانبدین Dominicainsها کنو کلیسا را ببار آورد. چرا که دومینی مسیحیت

 بوجود آمدند و در تاریخ و جهان ماندگار شدند.
ند یک مسئله گوی ساده، با کردمیو کاردینالهای مشاور او کجا تصور  پاپ    

ترین شخصیتهای محترم ،پس از او ،راه بیفتد و ،پوشیدن لباس فقر، به دنبال استادش
زمان خود بگردد و نظمی را بنیادافکند که در جهان مسیحی، دامن بگسترد؟ 

بیزار بود. نه تهدید  دومینگو مردی خوش روی و خوش خلق بود. از بکاربردن زور
. مردم که به زندگی ای داشتدر کار او نبود. زندگانی مرتاضانه ،و نه شکنجه و زندان
عادت کرده بودند، از مسیحی و ضد مسیحی، او را گرامی  پر تجمل کشیشان

 ند.داشتمی
ها اینان در ابتدا جانبدار فقر نبودند. اما بعد از آنکه اثر کار فرانسیسکن    

Franciscains  میالدی، یک سال پیش  1220را دیدند، جانبدار فقر شدند. در
مرگ دومینگو، پذیرفتند که خدمتگزاران باید به زیور فقر آراسته شوند. در  از

ند مالک مالی شوند. نباید هدیه توانستمینامه شد. اعضاء ن آیین، فقر جزء 1228
در  :زیست و مرد ،. دومینگو مقدس شد و با رعایت کامل دستورپذیرفتندمی

ب داشت اراکه خود نه رختخورختخواب برادری و در پیراهن برادر دیگری مرد. چ
 ( 220و نه پیراهن )

همزمان با او، یک مقدس دیگر، گروه دیگری بوجود آورد. این شخص جیوانی     
نام و نشان سالگی جوانی بی 20داشت و فرزند یک بازرگان بود. او تا  برناردون نام

د. این بیماری شخصیت او را یکسره بود. در این سن، به بیماری سختی دچار ش
تغییر داد. از آن پس، عمر خود را وقف زهد و خدمت به خلق کرد. پدر و مادرش 

، چشم بپوشد. جیووانی او را نزد کشیش بردند تا ناگزیرش سازند از حق خود بر ارث
از مال یا فرانسوا، در حضور کشیش، لباسها را از تن درآورد. عریان شد و گفت: 

. از آن پس، با پای برهنه، براه افتاد. به خواهدمیدنیا نه حاال و نه در آینده هیچ ن
. به کردمیو  احسان  آوردمیبدست  ، پولگداییتبلیغ دین مشغول شد و از راه 

تن رسید، گفت:  8زودی، شهرت و پیروان بسیار پیدا کرد. وقتی شماره مریدانش به 
کنیم. چهار گروه دو نفری تشکیل  است که جهانیان را پیرو انجیلیدهزمان آن رس

داد. گروه اول را بسوی شمال و گروه دوم را بسوی غرب و گروه سوم را بسوی شرق 
بوجود آمدند. در  سانبدینها و گروه چهارم را بسوی جنوب فرستاد. فرانسیسکن
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عضو، پیدا کرد. از جمله، یک  5000میالدی، در حدود  1221حوالی سال 
، در دورترین نقاط 1256کاردینال و چند اسقف عضو این گروه شدند. در سال 

 او انتشار یافته بود.  آیینجهان نیز 
شدند  انکیزیسیون دهنده ها دو فرقه شدند که سازمانها و فرانسیسکندومینیکن     

ای برای سرکوب مرتدان در جستجوی وسیله تند: پاپو تفتیش عقیده را برعهده گرف
بود. به این دو فرقه روی آورد. این امر که اصول راهنمای این دو، فقر و کار و 

که همگان آنها را فسادناپذیر بشمارند و پاپ  شتگمیتواضع و احسان بودند، سبب 
. پاپ این دو شودمیقیت تصور کند که به دست آنها، مبارزه با ارتداد قرین موف

گروه را به پاسداری از دین گمارد و دستگاه پاپ، زمان به زمان، بر اختیار آنها افزود 
، 1244که در سال  جاییتا که در کار خود، از هرگونه تسهیلی برخوردار باشند. تا 

، پاپ 1296از دیگر سازمانهای کلیسا، بکلی مستقل و خود مختار شدند. در سال 
ها را از کلیه مقررات جزائی دینی ها و فرانسیسکنصادرکرد و دومینیکنقراری 

معاف کرد. اعضای این دو، تنها موافق اساسنامه گروه خود قابل تعقیب قضائی 
، دستگاه پاپ ارتش خالصی را پیدا کرد که بطور کامل تحت اختیار سانبدینبودند. 

 ( 221و امر او بود )
و  ر اساس ترک قدرت و تمام نمودهای آن، از مقام و پولاما این دو گروه که ب     

بیزار بودند، از راه قدرتی که به آنها  امر و نهی بوجود آمده بودند و از بکار بردن زور
تفویض شد، به زور، بعنوان وسیله اصلی مبارزه با کفر، روی آوردند. تا آنجا که بی

دند و در کار تفتیش عقیده، جنایاتی را مرتکب شدند که هنوز حمها شررین بیترحم
، ضد زورها بندگان زور شدند. چرا؟ زیرا گرایش آنها سانبدینالمثل هستند. ضرب

که پیروی از بیان قدرتی بود که فقر را  آزادیاستقالل و به فقر، نه پیروی از بیان 
  سالح خویش کرده بود.

سال بعد از مرگ دومینگو،  10، یعنی 1231تفتیش عقیده واقعی از سال      
، تمامی شدمیکه از دو گروه باال تشکیل « سپاه پاسداران»سازمان یافت. عالوه بر 

 . پاپگرفتندمیدستگاههای دولتی در اختیار تفتیش عقیده و مفتشان عقیده قرار 
( و تا نشانه222که در باره یکدیگر جاسوسی کنند ) خواستمیاز عموم مسیحیان 

را آگاه « دادگاه تفتیش عقیده»ای از ارتداد در رفتار و گفتار کسی دیدند، در دم، 
، نخست شدمیبه ارتداد متهم  سازند. هرکس که از سوی دستگاه انکیزیسیون

ند تا زمانی که داشتمیاه و آنگاه او را در زندان نگ گشتمیاموالش مصادره 
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فرصت بیابد و به جرمش رسیدگی کند! شگفت آنکه قوانین انکیزسیون تا « دادگاه»
سربازان ». اگر امروز، جاسوسان و مفتشان عقیده اندشدهامروز از سوی کلیسا لغو ن

 .شدندمیخوانده  ، آن روز سربازان مسیحشوندمیخوانده « امام زمان
یک قرن و نیم و بیشتر، » موقت»بود. اما دوران « موقت»ابتدا، انکزیسیون         

بطول انجامید. بتدریج، تفتیش عقیده، سازمانی کامل پیدا کرد و دستگاه اطالعاتی 
(. چنان رعب و وحشتی پدید آورد که هر مرد 223میلیونی در اختیار گرفت ) 65

اموالش مصادره  ،ست دستگیر شوداست و هر لحظه ممکن ارفته« لو» بردمیگمان 
شوند و زن و فرزندانش را شکنجه کنند و خودش را بسوزانند. بنا بر رأی کلیسا، بر 

. بر این مبنی، آیدمیاثر گناهی که آدم و حوا مرتکب شدند، هر انسانی گناهکار بدنیا 
. هر مسیحی مجرم بود مگر این  سپردمیاصل برائت جای خود را به اصل مجرمیت 

وقتی هم رأی بر  گناه اعالم کند. اما دادگاه تفتیش عقایداو را بی« دادگاه»که 
 .کردمیرا از هویت قربانی پاک ن« مجرم»، صفت دادمیبرائت کسی 

کودکان نیز از انکزیسیون معاف نبودند. بنا بر مقررات تفتیش عقیده، هر پسر     
ساله به باال ممکن بود متهم و محاکمه شود.  12ساله به باال و هر دختر  14

بخصوص کودکان و نوجوانان شکارهای دستگاه تفتیش عقیده بودند. چرا که باید 
برده « دادگاه»ند و بمحض اینکه به کردمیاز کودکی با وحشت از انکزیسیون، خو 

« یقاض»زده و رنگ باخته، در برابر خود را می باختند. وحشت ، کامالاشدندمی
. خواندمیرنگ باختگی را بهترین دلیل بر مجرمیت « قاضی» .گرفتندمیقرار 

. شدندمیهای عقیده رعایت ناز سوی مفتش دانستنی است که مقررات انکیزیسیون
ساله به ارتداد متهم  7ساله و حتی پسران و دختران  9ساله و دختران  10بسا پسران 
به محاکمه  شدمیساله را ن 25در کشورهای التین که کمتر از  .شدندمیو محاکمه 

امدادگر »خواند، دستگاه انکزیسیون تدبیری جست و آن این بود که برای کم ساالن، 
ند محکوم و توانستمیند شکنجه کنند، توانستمینصب کرد و این امدادگران « دینی

 مجازات کنند. 
 شدمیای در کار نبود. بسیار اغلب محاکمه ها اسمی از محاکمه داشتند.محاکمه    
 ند و برای آنکه شیطانکردمیساعت محاکمه  48نفر را در کمتر از  50تا  30که 

سوزاندند. تا رحمت خداوند شامل حال ند و میکشتمیرا از تن و جانشان برانند، 
 قربانی بگردد!
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. شکنجه که حرام دینی بود، شدندیمها بکار برده ترین انواع  شکنجهمخوف    
گذریم ها در می( از شرح انواع شکنجه224) شدمیتجویز  اینک از سوی پاپ

 . شوندمیتر بکار برده های جدیدها و شکنجهآن شکنجه  ،در روزگار ما ،چرا که
نیز حساب  را ایجادکردند که به احدی، حتی خود پاپ« دستگاه عدالتی»پاپها     

اعتناء بود. از این ، نیز بیکردمی. به قانون و حتی مقرراتی که خود وضع دادمیپس ن
جریان تمرکز  ( انکیزیسیون225.)بود نظر، زورمداری رها از قید هر قاعده و قانونی

درت . آمریت پاپ، در قرنهای اول به قبخشیدمیقدرت در دستگاه پاپ را شدت 
کلیسا، بر باور دینی متکی بود. یعنی اطاعت با رضایت قلبی انجام بدل شدن سیاسی 

که خواه از خدمتگزاران کلیسا و خواه از  شدمی. اما اینک به آمریتی بدل گرفتمی
و  شدمیتر . زمان به زمان، خودکامهکردمی مؤمنان، اطاعتی بر اساس ترس مطالبه

ز نبود. این قدرت خودکامه، در تحول خود، جهتی را بند کتاب و سنت نیدیگر پای
. از آنجا ساختمیکه بیش از پیش، آن را به یک نظام توتالیتر مبدل  گرفتمیپیش 

توانست نمی، قدرت کلیسا کندمشروعیت کسب میباوری  ازکه هر قدرتی بناگزیر 
روعیت را از منابع دیگر مش ،تر بخواهیمشروعیت اخذ کند. دقیقباور دینی مجز از 

بکار توجیه خود می ،کردحال که از خود بیگانه مید و دین را در هماناددست می
 .ندبود اتفتیش عقیده و ترور وحشت افز ،اما پاسدار این باورگرفت. 

استقالل  با توجه به نقش تفتیش عقیده در از خود بیگانه کردن دین بمثابه بیان    
فراگیر و به استسالم کشاندن  و استقرار استبداد ،بمثابه بیان قدرت ،، در دینآزادی و

مقرر فرمود که در دین اکراه نیست. هم بدین معنی که عمل به حق  انسانها، قرآن
و خشونت  ها عمل به حقوقپس واجب .نیست، نیازمند نبود زور است نیازمند زور

از آنها اجتناب گزید.  و هم بدین  بایدمیها هستند که و حرامها انواع اکراه زدایی
گرواند. تفتیش عقیده را ممنوع کرد  به اسالم بایدمیمعنی که به زور کسی را ن

(226: ) 
 
كلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا ال تجَسسوا وَ ال يَغْتَب بَّعْضکُم بَعْضاً اَ يحِب اَحَدُكمْ اَن يَاْ     

 فَكَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ 
و در باره یکدیگر تجسس و از یکدیگر غیبت نکنید. آیا کسی از شما هست که     

در مرده خود را بخورد؟  شما بیزار بودید از این کار. و نسبت به اگوشت بر
 همانا خداوند بسیار بخشنده و مهربان است. خدا،پرهیزگاری کنید 
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فراگیر کلیسا را  با دشمن، تفتیش عقیده و روش استبداد رویاروییو حتی در     

 (:227) کندمیممنوع 
 
اَلْقَى اِلَيْکمُ يَاَيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اِذَا ضرَبْتُْم فى سبِيل  اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَ ال تَقُولُوا لِمَنْ     

 السلَمَ لَست مُوْمِناً تَبْتَغُونَ َعرَض الْحَيَوةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كثِيرَةٌ 
خیزید، پس در باره کسان ای کسانی که ایمان آورده اید، وقتی در راه خدا بر می   

 نگویید، آیدمیسلم در  و به دقت پرس و جو کنید. به کسی که با شما از در صلح
مؤمن نیستی. آنهم به طمع مال دنیا)به قصد کشتن او و بردن مالش(. پس نزد 

 خداوند مغانم بسیار است. 
 
ای ( و بنای ستون پایه228ارتداد را جرم در خور رسیدگی در این دنیا ندانست )   

ر و کار که دستگاه تفتیش عقیده است را ممنوع گرداند. زیرا تصریح کرد که س
عرب در کفر و کند که خاطر نشان میفقان با خداوند است. باآنکه امرتدان و من

( 230) خواندمی (، با آنکه نجوا  راکار شیطان229دارد )نفاق اندازه نگاه نمی
گاهی استفاده کردن و حق را ناحق کردن را سخت سرزنش  و در خفا و سر، از ناآ

در  ،جویانسلطه . تنها وقتی،دهدمینرا اجازه تفتیش عقیده  ( ، اما231) کندمی
( امر سخت در 232. )دهدمیآورند، اجازه دفاع میدشمنی و جنگ  به علن، روی

کارشان ایجاد ترس و  کندمیخور توجه این که این جماعتها را کسانی توصیف 
نافقان و اهل وحشت نزد مسلمانان است. به سخن دیگر، ترور را کار مستکبران و م

 :داندمیسر و نجوا و، در خفا، اسباب ترس و وحشت ایجاد کردن 
 

 دستگاه ترور: .9
را سازمان ترور او به انجام برد.  بر کشتن نوزادان پسر قوم موسی  امر فرعون    

. داشتمینگاه سازمانی که از راه ایجاد رعب  و وحشت، اقوام زیر سلطه را در انقیاد 
که مأمور ترور شدند، در مقام ایجاد وحشت در  هاییاول، گرو در جنگهای صلیبی

ند. اگر تاریخ نگاران غرب این شکل از ترور کردمیدل مسلمانان، آدم خواری نیز 
(. پس از انتشار کار 233، مألوف به توصیف و تشریح آن پرداخت )گفتندرا باز ن
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بود که مورخان غرب ناگزیر شدند به وجود سازمان ترور اعتراف کنند و این شکل  او
 بس وحشیانه ترور را بازگویند.

و حتی دموکراسی اما استبدادهای فراگیر قرن بیستم و نیز رژیم والیت مطلقه فقیه    
 های غرب نیز سازمان ترور داشته اند و دارند:

و تروتسکی با ترور فردی مخالف بودند. اما با ترور بقصد ایجاد وحشت و  لنین● 
دستگیری « ترور سرخ»انقالبی موافق بودند.  و ایدئولوژی تحمیل دولت پرولتاریا

 7 ند. درکردمی. این کار را چکا  و ارتش سرخ شدمیو اعدام دستجمعی تعریف 
بوجود آمد. اما اختیاری محدود داشت. سپس،  Vetcheka، وچکا 1917دسامبر 
بود و در  جای آن را گرفت. چکا در خدمت دولت بلشویکها  Tchékaچکا 

 )جانبداران رژیم تزار« ارتش سفید»رور دوران جنگ داخلی بوجودآمد. نخست ت
. اما بتدریج، بزرگ شد و گفتمی( را با ترور پاسخ و مخالفان رژیم بلشویکها

ترور   Lev Kamenev،گشت. لو کامنو سازمان تروری در اختیار دبیرکل، استالین
و  آیدمیبمثابه مجبور کردن به استسالم نیروهای ضد انقالب را تنها روشی که بکار 

 ( 234. )انگاشتمیباید بکار برد، 
در آغاز، واحدهای چکا به خود حق دستگیری و محاکمه و محکوم کردن را     

بنابرآن، ترور به قصد  ،و سران بلشویک پیروی کردند که دادند. یعنی از دستور لنین
ها اجازه داشتند هر ضد انقالب را، هرجا تحمیل دولت انقالبی ضرور بود و انقالبی

 (235یافتید، بکشند.  )
گروگان » 1300سوء قصد شد. در واکنش،  به جان لنین ، 1918اوت  30در     

، شورای 1918سپتامبر  5توسط چکا اعدام دستجمعی شدند. در « بورژوا
دشمنان طبقاتی جمهوری » کمیسرهای خلق، فرمانی را صادر کرد که بنا بر آن، 

و جدا شوند و هرکس که عضو گاردهای  شناسایی بایدمیی، در اردوگاهها، وشور
این دستور با دستور  شباهت«. اعدام شود ،سفید و یا در ارتباط با آنها است، درجا

، در باره اعدام زندانیان که بر سر موضع خود بودند، نباید 1367 ندر تابستا خمینی
 (236هر دو فرمان تراوش طرز فکر توتالیتر هستند. ) که سبب شگفتی شود. چرا

     
عضو داشت. اما،  1000، 1918، در آوریل شدمیچکا که حاال پلیس مخفی     
تن شدند.  280000، 1921و در بهار  37000، اعضای آن 1919ژانویه  در

. بنا بر یکچند از برآوردها، کردمیچکا مخالفان واقعی و یا فرضی را توقیف و اعدام 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tch%C3%A9ka
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lev_Kamenev


97 

 

 15شان تبعید شدند. از آنها، هاخانوادههزار دهقان و  100، 1921تا  1919از 
 3000شدند: حدود « رور سرخت»هزار اعدام گشتند. روحانیان روس نیز قربانی 

اعدام شدند. اعدامها گاه با اعمال سبعانه همراه  1918کشیش تنها در سال 
 شدندمی. بعضی مصلوب و یا مثله شدندمی: برخی زنده زنده آتش زده شدندمی
(237.) 
تروتسکی و بسیاری از سران بلشویک خود نیز قربانی ترور شدند. چکا تحول     

شد. افزون بر  KGB)حفظ امنیت دولت اتحاد جماهیر شوروی) کرد وکمیته برای
وظایف چکا، عهده دار فعالیتهای جاسوسی و ضد جاسوسی نیز شد. ک.گ.ب  

و خارج از آن ایجاد  واحدهای خود را در روسیه وسازمانی تارعنکبوتی شکل جست 
 . ندکردمی، متصل الینی عمودی این سازمان  را به شخص دبیرکل، استهارشتهکرد. 
با عالمت  Assault Divisionنیز، دو سازمان، یکی لشگر حمله  اما در آلمان● 

بوجود آمدند.  SSو دیگری گردان پاسدار، با عالمت اختصاری  SAاختصاری 
بود. و « ی آلمانیهاتوده»اولی برای تحمیل نازیسم از راه ترور و ایجاد وحشت در 

بودند. اما با سلطه حزب نازی بر  دومی، نخست، چند تنی محافظ شخص هیتلر
آلمان، هیملر فرمانده آن شد و، به تدریج، سازمان را  بزرگ کرد. سازمان جدا از 

 ، هیتلر، قرار گرفت:حزب و دولت و در اختیار شخص پیشوا
ا بکار بزرگ کردن اس اس گرفت. بهنگام نصب او به هیملر تمام توان خود ر    

، اعضای آن 1930عضو داشت. در سال  280ریاست اس اس، این سازمان 
تن شدند. هیملر برای آنکه اس اس را از اس آ ممتاز کند، شرائط سختی  15000

ند عضو توانستمیرا برای عضویت در اس اس وضع کرد. از جمله این که تنها کسانی 
کامل « پیشوا»و وفاداری آنها به  اشندبی یشوند که از نژاد خالص آریااس اس 

ببعد، برای ازدواج افراد اس اس، مقررات وضع  1931دسامبر  21. از تاریخ داشب
مورد آزمایش قرار  بایدمیکرد. از جمله این که همسران اعضای اس اس نیز 

 ( 238. )شدمیتا پاکی نژادشان احراز  گرفتندمی
هیملر و زینهارد هیدریچ، معاون اول او، به اتفاق هرمان گورینگ،  1934در     

 آوردند.  فراهمرا  SAاسباب حذف 
را، از راه « ساختار فتنه»تشکیل داد.  SAبرای سران « فتنه»پرونده  اس اس     

سران »ت کردن را برای سر به نیس« پیشوا»جعل، ساخت و پرداخت و موافقت 
را  SAسران اس اس ، اعضای 1934ژوئن و اول ژوئیه  30بدست آورد. در « فتنه
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سازمان  اس اس ،سانبدیناز میان برداشتند. صدنفری، از جمله روهم را کشتند. 
 رقیب را از میان برداشت.

است، رفته، و هیتلر ران استالین، در دوو آلمان هرگاه ایرانیان از آنچه بر روسیه    
گاه  « نهادهای انقالب»که نسبت به ایجاد  شدندمیند، بسا با کسانی همصدا بودمیآ

ند. هیچ ملتی دادمیهشدار « اللهانصار حزب»و « اللهحزب»و « بسیج»و تشکیل 
گیر غفلت کند. چرا که قدرت وقتی امکان تمرکز فرا از خطر عود استبداد بایدمین

 .کندمیو بزرگ شدن و انباشت پیدا کرد، استبداد فراگیر را برقرار 
بهر رو، خواه سازمان دهنده ترور دولت توتالیتر باشد و خواه یک سازمان،     

. اعضای سازمان ترور گیردمیدر رأس، رهبر قرار  سازماندهی ترور یکسان است:
چون و چرا، اجرا کنند. بعد از نسبت به او وفادار باشند و دستور او را، بی بایدمی

که رابط مستقیم او با سازمان و فرمانده سازمان است. خود او  گیردمیاو، کسی قرار 
، بنوبه خود، کنندمیها برقرار ها و یا شاخهو دستیارانش که ارتباط او را با دایره

هستند. سازمان ترور در وزارت خانه و نیز « رهبر»ه تحت نظر دایره اطالعات ویژ
ها، اعضاء دارد که در پوشش کارمند، در خدمت سازمان ترور هستند. در سفارتخانه

داخل و خارج از کشور، هرجاکه از نظر رژیم توتالیتر اهمیت دارد، سازمان ترور، 
که، در آن، .  سازمان یک شکل تارعنکبوتی دارد کندمستقر میواحدهای خود را 

وصل و اعضای آن را در حال « رهبر»تارهای عمودی دائمی هستند و سازمان را به 
تارهای افقی، وقتی بنا بر انجام عملیات ترور است،  اما .داردمیآماده باش نگاه 

 .کنندمیالبته به دستور باال، واحدهای مأمور ترور را به یکدیگر متصل 
 :کندمیترور  را ممنوع  ازمان ترور است که قرآنبا توجه به نقش ترور و س      
 .  این را کار فرعونکندمیتحمیل خود بر مردم، از راه ایجاد رعب را ممنوع ● 
و دختران  کشدمیها را سلطهمردم که دستگاه ترور او، از جمله پسران زیر داند می

به آنها  اب نشوند. قرآنهکه تسلیم ار نسانها است. پس بر ابردمیآنها را به کنیزی 
)ع(  موسی رویارویی: خیزدمیهرگاه برحق بایستند، باطل از میان بر  دهدمیبشارت 

، پذیر شدن بود. در حقیقتبا شیوه ایجاد رعب و فعل رویاروییبا ساحران فرعون، 
مردم به وحشت افتادند. پس موسی با آشکار کردن  چون ساحران سحرکردند،

 ( 239ر ساحران را باطل کرد. حق آمد و باطل رفت. )حواقعیت، س
. چون کنندمیزورمداران، طاغوتیان، هستند که ایجاد رعب و وحشت را روش ● 

انسانها را از ترور  بایدمی، نخست زنندمی خداییفرعونیان از راه ایجاد رعب، دم از 
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)ع( از رعبی که وهم بود، آموزش بزرگ به همه  ا رها کرد. رها کردن ذهن موسیآنه
  (240فراگیر است: ) انسانها، برای مبارزه با استبدادها، خاصه استبداد

 
نَ الرَّْهبِ اسلُك يَدَك فى جَيْبِك تخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيرِ سوءٍ وَ اضمُمْ اِلَيْك جَنَاحَك مِ    

 وَ ماَليهِ اِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فَسِقِينَ.   فَذَنِك بُرْهَنَانِ مِن رَّبِّك اِلى فِرَْعوْنَ
نقص بیابی دست خود در گريبان بر و بيرون آر. تا آن را سفيد و درخشنده و بی    

و  روردگار تو بر فرعونو دست بر قلب خود نه تا از ترس بدرآید. اين دو برهان از پ
 اندبودهدستیاران او است . آنان از دير باز مردمى فاسق 

 
ترور با فریفتاری و ضد حق را حق و حق را ناحق باوراندن همراه است. وقتی هم ● 

بخواهی حق را با ناحق رودررو کنی، مأموران گرفتن و بستن و کشتن و ترور با 
، باورانندمیو دروغ را راست  دهندمیز را واقعیت جلو ساحران، کسانی که مجا

 در همان حال که ساحران خود را به مقابله با موسی . چنانکه فرعونشوندمیهمراه 
 کردمی، پیامبر و هرکس به او بگرود را به زندان و قتل نیز تهدید کردمی)ع( مأمور 

چون موسی )ع( تمام حق  بایدمی فراگیر، ترور استبداد(. در برابر دستگاه 241)
فرعون و استبداد  خداییرا گفت. چراکه پذیرفتن قلمرو استبداد فراگیر، پذیرفتن 

موسی )ع( گرویدند، درسی برای  آیینفراگیر او است. رفتار ساحران فرعون که به 
ر زمان است: پس از آنکه آنها به دین موسی )ع( گرویدند، همگان در همه جا و ه

فرعون به آنها گفت: آیا بدون اجازه من به دین او در آمدید؟ و آنها را تهدید کرد که 
 (:243( و آنها پاسخ دادند)242) کنممیدست و پای شما را قطع 

 
 قَالُوا ال ضيرَ اِنَّا اِلى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ.     
 .نهیممی: مهم نيست ، چون ما  روی به سوی پروردگارخود، گفتند   
 
، فراگیر فرعونی نتوان عمل کرد، نباید بنام مصلحت هرگاه در قلمرو سلطه استبداد    

( و در مهاجرت بر حق ایستاد. 244گزید ) مهاجرت بایدمیحق را ناحق کرد. بلکه 
 .داردمیایستادن برحق است که دولت و مرام استبداد فراگیر را از میان بر زیرا
که حق را می پوشانند. هرگاه انسانها  افکندمیرعب  کسانیدستگاه ترور در دل ● 

گروهی را مأمور  تواندمیحق را اظهار کنند و به حق عمل کنند، اقلیت زورمدار کجا 



100 
 

مگان کند. هرگاه دارندگان حق بر حق بکار بردن خشونت بقصد ایجاد رعب در ه
و  زیندمیستیزی، در رعب ، به دلیل حقهستند که د، متجاوزان به حقنخود بایست

میاگر به جنگ بر ضد اهل حق برخیزند، نیروی بزرگ ایستادگان برحق، ترسی 
 (245که آنها از حقمداران در دل دارند : ) شود
 
ْن اَهْل  الْکِتَبِ مِن صَياصِيهِمْ وَ َقذَف فى قُلُوبِهِمُ الرُّعْب وَ اَنزَلَ الَّذِينَ ظهَرُوهُم مِّ   

 فَرِيقاً تَقْتُلُونَ وَ تَاْسِرُونَ فَرِيقاً 
و ياران كتابى ايشان را كه كمکشان كردند از قلعه هايشان بيرون كرد، و ترس در    

 ديداى از ايشان را كشتيد، و جمعى ديگر را اسيركردلهايشان بيفكند، عده
 

 :سانسور برقراری انتشار اندیشه راهنما و اطالعات و انحصار .  10
است. این  برقرارکردن سانسور ، خاصه استبداد فراگیر،بارزترین وجه هر استبداد    

، هر بیان مخالفی، خودبخود، شماردمییانگر حق مطلق استبداد از آنجا که خود را ب
. از شماردمی. استبداد فراگیر جامعه را نادان و اغواپذیر خواندمیباطل و گمراه 

که از انتشار گفتار و نوشتار گمراه کننده، جلوگیری کند.  داندمی، حق خود رواین
ست. نباید پنداشت که  تشخیص گمراه کننده بودن هر گفتار و نوشتاری نیز با او ا

. باید دیده را گشود و کندمیتنها در بعد سیاسی، سانسور برقرار  ،استبداد فراگیر
دید که  این استبداد در هر چهار بعد واقعیت اجتماعی، انواع سانسورها را برقرار 

 .کندمی
به آنها که اندیشه و  گذاردمیدر بیانی صریح اصل را بر وجوب آزادی بیان  قرآن    

، بشارت شوندمیها و آماده گشودنِ در بروی گفته کنندمیرا از انواع سانسورها رها 
 ( 246) دهدمی
 
 فَبَشِّرْ ِعبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ ...    
و از بهترین  کنندمی پس بشارت ده عباد مرا، آنها که قول )همه قولها( را گوش    

 . کنندمیآنها پیروی 
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بینند و ناحق و از بیان زیان نمی و با توجه به این واقعیت ساده که حق و علم    
را وقتی پای  (، شهادت247) روندمیجهل با آزادی بیان و از راه بیان از  میان 

 (:248) گرداندمیحق در میان است، واجب 
 
 كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهََداء لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى اَنفُسِکُمْ اَوِ الْوَالِدَيْن  وَاالَقْرَبِينَ ...    
دهید ولو بر ضد خود و والدین و  استوار بر قسط بایستید. بخاطر خدا شهادت     

 نزدیکان... 
 

 (:   249) شماردمیق را جایز نو سکوت در مقام بیان و کتمان ح
 
 وَ ال تَلْبِسوا الْحَقَّ بِالْبَطِل  وَ تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَ اَنتُمْ تَعْلَمُونَ     
 و حق را با باطل نپوشانید و حق را کتمان مکنید حال آنکه از حق آگاهید.   
 

واجب  و بر هر کس گرداندمیو امر بمعروف و نهی از منکر را مسئولیتی همگانی 
خود را دارای حق و، بنابراین، مسئولیت انتشار قول حق و نقد  همگانتا  کندمی

 (:250د )ن، بدانقول زور
 
 كُنتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاس  تَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن  الْمُنكَرِ     
مردم برای این که بخوانید به معروف و نهی شما امت بهترید برانگیخته شدید بر     

 کنید از منکر.
 
 هاتا عقل خیزدمیای است که به مبارزه با انواع سانسورها بر ، جامعه«خیر امت»و 

آزادی خویش را باز یابند و بر روی حق بطور کامل بازگردند. برای آنکه  استقالل و
استبدادها هموار گرداند، بحث آزاد از انواع  هاییای بگذارد و راه را بر راساس تازه

گرداند و به پیامبر میرا بعنوان اصل ضرور، و با اصل شور و شرکت در رهبری همراه 
 (:251د که با آشنا و بیگانه، بحث آزاد را اساس کار قرار دهد )هدمیرهنمود 

 
 جَادِلْهُم بِالَّت ي ه يَ اَحَْسنُ     
 با آنها، به بهترین روش بحث کن    
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 (:252با اهل کتاب جز به نیکوتر وجه، بحث نکنند ) خواهدمیو از مسلمانان 

 
 واَل تُجَادِلُوا اَهْلَ الْکِتَابِ ااِلَّ بِالَّت ي ه يَ اَحْسَنُ     
 و با اهل کتاب، جز به بهترین روش، بحث و استدالل مکنید.    
 
آنها  دو حق از حقوق ذاتی هرگاه انسانها از دو حق اطالع یافتن و اطالع دادن که    

ا برقرار هاطالعها و داده ها ودانش و هااندیشههستند، غفلت نکنند، دو جریان آزاد 
. با این وجود ، حق اختالف که کنندمیو جمهور انسانها در آنها شرکت  شوندمی

بیانگر بجوید.  ایهر اندیشه کندمییکی دیگر از حقوق ذاتی انسان است، ایجاب 
در اختیار جمهور مردم باشند،   بایدمیپس وسائل ارتباط جمعی، در همان حال که 

 ا باشند.هاطالعها و دانش و  هااندیشهباید قابل تأسیس از سوی دارندگان 
 است که وسائل ارتباط جمعی در انحصاراز امرهای واقع مستمر یکی ایناما     

به گاه نها خارج و هیچآاز انحصار  چه باید کرد که این وسائلا است. قدرتمداره
ست: هرگاه نظام اجتماعی باز و تحول پذیر  باشد ادر نیایند؟ پاسخ ایننها آ انحصار

و جمهور مردم در اداره جامعه خویش شرکت داشته باشند، نیروهای محرکه به 
زیر سلطه برقرار  -ت رابطه مسلط و این اقلیت با اکثری آیندمیمالکیت اقلیت در ن

 کندمین
و اگر بخواهیم جامعه بسته و یا نیمه بسته را به جامعه باز، برخوردار از مردم     

ی هاجامعه، متحول کنیم، آن بخش از وسائل ارتباط جمعی که، در شوراییساالری 
برقرار کردن جریان آزاد  بایدیمشان امروز، در مالکیت دولت هستند، وظیفه

 از مدیریت مستقلی برخوردار باشند. بایدمیو اطالعات باشد و  هااندیشه
ا از میان برنخیزد، بحث هاطالع اما تا انواع سانسورها از بین نروند و انحصار    

. جویدمیم نو قوام و دوا کندمیآزاد، بعنوان یک تأسیس اجتماعی،  استقرار پیدا ن
، بخصوص استبداد فهرست کاملی از انواع سانسورها که استبداد ، قرآنروایناز 

همه قرآن . با اینکندمیو یک به یک آنها را نفی  شماردمیپدیدآورده را بر  فراگیر،
 ار انواع سانسورها هستند.گرفتمیی اسالهاجامعهحتی در « های ناطققرآن»و 
، هنوز قربانی و روش آن، قرآن آزادیاستقالل و بمثابه بیان  این امر که اسالم    

انواع سانسورها است، از آن روست که قرآن روش مبارزه پیروز با انواع استبدادها 
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ش است. بدون رواینوزی آگاهی عموم از اصول و فروع است. پس، شرط پیر
ی اسالمی، هاجامعهدر  مکن بودمکتاب مبارزه با سانسور، چگونه  سانسور

استبدادهای دیرپا را برقرار کرد؟ بهررو، قرآن بلحاظ نظر مخالفی که با نظر کلیسا، 
، جامعه مسیحی را در کردمیر درباره بحث آزاد و برقرار کردن انواع سانسورها اظها

روش مبارزه با سانسورها را   ی کهغربدراش سخت بکار آمد. اینک تحول عمومی
را برقرار کرده و همان سانسورها  همان انحصار ،داریسرمایه ،است از اسالم آموخته

  برد. را بکار می
 

 :نفی انواع سانسورها در قرآن
 
همچنان قربانیان سانسورها هستند بنابراین کار را با  ادعا کردیم که پیامبر و قرآن    

 :کنیممیانواع سانسورها که در حق پیامبر بکار رفته اند، شروع 
و  هاهایی را که ابوجهل، جلوگیری از بیان و نشر عقیده بود. روشاول سانسور● 

از سوی پیامبر  آزادیاستقالل و مانع ابالغ بیان  سوییند تا از بردمیها بکار ابولهب
آزادی  استقالل و  شوند و از سوی دیگر، از گوش دادن مردم و تأمل آنها، در بیان

(: 253است)مردهیک به یک برش ، جلوگیری کنند، قرآنکردمیکه پیامبر ابالغ 
( خواندند و سخنش را داستان و ... 254پیامبر را ساحر و مجنون و ... )

(  و او را مسخره کردند و با ایجاد قال و قیل کوشیدند صدایش 255شمردند)
( . به اینها بسنده نکردند، به شکنجه مسلمانان پرداختند 256بگوش کسی نرسد )

( 257که دیگر به سخن او نیز گوش نکنند ) تا به پیامبر دشنام دهند و تعهد کنند
سال در شیب  3کارها مؤثر واقع نشدند، پیامبر و پیروانش را به مدت  و ... وقتی این

(. و باالخره در کُشتن او کوشیدند و بر 258طالب در انزوای کامل قرار دادند )ابی
(. از 259ازند)او را از میان بردارند و دینش را محو س هاجنگآن شدند تا از راه 

اثر کردن و روشهای بی کندمیاست که قرآن سانسور بیان و قلم را الغاء  رواین
روشی  :شناسدمی. اولین دین است که آزادی بیان و قلم را قدر آموزدمیسانسورها را 

بالغ دین امسئولیت پیامبری جز  گویدمیست: نخست، به پیامبر اآموزد اینمیکه 
که اگر مردم نپذیرفتند، تو را حفیظ  شودمیآنگاه به وی یادآور ( و 260حق نیست )

 (.261آنها قرار ندادیم)
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 فَاِنْ اَعْرَضوا فَمَا اَرْسلْنَك عَلَيهِمْ حَفِيظاً اِنْ عَلَيْك ااِل الْبَلَغُ ...    
 پس اگر اعراض كردند )خوددانند(، ما تو را به نگهبانى آنان نفرستاده ايم    
 
رد و قبول به شنوندگان سخن، بر ضرورت آزادی بیان اختیار  واگذاشتن  پس از    

آنها به سخن پاک هدایت  گویدمی. در وصف اهل ایمان کندمیو قلم تأکید 
  :(262)زنندمین و حرف زور جویندمی
 
 وَهُدُوا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْل ...    
 ورِ ...وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّ    
 و هدایت کنید بسوی گفتار نیک    
 و دوری گزینید از قول زور    
 
(. و اگر از دشمن سخن لغو بشنوند، 263) شنوندمیحرف حساب را از هر کس     

 ( :264: اَعمال شما مال شما و اَعمال ما، مال ما )گویندمی، کنندمیمُشت گره ن
 
 لَّغْوَ اَْعرَضُوا عَْنهُ وَقَالُوا لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَکُمْ اَعْمَالُکُمْوَاِذَا سَمِعُوا ال    
: اعمال ما ما را و اعمال گویندمیو  گردانندمیاز آن روی بر  شنوندمیو چون لغو     

 شما شمارا
 

و از بهترین آنها پیروی  کنندمیبه آنها که سخن ها را گوش  دهدمیو بشارت 
 :(265)کنندمی
 
 الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسََنهُ  فَبَشِّرْ ِعبَادِ    
و از  شنوندمیپس بشارت ده  به عباد من ، کسانی را که قول )همه قولها( را     

 .کنندمیبهترین قول پیروی 
 
که  هاییباال نسبت ، ایجاد حساسیت نسبت به شخص پیامبر بود. دردوم سانسور● 

که تنها از راه ایجاد  کنیممیرا شماره کردیم. در اینجا خاطر نشان  داندمیبه او 
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ند عموم را از توجه به سخن وی کوشیدمیحساسیت نسبت به شخص پیامبر نبود که 
باز دارند، بلکه از راه تفتیش عقیده، از راه شکنجه و واداشتن معتقدان به ناسزاگویی 

تفتیش عقیده  ، قرآنرواینند انزوای او را کامل کنند. از کردمیپیامبر، سعی  به دین و
از او را بمنزله خوردن گوشت برادر  گویی، زشتکسیو در قفای  کندمیرا ممنوع 

 (:266)داندمی
 
 كُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًاواَل تَجَسَّسُوا واَل يَغْتَب بَّعْضُکُم بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَن يَاْ    
و در باره یکدیگر تجسس نکنید و از یکدیگر غیبت نکنید. آیا کسی از شما     

 که گوشت برادر مرده خویش را بخورد؟ داردمیدوست 
 

و خبرچینی و دروغ سازی در حق یکدیگر،  بردن جو  تفتیش عقایدو در از بین
را ممنوع  آیدمیاره اشخاص بخصوص وقتی پای عقیده بمیان استناد به گزارش درب

 (: 267)کندمی
 
بِجَهَالَةٍ فَتُْصبِحُوا  اِن جَاءَكُْم فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوا اَن تُصِيبُوا قَوْمًا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا    

 عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ 
ید اگر زشتکاری خبری به شما داد، راست بودنش را اای کسانی که ایمان آورده    
د. مبادا نادانسته با مردمی برخورد کنید و ناگزیر، از کرده خود پشیمان آزماییبی

 گردید. 
      

کردن اثرات اظهار نفرت و دشمنی که اشخاص زیر شکنجه بدان ایلزبرای  و قرآن
حال بیانگر ارزش واالی انسان در ینکه در ع آموزدمی، روشی شدندمیمجبور 

که وظیفه او در همه حال دفاع از  دهدمیاندیشه توحیدی است. به پیامبر رهنمود 
کرامت و  شخصیت انسان است هر چند این انسان زیر انواع فشارها نسبت به او 

این ، دشمنی با او را بخود القاء و به تنهاییناسزا گفته و برای گریز از شرم و بیم از 
آموزد: بازیافت کرامت و ترمیم شخصیت میدشمنی تظاهرکرده باشد. و به قربانی نیز 

ای که اش، در این است که خود را از دست رفته نداند و همچون تحقیر شدهشکسته
محکوم به زندگی در خواری و خفت است، به خدمت استبدادیان درنیاید. استقامت 

و شخصیت او برجا  کندمیویش را افزون کند و بداند که، به تقوی، کرامت خ
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گر اگر، بهنگام شکنجه شدن و به دستور شکنجه جویدمینیز قوام بتمام  .ماندمی
، راست راه حق را در هاییسخن گفتن،  قلب او با زبان او همراه نباشد و بگاه ر

  (268گیرد )پیش
 
بِاالِيمَانِ وَلَکِن مَّن شََرحَ  نْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّبَعْدِ اِيمَانِهِ ااِلَّ مَ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن    

 غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عََذابٌ عَظِيمٌ  بِالْکُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ
کسی که کفر ورزد به خدا، بعد از ایمان آوردن به او، اگر قلب او از ایمانش     

است( اما عذاب از زبان گشودن به کفر شده باشد،  )بخشودهناگزیر  مطمئن و به زور
 دردناک خداوند آن کسی را است که در دل، به خداوند کفر ورزیده باشد. 

 
سان که به پیامبران پیشین همان -را به پیامبر راه موفق در مبارزه با این سانسور    

، حتی اگر زیر فشارهای ایستندمیحق وقتی بر  هاانسان: آموزدمی -آموخته بود
. زیرا حقوق شوندمیقرارگرفته باشند، سرانجام پیروز  تنهاییگوناگون در انزوا و 

حیاتند و فطرت انسانها برانگیزنده آنها به عمل به حق است. پس، اظهار حق،  ذاتی
حرکه و خرج بزرگ حق و ستاندن نیروهای م پوشاندنقدرت متجاوز به حق را از 

. چنانکه ابراهیم کندمیو گرفتار جبرانحاللش  داردمی، باز نهاآ شدن خویش کردن
نمرود بود که شکست  در آتش تنها شد. از ابتال، او بود که پیروز بدر آمد و استبداد

سوخت. ابراهیم، بر استبداد بود که ب خورد. آتش بر ابراهیم بود که سرد شد و هستی
، به یمن ارتباط مستقیم با خدا، استقالل و آزادی خویش از یاد نبرد، موازنه عدمی

 ، نمادآتش را بر او سرد کرد. در حقیقت شد و واکنش نشد و کنش او، عمل به حق
نسوخت. نمرود و پایگاه حق را بسوزد،  توانستمین حق شد و چون آتش زور

از راه خود سوزاندن دانستند که قدرتمدارها اجتماعی استبداد او سوختند.  نمی
 روند.شوند از رفتن به کام نیستی و میمیغافل  یابند.و بقا نمی جویندبقا  بایدمی

ی یافتند، ایوب، در صبر و ایستادگی بر حق، تنها شد و وقتی همه او را با عقیده یک
 و طاغوتیان شکست خورده. بود او پیروز 

( 269که بر رسالت خویش استوار بمانند ) ستاندمیخداوند از پیامبران میثاق     
واقعی وقتی است که انسان به فشار خودی و  تنهایی گویدمیبه پیامبر و ...

را  . در این صورت همهبیگانه، بر حق نیایستد و  تن به سازش با ناحق بدهد
نخست به پیامبر  روایناست، خویشتن را نیز و پیش از همه خدا را. از از دست داده
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برسر دین حق، جای سازش نیست و نباید از بیگانه در باور، پیروی کند  گویدمی
(270 :) 
 
 يَا اَيُّهَا النَّب يُّ اتَّق  اللَّهَ واَل تُطِعِ الْکَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ...    
 ای پیامبر حذر کن از )حساب رسی ( خدا و از کافران و منافقان پیروی مکن...    
 
ها که ایستادن بر سر عقیده، وقتی در آتش جو سازی دهدمیو هشدار ه اب ،بعد    
، بسی مشکل است. او نباید از یاد ببرد که خدا از او میثاق محکم ستانده شودمیتنها 

(. و سرانجام 271مه سختی که دارد، استوار بماند )که بر دین حق و تبلیغ آن، با ه
اگر بر حق : آموزدمیای بزرگ به او یک قاعده همواره معتبری را بگونه مژده

استوار بماند و در هر آزمایش و ابتال با شجاعت وارد شود و در آن بر حق 
 (:272) رسدمیپیروزی  به نوبت ،بماند، در پی شکیبانی

 
اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِك وَ مَا تَاَخَّرَ وَ يُتِمَّ نِعْمَتَُه   ❊لِّيَْغفِرَ لَك  ❊ا لَك فَتْحاً مُّبِيناًاِنَّا فَتَحْنَ     

سنَّةَ اللَّهِ الَّتى قَدْ خَلَت مِن قَبْلُ وَ لَن تجِدَ لِسنَِّة  ❊عَلَيْك وَ يهْدِيَك ِصرَطاً مُّستَقِيمًا... 
 اللَّهِ تَبْدِيال

گناه گذشته و حال  بخشدمیستى كه ما تو را فتحى نمايان دادیم. خداوند به در    
... شودمیو تو را به راه مستقیم رهنمون  کندمیتو را و نعمت خود را بر تو تمام 

را سنت خدا، سنتی است كه تا امروز همانست که هست  و تو هرگز سنت خدا 
 یابی.     پذیر نمییدگرگون

 
ش بود که پیامبر، آن روز و از آن روز تا امروز  و از امروز تا روینابا پیروی از     
ش رواینکردن و خواهد آمد. با شیوه آیدمیهای دور، بر سانسورها پیروز آمد و آینده

، اما سانسور شکندمی« من قال»، سانسور شکندمیشخصیت  است که سانسور
 چطور؟« ماقال»
سانسور محتوای پیام است از راه تغییر محتوا و نگاه داشتن  ،سومین سانسور● 

صورت و بسا تغییر هر دو. این همان کار است که قدرت استبدادی با هر دینی 
های راهنما و بخصوص استبداد فراگیر اصل استبداد ،سان که شرح شدهمان. کندمی

. برای مثال، توحید کندمیی بسپرد، از محتوا خالی را، اگر نتواند به دست فراموش
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آزادی است، به تضاد که اصل راهنمای استبداد استقالل و را که اصل راهنمای 
و محتوی  داردمی. اگر این کار میسر نشد، صورت را نگاه گرداندمیفراگیر است بر 

ستگاه که استبداد برقرارکرده پیامبر، دو د . چنانکه، بهنگام ظهوردهدمیرا تغییر 
بودند، در شکل دو امپراطوری، یکی متکی به کلیسا و دیگری استوار بر آتشکده، 

برگردانده بودند. برای آنکه تغییر محتوی و صورت  و ثنویت توحید را به تثلیث
بودند. این نیز روشی  ند و کردهکردمیای حاکم ممکن گردد، باید سانسور همه جانبه

 (: 273) از روشهای استبداد، خاصه استبداد فراگیر است
 
ف ي اُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَُخ  مِن رَّسُولٍ واَل نَب ي ٍ ااِلَّ اِذَا تََمنَّى اَلْقَى الشَّيْطَانُ وَمَا اَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ    

 هُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَکِيمٌ يُحْکِمُ اللَّ اللَّهُ مَا يُلْق ي الشَّْيطَانُ ثُمَّ
 و قبل از تو، نفرستادیم رسولی و پیامبری مگر آنگاه که بگاه دریافت وحی، شیطان    

و  ایدزدمی ندکمیمیخت. اما خداوند آنچه را شیطان القاء آدر آن،  ،دلخواه خود را
 . و خداوند عالم حکیم است.کندمیآیاتش را محکم 

 
کار یعنی تغییر اصل توحید را به شرک بدست  که قدرتمندان کوشیدند این دانیممی    

ست که، بنا بر آیه مذکور، برای اخود پیامبر انجام دهند: داستان غرانیق، همان
که، در صورت  دانندمیاست. در این مورد، استبدادیان پیامبران دیگر پیش آمده

ست که روایناند. از را به بیان قدرت بدل ساخته آزادیاستقالل و توفیق، بیان 
کار داده بودی، هرگز عفو  : اگر تن به اینگویدمیخداوند به پیامبر 

آزادی و پاکی استقالل و  بیان  زاللدفاع از  (. راه شکستن سانسور274ی)شدمین
 آنها است. تخفیف جایز نیست. اصول راهنما از آلودگی به ضدهای

 شودمیدینی  نهاد، تنها شیوه نبود: وقتی دین مایه پیدایش اما این شیوه سانسور    
، کتاب را از دسترس عموم کندمیفراگیرپیدا  تمایل به استقرار استبداد نهادو این 
 و انجیل . کلیسا با توراتسپاردمیها و تفسیرها روایتو جای آن را به  بردمیبیرون 

تقدم کتاب »و « به کتاب رجوع کنیم»جنبش رنسانس، با شعار  رواینچنین کرد. از 
که در مرز دو استبداد  روم و ایران و گرایش روز افزون  شروع شد. اسالم« بر کلیسا

بیان  در شکل و محتوایدو،  از این هاییبمثابه روش ر تبداد فراگیر،کلیسا به اس
و  یهای یهود، هم از کار کلیسا و  روحانیتشدمیانسان، ابالغ  استقالل و آزادی

ام جلوگیری از تبدیل شدن آگاه بود و هم در مق زردشتی با تورات و انجیل و اوستا
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اسالم به وسیله کار قدرت استبدادی، مقرر داشت که اجتهاد در مقام نص باطل است 
 و کتاب بر هر سخن دینی،  تقدم دارد و اگر سخنی، حتی سخن پیامبر، با قرآن

(. و کتاب برای آن نیست که شئی مقدس تلقی 275نخواند، باید بدور افکنده شود)
 (: 276و بنام او قدرتمداران، قدرت بجویند. کتاب روش عمل و میزان است ) شود
 
 اللَّهُ الَّذِي اَنزَلَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ     
 خداوندی که کتاب را بر حق و میزان فرستاد     
 

که سرانجام از سوی جانبداران اصالت انسان شعار  گویدمیو به اهل کتاب همان را 
 (:277د: باید به کتاب بازگشت)ش
 
وَمَا اُنزِلَ اِلَيْکُم  لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّىَ تُقِيمُواْ التَّوْرَاةَ وَاالِنجِيلَ قُلْ يَا اَهْلَ الْکِتَابِ    

 مِّن رَّبِّکُمْ
شما از سوی و آنچه نازل شد به   و انجیل بگو ای اهل کتاب تا به  تورات    

 پروردگارتان، عمل نکنید، از حق و واقعیت بیرونید. 
 
است که، در آنها، یکی دیگری  هایی، سانسور از راه دوگانگیو چهارمین سانسور● 

« ایدئولوژیک»فراگیر دینی و  کار از روشهای کار استبداد . اینکنندمیرا سانسور 
و دین و عقل و دین و سانسور کردن یکی به دیگری.  گانگی علمبود و هست: دو

 (:278ها را از میان برداشت. کتاب بر وفق علم است)این دو گانگی قرآن
 
 نَ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُوِْمنُو وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِکِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ    
 ، تفصیل دادیم. براى آنانوهرآینه كتابى به سوى آنان بیاوردیم كه آن را، بر علم    

 كه ايمان بياورند، این کتاب روش هدايت و رحمت است.
 
است. یعنی نه چون قرآن بیان شده بر علم که قرآن گویدمیو روشن  گویدمی    
. جداکردن حساب دین از گویدمیست بلکه چون علم است، قرآن علم ا گویدمی

بوده و هست. آن  علم و ایمان از عقل، رویه قدرتمندان و مؤثرترین روشهای سانسور
 استبداد ی اسالمی نیز، به زورهاجامعهقدر مؤثر که با وجود تصریحات قرآن، در 
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است. یکی از اسباب رشد سریع  هاسی، دین بر علم و عقل مقدم گشتدینی و سی
 ایمانجامعه اسالمی در آغاز کار این بود که یگانگی علم و دین و یگانگی عقل و 

را برقرار کرد. اما بتدریج که استبداد باز سازی شد، در دو قلمرو ایران و روم، 
دینی در نظام  نهادشد و با جذب  فکر تقدم دین بر علم و عقل وارد اسالم ،بتدریج

همه، علم را اساس قرار دادن و استبدادی، جایگزین اندیشه توحیدی گشت. با این
علم دین را از علم غیر دین جدا و بر آن تقدم نبخشیدن و نادانی و بالهت را ارزش 

ن از زور، شمردن، همان نکردن و ایمان را رها کردن عقل از زور و برداشتن مدار آ
انسان به لحاظ  گفتگو، تمدنکاری بودکه راه رشد را برروی بشریت گشود و، بی

 (:279همین خدمت بزرگ، مدیون اسالم است که ایمان را در گرو علم قرار داد)
 
 واَلَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ     
 نداری، پیروی مکن. و از آنچه بدان علم    
 

 است و نه من قال، به اهل کتاب که به توتالیتاریسم و از آنجا که اصل ماقال یعنی علم
 (:280)دهدمیگمراه بودند، نوبت به نوبت هشدار 

 
 فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَکُم بِهِ عِلْمٌ     
 ؟کنیدمیندارید محاجه  چرا در آنچه بدان علم    
 
است و وسیله تشخیص نیز   ضابطه بیان، گوینده آن نیست. بلکه علم سانبدین     

 (:281عقل است)
 
 وَتِلْكَ االَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاس  وَمَا يَعْقِلُهَا ااِلَّ الْعَالِمُونَ     
 مگر عالمان کنندمیزنیم و در آنها تعقل نینها مثالهایی هستند که برای مردم میو ا    
 

استوارند و اهل ایمانند، به هدایت خداوندی راه  و از اهل کتاب آنها که در علم
 (: 282) آورندمیو به رهنمودش ایمان  برندمی
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 وَالْمُوْمِنُونَ يُوْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَ مِن قَبْلَِك لَّکِن  الرَّاسِخُونَ ف ي الْعِلْمِ مِنْهُمْ     
... 
به آنچه بر تو و به  آورندمیاستوارند و مؤمنان ایمان  اما از آنها، کسانی که در علم    

 آنچه بر )پیامبران( پیش از تو نازل کردیم...
 
مانع شد که انسان استقالل و آزادی و حقوق  توانمی ، گرچه با سانسورسانبدین    

و به انفجار  شودمیو حقوق سبب انفجار  خویش را بازیابد، اما ایستادگی بر علم
روشن علم  سرای ،و تاریک خانه جهل شوندمیعلم، سدهای سانسور شکسته 

دینی، راست از آب  تکی بر استبداد. این قاعده، درباره هر دو امپراطوری مگرددمی
، از تاریکی در آمد. یکی از آن دو، به قلمرو اسالمی درآمد و دیگری بیاری اسالم

، برغم نسبی علم راه برد. چرا در قلمرو مسیحیت روشناییبه  استبداد فراگیر،
باز ساخته شد و  ، بمثابه ایدئولوژیو استقرار دموکراسی، توتالیتاریسم هارنسانس

جهان و زمان را عرصه توسعه طلبی خود  داریدولتهای توتالیتر پدید آمدند و سرمایه
 ق دیگری است.پرسشی بس مهم است که پاسخ آن موضوع تحقی ،؟ این پرسشکرد
قانونگذاری یا تفسیر قانون است. هر  ، سانسور از راه انحصارپنجمین سانسور● 

و مقام اول آن قانونگذاری و تفسیر قانون را به خود منحصر  نهادزمان یک 
دینی، این  تبداد، یکی از ویرانگرترین سانسورها بر قرار شده است. در اساستهکرد

انحصار وسیله اصلی کار است. در استبدادهای فراگیر دینی و مرامی، این انحصار 
است. استبداد فراگیر با آزادی اجتهاد، تضاد بنیادی دارد و نیز « رهبر»در دست 

ه دین به انسان اختیار پذیرفتن و یا نپذیرفتن دین و یا مرام را بدهد. مؤمن ب تواندمین
دین و یا حزب، به او این صفت را داده باشد.  نهادو یا معتقد به مرام کسی است که 

و  شدمیدادن و گرفتن صفت مؤمن، بمنزله پذیرفتن و یا طرد کردن از جامعه تلقی 
در تمامی جهان برجاست.  . در زمان ما، هنوز این بدعت توتالیتاریسمشودمیتلقی 
از پذیرفتن نشدن و یا طرد شدن، عامل اصلی خودسانسوری است. در عین ترس 

دینی، بطور برگشت ناپذیر،  قدرت بگردد.  نهاد، مدار گردش کار شودمیحال، سبب 
و یا از جامعه دینی یا مرامی بیرون  پذیردمیزیرا باید بتواند کسی یا گروهی را که ن

چون و چرا شوند. باید قدرت طیع بی، در انزوا نگهدارد تا که دیگران مکندمی
نزدیک به مطلق داشته باشد تا بتواند انحصار قانونگذاری و اجتهاد و فتوی را حفظ 
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در مبارزه با سانسور عقیده بود توفیق کند. برای پیشگیری از برقرار شدن انحصار و 
 (:283ر کرد )رنخست مق که قرآن

 
 ين  الَ اِكْرَاهَ ف ي الدِّ     
 در دین اکراه نیست.    
 

و آن گاه، تحصیل دین را حق و وظیفه همگان گرداند، دانش دین آموختن را از 
 (:284مشخص و قوم و طایفه خاص بدر آورد) نهادقشر معین و  انحصار

 
 الدِّين ...قَّهُواْ ف يفَلَواْلَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَ     
 پس چرا از هر جماعتی، گروهی در پی جستن دانش دین نشوند...     
 

تر از همه اختیار هدایت را از نبی و ولی و کنیسه و کلیسا و مسجد و سرانجام، مهم
 پیروی کند و حتی اگر پدر و مادر او را به قبول و ... ستاند. هر انسانی باید از علم

 (: 285مرامی وادار کنند که بدان علم ندارد، نباید از آنها اطاعت کند )
 
 فاَل تُطِعْهَُما وَاِن جَاهََداكَ عَلَى اَن تُشْرِكَ ب ي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ    
و چنانچه ) پدر و مادر ( تقالکردند که تو به من شرک ورزی و از آنچه تو را     

هدایت با خداست و در اختیار  نیست پیروی کنی، از آنها  اطاعت مکن. بدان علم
 (:286هر فرد است که اگر بخواهد هدایت بجوید )

 
قُلْ يَاَيهَا النَّاس قَدْ جَاءَكمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّکُمْ فَمَن  اهْتَدَى فَاِنََّما يهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَ مَن     

 لُّ عَلَيهَا وَ مَا اَنَا عَلَيْکُم بِوَكيل  ضلَّ فَاِنَّمَا يَضِ 
به تحقیق حق از سوی خداوند شما را آمد. پس هرکس هدایت جوید همانا     

است و هرکس گمراهی جوید به زیان خود خویشتن را برای خود، هدایت کرده
 گروهی جسته است و من برشما وکیل نیستم.  

 
در قلمروهای مختلف سیاسی و  انسورهای سو از آنجا که از رایج ترین شیوه

حالل کردن حرام بر قدرت  اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و دینی، از راه انحصار
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، دهدمیو حرام کردن حالل بود و هست و هر قدرت توتالیتر بخود این اختیار را 
 (:287تاند )این اختیار را از پیامبر و همه س قرآن
 
 يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آَمنُواْ الَ تُحَرِّمُواْ طَيَِّباتِ مَا اَحَلَّ اللَّهُ لَکُمْ     
را که خداوند بر شما حالل کرده است،  هاییاید پاکیزهای کسانی که ایمان آورده    

 حرام نکنید.
 

های حرام شده را از نو حالل ه حاللرا آن شمرد ک و از جمله دالیل بعثت پیامبر
دینی حرام شده  های پیشین، بدست استبدادهایی که در دینبگرداند. حالل

 (:288بودند)
 
 الَّذِى حُرِّمَ عَلَيْکمْ ... وَ مُصدِّقاً لِّمَا بَينَ يَدَى مِنَ التَّوْرَاةِ وَ الُحِلَّ لَکم بَعْض     
ام تا بعضى از چيزها را  كه بر شما حرام را و آمده تورات  کنمیمو نيز تصدیق     

 اند، حالل كنمگشته
 
ها تفتیش عقیده و قرن :، سانسور از راه ایجاد ترس مطلق استششمین سانسور● 

های بعد از گذراندن یک دوره شکنجه ،همنآ ،مجازات اعدامکردن به محکوم
زن و فرزند، یا شوهر و فرزند، بخاطر ایجاد ترس  شدنو حرام  مال مصادرهسخت و 

که اطالع و خبر و نظر مبادله نگردد و  شودمیمطلق بود و هست. این ترس سبب 
، در مبارزه رواینفراگیر اطالع بگیرد و به او اطالع بدهد. از  آدمی تنها از استبداد
سان که اختیار دین پذیرفتن را از آنِ انسان شمرد، همان ، قرآنبا انواع توتاتیتاریسم

به او اختیار ترک دین را نیز داد. تفتیش عقیده را ممنوع کرد و ترک دین را جرمی 
و یا قضائی باشد. از بداقبالی،  نشمرد که رسیدگی به آن در صالحیت مقام دینی

ها از به جامعه مسیحی راه برد و تفتیش عقیده و مجازات مآزادی دینی از اسال
کلیسای توتالیتر قرون وسطی به جامعه اسالمی راه جست ! پیامبر خود با این مشکل 

ند تا اسالم بیاورند و سپس از آن انگیختمیاشخاص را بر « اهل کتاب»روبرو بود: 
 های دینینهاد، به روش شدندمیآنها که مرتد ( اگر پیامبر،  با 289روی برگردانند: )

، بدست خود سنگ بنای استبداد فراگیر را کردمیاستبدادی یهودی و مسیحی عمل 
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نبود بلکه بیان قدرتی بود چون دین آزادیاستقالل و دیگر بیان دین او گذاشته بود. 
 (: 290، رهنمود قرآن این شد که )روایناز نه شده در بیان قدرت. های از خود بیگا

 
اَنفُسِهِمْ اُولَئك الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فى قُلُوبِهِمْ فَاَعْرِض عَنهُمْ وَ عِظهُمْ وَ قُل لَّهُمْ فى    

 قَواْل بَلِيغاً 
نان اعراض كن. چه در دل دارند. تو از آ داندمىاينان همان كسانند كه خدا    

 اندرزشان ده، به بيانى كه در دلهايشان بنشيند و در فهماندن رسا باشد   
   
بیرون رفتن و تکرار ارتداد،  آیه درباره  مسلمان شدن و از اسالم 24در  قرآن    

 قام دینیگاه صالحیت رسیدگی به این گناه را به قاضی یا م، اما هیچکندمیگفتگو 
 (.291) گیردمیو برایش مجازاتی در نظر ن کندمیواگذار ن

، سانسور ابولهبی است و آن گم کردن صدای حق در میان قال و هفتمین سانسور● 
( و در شخصیت دینی یا سیاسی 292و قیل است. این سانسور را از راه غلو در دین)

ها، با استفاده ( و در تحریک295ها )( و در بهتان294حق ) ( و در کتمان293)
 .دهندمی( انجام 296از هر وسیله، )

قوای اجرائی « حزب حاکم»دین یا  نهاد، اگر شوندمیاما این سانسورها مؤثر ن    
در  هاو قضائی را از آنِ خود نسازد و به دستگاهی بدل نگردد که هم قانون و اطالع

این همان والیت یا حکومت  هستند. و هم قضا و حکم و امر با اوهستند  ختیار اوا
بمثابه روش مبارزه  فراگیر کلیسای دیروز و احزاب توتالیتر امروز است. قرآن استبداد

ئی را مستقل و آن را بر ، از جمله حقوق بشر را معین و دستگاه قضابا توتالیتاریسم
 -که روش کار در توتالیتاریسم  داردمی(. و مقرر 297)گرداندمیاصل استوار  26
 - دهدمیمحکومیت را تشکیل محاکمه و اساس اتهام و « ظن» ،نآبنابر  ،که

. کمی دورتر به شماردمیرا گناه باوری ود که ظنرمیمتروک گردد. تا آنجا پیش 
 دیم.گرباز  می مهماین 
سانسور از طریق ایجاد فضای فرهنگی بسته و غلبه دادن ضد  ،هشتمین سانسور● 

های عقلهای آزاد و مستقل و های قدرت ( بر فرهنگ یا فرآوردهفرهنگ )فرآورده
نیز نیروهای محرکه، فرآورده این عقلها است. از راه سانسورهای باال و تفتیش عقیده 

های خانوادگی، گروهی، قومی، ملّی، عادت و انواع عصبیتو اخالق و عرف و 
ترین این نوع . رایجشوندمیدینی و حزبی و ... یک رشته سانسورها بر قرار 
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، تحریم شنیدن قول و کنندمیهای دوران ما، بر قرار سانسورها که توتالیتاریسم
د که سبب شد، است. آیا این سانسور نبو« دیگران»خواندن نوشته و حضور در جمع 

آنکه بدانند دیگری های خصم، بی، در گروهاندر انقالب و فردای پیروزی آن، جوان
، بجان یکدیگر بیفتند و بر سر خود و انقالب خود بیاورند آنچه را گویدمیچه 

آوردند؟ در مبارزه با این سانسور چه سخنی رساتر از این بیان قرآنی که بشارت با و 
گزینند؟ اما کار تنها به اینجا خاتمه و بهترین آن را بر می شنوندمیرا ها بر آنها که قول

، پس هم نظام ماندمیدر فضای فرهنگی باز  بر جا ن : توتالیتاریسمپذیردمین
. به این موضوع کندمیبسته و خفقان آور را و هم فضای فرهنگی  دبنداجتماعی را می

 .گردیممینیز باز 
مسیحی با تغییر بیان  ، سانسورهای اجتماعی هستند. توتالیتاریسمنهمین سانسور● 

مهم  ابزاریکی از را به « جنسی»درباره مرد و زن و بویژه زن، سانسور  انجیل
انواع سانسورهای »دوران ما نیز  های مرامیکرد. در توتالیتاریسمتوتالیتاریسم بدل

 .روندمیاند و بکارها، بکار رفتهبمثابه ابزاری سخت مؤثر، در بیشتر قلمرو« جنسی
که بر اساس عشق قرارگرفته  - شدمیدور  بتدریج که کلیسا از تعلیمات مسیح    

- آمدمیار بشم خداییای از لطف بودند و، در آن، عشق زن و مرد بیکدیگر جلوه
: زن یکسره از ماده کردمیو به مسیحیان القا  پذیرفتمی، باوری دیگر را درباره زن 

ح هست. از روایندر او نیست. حال آنکه در مرد  خداییخردمند  است. از روح
است. زیرا بر نابرابری میان این دو  خداییاینجا حاکمیت مرد بر زن یک مشیّت 

، بلکه شودمیاما زن تنها به لحاظ نداشتن روح خردمند، با مرد نابرابر ن. گیردمی بنا
اغوا کرد، مسئول گناه آدم و عامل گمراهی  خاطر که حوا آدم را به هوس و شهوتبدان

 شودمیاما زیر تأثیر همان قوه بسوی مرد کشیده  کندمیاست. زن بقوه شهوت اغوا 
ای است که به زن امکان . بنابراین، رابطه جنسی رابطهپذیردمیو سلطه او را بر خود 

 .بخشدمیباروری و به مرد امکان برتری و سلطه 
که امور  کندمیایجاب  زناشوییاز دید کلیسا، سالمت جامعه و حتی رابطه     

رار  بگیرد. التذاذ ها قمنوعیتای از مشدید و تابع مجموعه جنسی تحت سانسور
، رواینجنسی کامل، فسادانگیز است، بنابراین، اصل باید ناکامی جنسی باشد. از 

ها، منوعیت. با پَست شدن عمل و با برقراری مجموع مگرددمیعمل جنسی پَست 
 .جستمی، پَستی بیشتر  شدمیزن نیز که سکس شمرده 
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یک ساخت اجتماعی است که  شدن و ماندن زن، وجهی از « انسان ندو»اما     
استقالل و است. توضیح آنکه توتالیتاریسم ضد کامل بیان  خاص توتالیتاریسم

، مردم حقوق شوراییاست. در مردم ساالری  شوراییمردم ساالری   هو وارون آزادی
. وقتی مردم ساالری به کنندمیبه این حقوق عمل ود را دارند و های خو منزلت

در قاعده  هرم اجتماعی و رأس شودمی، تکلیف عمل به حق کندمیکمال میل 
 یگونه حقوق و منزلتی هیچا. در توتالیتاریسم، قاعده، یعنی مردم، دارگرددمیمنحل 

هده آنها است. رأس همه تکلیفهای قدرت فرموده بر عانجام نیستند. در عوض، 
و منزلت« حقوق»اختیارها را دارد و بنابر اقتضای قدرت،  هتمامی حقوق و هم

و رابطه  شودمی قدرت. از همین جاست که مبنای حق، کندمیهایی را اعطا 
و بدان نظام اجتماعی یک هرم کامل را تشکیل  گرددمی قدرتاجتماعی بُردار این 

هستند.  های قوارابطههای افقی و عمودی آن . هرمی که تمامی رابطهدهدمی
، مظهر قدرت مطلق، خدا و یا تجسم گیردمیشخصیتی که در رأس قرار  سانبدین
 . چنین نظامی فرعونگرددمیو مصدر قانون و مصدر بیم و امید  شودمیخدا، 
 .شودمیو فرعون پاسدار نظام بسته  سازدمی
ا به دلیل نقش سکس در روابط شخصی قدرت، بلکه بلحاظ مادونی زن، نه تنه    

ای که در باال شرح شد، خلق شده، بگونهآنکه،  بنا بر ادعای انواع توتالیتاریسم
. کندمیاست، نقشی بزرگ در طبیعی جلوه دادن و مشروعیت نظام توتالیتر، ایفا 

ها و در رابطه ر و تولید و تجدید کننده نسلدر انواع توتالیتاریسم، زن ماد سانبدین
خویش با مرد، تولید و تجدید کننده نظام اجتماعی هرمی شکل است: بحکم 
خلقت، اصل بر اطاعت است و اطاعت جز در رابطه ضعیف با قوی کجا معنی پیدا 

تمرکز است. و این زور باید در یک کانون م ؟ بنابراین، مدار خلقت بر زورکندمی
 کند. خداییباید  پیشوا :شود
. سانسورها و کندتصدیق میزن و مرد را خلقت یکسان  قرآن ،روایناز      
. با فرعونیت مخالفت قاطع کندمیرا لغو  های جنسی را در روابط زناشوییمنوعیتم
های ه مبارزه با روابط تارعنکبوتی که شکل نظامو ب کندمیرا نفی  هااسطوره، کندمی

 .خیزدمیاجتماعی توتالیتر هستند بر 
و کامیابی جنسی، ارضای  شودمیاز خود بیگانه  قواوقتی رابطه جنسی، در رابطه      
، هدف فعالیت موجود زنده ، بناگزیر تولید زورشودمیمرد تلقی « گریغریزه سلطه»

خاص خود را که  ، روانشناسیشودمی. وقتی زور تولید و مصرف شودمیباور 
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 . از این نظر، توتالیتاریسمآوردمیروانشناسی ترس و ناامیدی است بوجود 
، است. ترکیب زور با نیروهای محرکه دیگرسازماندهی اجتماعی برای تولید حداکثر 

تحول نظام اجتماعی به توتالیتاریسم مطلق، سازماندهی هرمی  جریان، در روایناز 
. شودمیو در این سازماندهی، مطلقاً قدرت و قدرت مطلق تولید  گرددمیشکل کامل 

تولید گردد، باید میزان نیروهای محرکهو نیروهای محرکه زور ترکیب برای آنکه تنها 
از خود در صد میل کند. اما ، به صد روندمیو بکار  شوندمیای که به زور بدل 

جامعه را نا  حیات،نها در تخریبآکردن نیروهای محرکه و بکار انداختن بیگانه
نیاز به  ،بازهم بیشتر این ترکیب. سازماندهی جامعه برای تولید سازدمیممکن 
و  با نیروهای محرکه زورترکیب ید تول آدمی تا حد ابزار مطلق دارد و باید سانسور
ناچیز شود. و همین سانسور، همین منع ذهنی از نگرش در خود  ،نآاعمال وسیله 

که بیانگر اصالت انسانند، هم توان تولید نیروهای  هاییبمثابه انسان و نفی فعالیت
 . شودمیو هم از راه مصرف زور، تباه  رساندمیمحرکه را به حداقل 

ست که بتدریج که بنای آن کامل ادر این سستی بنای توتالیتاریسم ،سانبدین    
میراند. تمامی استبدادهای فراگیر، همانند میرا قدرت توتالیتر بنا خود ، شودمی

 اند. عنکبوت سرانجام درتنیده خود خشکیده
 

 ن گشتن او:قانون گذاری به رهبر و فوق قانو انحصار .11
قدرت، از پیدایش تا تکاثر و تمرکز و انباشت و، از آن، تا شود که ور میآیاد    

. قانون امروز، فردا مزاحمش کندمیانحطاط و انحالل، نیازهای ضد و نقیض پیدا 
جای خود را به قانون دیگری بدهد. اما دین، حتی وقتی در بیان  بایدمیو  شودمی

ی که بیان قدرت و راهنمای دولت ژه باشد و یا ایدئولوقدرت از خود بیگانه شد
هم به ضد خود. هرگاه قانونهایشان زود به زود تغییر کنند، آن مانندمیاست، بر جا ن
واجب یا را حالل و مباحی  را حرام و حرامیرا حاللی قدرت که  شودمیبسیار نیاز 

« مصدر قانون» مشروعیت و« مصدر»د. پس، مقامی الزم است که انگردبحرام 
تلقی شود.  مصدری که با سخنی یا عملی، قانونی را لغو و قانونی را جایگزین آن 

، «اعتبار ثانوی»بسازد. یا بنا بر تقدم والیت خود بر احکام دین و یا با استفاده از 
تمایل به  فراگیر، حکم و یا احکامی را بالاجرا گرداند. با پیدایش تمایل  به استبداد

 ،در اشکال گوناگون ،تراشی را و فرعون آیدمینیز  بوجود « رهبر»خدا کردن 
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به « کیش شخصیت»آنجا که به فرعون تراشی، در کتاب  . ازشودناپذیر میاجتناب
در مبارزه با  که قرآن کنممیام، در اینجا به این اندازه اکتفا تفصیل پرداخته

 که: دادمیو حزب توتالیتر و خدا کردن رهبری، مقرر  توتالیتاریسم
اصول پنجگانه دین، تغییرناپذیر و در این اصول پیروی از دیگری حرام . 10.1

قالل و استاست. هر کس خود باید اصول دین را بشناسد. این اصول راهنمای بیان 
 بمثابه اندیشه راهنما هستند.  آزادی
این حقوق ها حقوق و ها و مباحو حالل هاها ناحقبر وفق این اصول، حرام .10.2

ای همه مکانی و همه زمانی هستند.  هیچکس حتی پیامبر حق قانونگذاری بگونه
 دارد. که حالل را حرام و حرام را حالل گرداند، ن

برخالف اصول دین  و نصوص  توانمیاجتهاد در برابر  نص باطل است و ن. 10.3
 قرآنی، اجتهاد کرد.

همگانی و همه مکانی هرکس در عمل به حقوق حق اختالف و مسئولیت . 10.4
دیگری یا  تواندمیو همه زمانی هستند. بنابراین، هیچ شخص و حزب و گروهی ن

لیت باز بدارد و یا ناگزیر سازد بدلخواه آن شخص یا دیگران را از شرکت در مسئو
 حزب یا گروه عمل کند. 

هویت هر ملت و هر قوم و هر شخص، از رهگذر رشد، در استقالل و آزادی . 10.5
حقوق و هویت را  تواندمی. هیچ مقامی نشودمیحاصل و با برخورداری از حقوق، 

 از ملتی و قومی و شخصی سلب کند.
، روشنتر شوندمیبه امور باال، معانی صفات و اختیاراتی که از پیامبر سلب با توجه     
 : وردآ. از راه فایده تکرار باز میگردندمی
 پیامبری جز ابالغ پیام نیست   .1
 پیامبران خدایان و ارباب بشر نیستند  . 2
 چون  دیگرانسانها هستند  هاییپیامبران انسان  .3
 نیست پیامبر وکیل بر آنها  . 4
 پیامبر مالک خیر و شر مردم نیست  . 5
 پیامبر مسلط بر مردم نیست  . 6
 پیامبر صاحب امر و حق و حکم و هدایت نیست. . 7
 پیامبر قانوگذار نیست و حق ندارد حاللی را حرام و حرامی را حالل کند. . 8
 پیامبر یاری دهنده مردم نیست. . 9
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 . پیامبر پاسدار مردم نیست.10
 و...
 

 قوه قضائی و وسایل سرکوب:  انحصار .12
اش اطاعت قدرت است. وظیفه اساسی دستگاه قضائی ابزار ،فراگیر استبداددر     

که همه اصول  –زیر  ست و از اصول ادر برابر آن هااز قدرت و خنثی کردن مقاومت
 :کندپیروی می -ستند نی
ایجاد خصومت و تبدیل روابط دوستانه به روابط خصمانه. دستگاه  .11.1 و 2 

(. 298)کندمیقضائی حکمی را که مایه اختالف و یا تشدید آن نگردد صادر ن
و زمان به زمان نیازش به تشدید تضادهای  گیردمیاز تضاد مایه  فراگیر استبدادزیرا 
و قاضی باید همواره حق را به قدرت بدهد. در دستگاه  شودمیمیز بیشتر آمتخصو

حاکم نیز باید از این اصل پیروی کند. زیرا اگر جز این کند، جامعه به دستگاه تولید 
، در این و آن شکلش، به قدرتو آدمیان در جستجوی این  شودمیبدل ن قدرت

ها فراگیر نشوند، ای، خصومتدر جامعه . و تا وقتی،خیزندمیدشمنی با یکدیگر بر ن
، در قضاوت از قانون پیروی رواین. از شودمیاستبداد فراگیر به مطلق متمایل ن

مستمری را  امر واقع (. قرآن299) شودمیبلکه از دلخواه قدرت پیروی  ،شودمین
باید به کتاب می و تورات اهل انجیل کند کهکند وقتی خاطر نشان میخاطر نشان می

 (:300ند )بود فاسقانکردند و از و نمیکردند میقضاوت 
 
وَ لْيَحْکمْ اَهْلُ االنجِيل  بِمَا اَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَ مَن لَّمْ يحْکم بِمَا اَنزَلَ اللَّهُ فَاُولَئك هُُم     

 الْفَسِقُونَ 
است، حکم یروان انجيل است که برابر آنچه خدا در اين كتاب نازل كردهو بر پ    

 كنند و آنها كه حکم نمی كنند بدانچه خدا نازل كرده است، فاسقانند.
 
(. نتیجه پیروی از دلخواه قدرت و 301) کنندمیو آنها بر وفق کتاب حکم ن    

 (:302ست )ا هاان خصومت، زیادت گرفتن ستم و بدرعایت نکردن عدالت
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ذُكِّرُواْ بِهِ فَاَغْرَْينَا بَيْنَهُُم  اِنَّا نَصَارَى اَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُواْ     
 الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء ...

ها بخشی از گويند ما نصرانی هستیم، ميثاق گرفتيم. پس آناز کسانی که مى و     
( بود را به دست فراموشی سپردند. پس میانشان دشمنى و آنچه ذکر شده )انجیل

 كينه انداختیم... 
 
شد، و  قدرتها ها و داوریو این یک قاعده عمومی است. وقتی اساس رابطه    

ل را جعل قانون نیز کرد، یعنی اصل قانونی بودن اعما ،دستگاه قضائی، بنا بر موقع
اصل اول  قرآن رواین. از شودمیاز بین برد، دشمنی و کینه ترجمان روابط اجتماعی 

و  شماردمیحاکم بر قضاوت اسالمی را تبدیل روابط خصمانه به روابط دوستانه 
ای که به کسی ستم مقصود از بعثت پیامبران را رفع ستم و تصحیح قضاوت بگونه

به  روایناصل قانونی بودن اعمال برقرار شود. از که ( تا 303داند)می ،روا نرود
پیروی مکن. « هوی»در قضاوت از کتاب پیروی کن، از  گویدمیدرپی پیامبر پی

(304) 
 

، هااسطورهفراگیر تحمیل باورهای دروغ است. القاء کیش  کار استبداد .11.3
که بانی  خصیت مظهرِ قدرت، است. طاغوت، شبخصوص کیش شخصیت

( دستگاه 305، )ندو القاء کننده انواع خرافات ها و آسیبهای اجتماعینابسامانی
رسمی و برانگیختن مردم به « ایدئولوژی»یا « دین»قضائی را به وسیله تحمیل 

 نگران بود که مبادا موسی . چنانکه دستگاه قضائی فرعوندنسازمیستمکاری بدل 
و قومش در زمین فساد کنند و دستگاه قضائی امپراطوری روم عیسی را به مصلوب 
شدن محکوم کرد و دستگاه قضائی قریش محمد )ص( را به مرگ محکوم کرد و 

داد و در کربال یزید، حسین را  یزید، حکم به  خارجی بودن حسین )ع(« قاضی»
را محکوم  بجرم بددینی با چنان ددمنشی کُشت و ... و دستگاه قضائی آتن، سقراط

کلیسا و ... و فاشیسم و نازیسم و  به نوشیدن جام زهر کرد و دستگاه تفتیش عقاید
 ،ها نیزدر دموکراسی ،امی وحشت انگیزی کردند و هنوزهای مر«تصفیه» استالینیسم
  استمرار دارد. این امر واقع

اوامر و نواهی دین و یا  و بخصوص استبداد فراگیر، چون انواع استبداد    
مرام  جا کهنآبرند و از و در توجیه خود بکار میاز خود بیگانه را راهنما  ایدئولوژی
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ال اکراه »اصل را بر  ، قرآنکنندمیتحمیل،  شهروندانبه  به زوراز خود بیگانه را 
این معنی که دین مجموعه حقوق را در بردارد و حرامها  ههم ب گذاردمی« فی الدین

هستند  زداییقدرتو روشهای  قدرتد و اوامر و نواهی آن خالی از ضد حقوقها هستن
کرد.  رسیدگی به جرم عقیده تحمیلبه کسی  توانمیو هم به این معنی که دین را ن

و وظیفه کتاب و میزان را بر  کندمیهای قضائی خارج را از صالحیت دستگاه
 (.306) دهدمیانگیختن مردم به قسط و داد قرار 

 ،اصل  بر انتقام کور است ،فراگیر در استبدادها، بویژه در استبدادین امر که . ا11.4
ست که از ا . قوه قضائی کارش انتقام گیری بخصوص از آنهامستمر است امر واقع

ای است که در آن، جامعه ،زده. جامعه استبدادکنندمیقدرت اطاعت کورکورانه ن
ها یا در اندیشه انتقامند و یا مراقب آنند که قربانی انتقام نشوند. افراد و حتی گروه

و تألیف قلوب و دوستی  ، عقیده بجای آنکه عامل دعوت به صلحهاجامعهدر این 
ی اهجامعه. انتقامجویی هایی که شودمیها ییباشد، وسیله توجیه بدترین انتقامجو

های جویی انتقام .یهودی و مسیحی در دوران استبداد دینی گرفتارش شده بودند
، در فرعونیت، بنای قضاوت رواین(. از 307زمان ما، بظاهر دینی و مرامی هستند )

 (:308بر انتقام کور است. کودکان نیز از این انتقام معاف نیستند )
 
ا بِآَياتِ رَبِّنَا ... قَاَل سَنُقَتُِّل اَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْي ي نِسَاءهُْم وَاِنَّا وَمَا تَنقُِم مِنَّا ااِلَّ اَنْ آمَنَّ     

 فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ 
خاطر که به آیات خداوند خود  ایمان آوردهگیری از ما مگر بدینو انتقام نمی    

گذاریم  نشان را زنده میکشیم و زنامیرا (  به زودی پسرانشان ایم... گفت )فرعون
 ایم.و همانا ما فوق ایشان  و برآنها چیره

 
قدرت که  حتلاز قاعده لطف پیروی کند، یعنی نه مص بایدمیقضاوت اسال    

احقاق حق زیان دیده و جامعه را اساس کار قرار دهد. در پیروی از این قاعده، باید 
 .مهلت جبران را از مجرم دریغ نکند

 
دستگاه قضائی، دستگاه  فراگیر، در انواع استبدادها، بویژه در استبداد . 11.5

پیروی « تشدید مجازات»از اصل  کندمیها که مقرر شقاوت است، هم در مجازات
 ها را معمول، شقی است. انواع شکنجهبردمیها که بکار و هم در روش کندمی
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. پیش از استبدادها، شکنجه در اندکردهها را استبدادها اختراع . شکنجهداردمی
ها و مجازاتها را استبدادهای دینی و است و بدترین شکنجهی بشری نبودههاجامعه

نیست  گریبرای شقاوت قرآن گویدمی، به پیامبر روایناند. از مرامی، پدید آورده
(309:) 
 
آنَ لِتَشْقَى مَا      اَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْ
 را برای آن بر تو نازل نکردیم تا در رنج افتی. قرآن    
 
 .کندمیها از جمله  شکنجه را ممنوع و انواع شقاوت    
 

جعه به قاضی ، آزادی مرااست. در استبداد قدرتمدارکار   قوه قضائی ابزار. 11.6
میزان عدل که تمیز عادل وجود ندارد. این آزادی بجای خود، چون قضاوت از 

، مردم از قاضی و دستگاه قضائی کندمیپیروی ن ،دهنده حق از ناحق است
. کندمی. کار عکس است، این دستگاه قضائی است که به مردم مراجعه گریزندمی

« مجازات»و بنابر توقع قدرت، به  اندگذرمی« دادرسی»و از مراحل  تراشدمیمتهم 
دستگاه استبدادی، سازمانی است که جرم و مجرم تولید  . در حقیقتکندمیمحکوم 

در جریان رشد خود، جامعه را  سان که در باال آمد، استبداد فراگیر،و همان کندمی
، قدم اول قرآن ،رواین. از گیردمیبکار  قهردر دستگاه عظیم تولید جرم و مجرم و 

که  کندمی( و  مقرر 310) داندمی در درمان جامعه را، ندادن حاکمیت به طاغوت
 (.311قاضی باید مستقل باشد )

 
اصل بر سبقت در زیان رساندن  فراگیر، در استبدادها، بخصوص در استبداد .11.7

. اگر گرددمیبدی بزرگتری تالفی  ، باشودمیو بدکاری است. بدی با خوبی جبران ن
زیان دیده ضعیف باشد و در صدد احقاق حق برآید، بخاطر جسارتی که در شکایت 

اضی و اگر زیان دیده قدرتمند باشد، ق رسانندمینشان داده، زیان بزرگتری به او 
مند است زیان را با رساندن زیانی بزرگتر، به زیان رساننده، جبران کند. زیرا وظیفه

در نظام استبدادی جان و داشته انسانها نیستند که ارزش دارند، قدرت است که 
است. ارزش دارد و اگر قدرت در جا و موقعی که باید خود را نشان ندهد، مرده

بخصوص بهنگام وارد  خودنماییز ضرورت ضرورت تخریب با ابعادی بزرگتر، ا
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. و وقتی زیان وارده، سیاسی است، قدرت استبدادی گیردمیشدن زیان و لطمه، مایه 
. کُشته شدن یک نفر و گاه ناسزا به مقام خدا صولت کندمیهمواره تالفی را از عموم 

. دستگاه قضائی در خدمت استبداد شودمیجمعی دستبسا مجوز اعدام « رهبر»
ش و در مقام تالفی کردن، به کُشتارهای وسیع و رواینراگیر کلیسا، در عمل به ف

. کردمینیز چنین  . استبداد فراگیر فرعونزدمیهای وصف ناکردنی، دست جنایت
. در این کنندمیاستبدادهای فراگیر دوران معاصر نیز از همین روش پیروی 

و در بدی پیشی  312)گیرندمیجانب خائن را استبدادها، در قضاوت، همواره 
و  اندکردهرا که پیام را گم  هاییروش اهل کلیسا یعنی آن (.  قرآن313) جویندمی

( و روششان را که 314) دهندمیو خوبی را با بدی پاداش  کنندمیکار را وارونه 
 گویدمیبه پیامبر  .کندمیجبران از راه تخریب است، سخت سرزنش و بشدت نفی 

. گذاردها را به بهترین روش دفع کند و در قضاوت، اصل را بر جبران زیان بدی
توضیح آنکه قاضی باید چنان داوری کند که زیان بحداقل رسد و در عین آنکه زیان 

نگردد. این همان قاعده جبران بدی زیان ، یک زیان دو رسدمیدیده بحق خویش 
این قاعده، در عین آنکه قاطعیت قاضی، خائن را مأیوس با خوبی است. بنا بر 

و مجازات مجرم  گیردمی، جبران نه از راه تخریب، که از راه ترمیم، انجام گرداندمی
 (.315مهلت اصالح پیدا کند ) او نیز بموجب قاعده باید چنان تعیین شود که

 
بر مجرمیت است. برقراری اصل فراگیر قدیم و جدید، اصل  در استبداد .11.8

ه خاطر نیست که حاکمان ترسانند و در نظر آنها، هر کس، روز بمجرمیت، تنها بدان
روز و بلکه ساعت به ساعت، مجرم است مگر آنکه خالفش را ثابت کند، بلکه 

نیازمند بسط ید مطلق بر هر کس، در هر جا و هر  بدین لحاظ نیز هست که طاغوت
 کنندمیها و حقوق ثابت، که ایجاب . و این بسط ید، با وجود منزلتهستندان، زم

، در استبدادها، بخصوص در رواین. از شودمیاصل بر برائت انسان باشد، حاصل ن
برائت  ، کلیسا اصلاصل بر مجرمیت است. در دوران تفتیش عقاید استبداد فراگیر،

را به اصل مجرمیت برگرداند. هر کس کافر یا در مظّان کُفر بود مگر آنکه خالف 
 جاییها برای اثبات ایمان ب، کوششدانیممیطور که آن را ثابت کند و همان

. در بردمیجان بدر « دادگاه عدل الهی»ند و قربانی بندرت از چنگال رسیدمین
 ست: اصل بر مجرمیت است.ا های دوران معاصر نیز، رویه همان توتالیتاریسم
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های متهم از که ضعف کندمیو مقرر  گذاردمیاصل را بر برائت  ، قرآنروایناز      
کسی و یتیمی و ناتوانی قبیل ضعف عقالنی و جسمانی و کودکی و پیری و بی

ز سوی دستگاه مستقل قضائی سیاسی )ضعیف در برابر قوی(، باید ا -اجتماعی
چنان جبران شود که نتوانند با استفاده از ضعف اشخاص، تقصیر و یا جرمی را 

 (.316بگردن آنان بیاندازند )
  

قاعده بر عطف به ماسبق و عقاب بال بیان است.  فراگیر، در استبداد .11.9
و می کُشند و یا بدون استناد به قانونی که از پیش وضع  دکننمی، شکنجه گیرندمی

و به اجرا  کنندمیشده باشد و یا بموجب قانونی که بعد از وقوع عمل، انشاء 
، قاعده را بر عدم قرآن ،رواین. از کنندمی، هرکس را خواستند مجازات گذارندمی

 .گذاردمیعطف بماسبق و قبح عقاب بال بیان 
 

بنا بر اصل اطاعت، قوه قضائی بر عهده دارد  فراگیر، در دستگاه استبداد .11.10
که آزادی باور و بیان و عمل را فساد و بلکه جرم تلقی کند. چنانکه وقتی ساحران 

 (: 317آنها پرسید) با تعجب از ایمان آوردند، فرعون به موسی
 
 آمَنتُم بِهِ َقبْلَ اَن آذَنَ لَکُمْ قال فرعون    
 (ایمان آوردید؟گفت: پیش از آنکه به شما اجازه دهم به او )موسی فرعون    
 
 . عدمشوندمیآزادی در ازدواج شغل و انتخاب اقامتگاه و ... همه جرم تلقی     

. اعتراض به شوندمیهای نژادی و قومی و ملی و جنسی، جرم تلقی رعایت تبعیض
سخن گفتن و  شودمیها، جرم خوانده تمرکز و تکاثر مال و قدرت و انواع نابرابری

 قرآن ،رواین. از گرددمیها، سبب بکار افتادن دستگاه سرکوب حقوق و منزلت از
های انسان قرار ع از مسئولیت و اختیار و حقوق و منزلتوظیفه قوه قضائی را دفا

 (. 318)دهدمی
نظام استبدادی، دستگاه تخریب و در نتیجه تبدیل راه رشد به راه َغی  . 11.11

 (: 319گری، مانع رشد است)است. در این نظام، قوه قضائی، بمثابه قوه سرکوب
 
 شِيدٍ بِرَ وَمَا اَمْرُ فِرْعَوْنَ    
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 ضد رشد است. و امر فرعون    
 
 ،رودبکار می ن ترکیبی که در روابط قواتولید و بکاربُرد ،فراگیر استبداددر     

. شودمی. زیرا بدون داشتن آن، گذران زندگی نیز بسیار مشکل گرددمیضرورت اول 
های تخریبی بر دیگر تولیدها، سرانجام کار را به تخریب پیشی گرفتن تولید فرآورده
مستمری  امر واقع. بردمیکه تحت این رژیم بسر  کشاندمیای بنای موجودیت جامعه

و نوبت به نوبت  آوردمیفراوان از آن سخن بمیان  قرآن است و  هالک بالد که
را راه رشد و آزادی  ، قرآن اسالمرواین، همین است. از دهدمیسبت به آن هشدار ن

و تألیف قلوب  ( و امر به عدل را راست راه رشد و صلح320) کندمیتعریف 
 (:322) و(321)شماردمی
 
 وَاَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ     
 برقرار کنید. و میان خود صلح    
 

و از میان « حفظ نظام»هدف اول دستگاه قضائی  فراگیر، در استبداد. 11.12
که قوه قضائى نه تنها نبايد  کندمیمقرر  ست.  از اين رو، قرآنا برداشن مخالفان آن

بلکه بايد از تمايل زمامدار به قدرت  ،گرددست او بد در اختيار زمامدار و ابزار
ها به مطلقه يافتن و فرعونيت جلوگيرى كند. حتى پيامبران خدا نيز از وسوسه

رسد كه به مردم بگويد بجاى خدا، مرا اند. به هیچ پيامبری نمىقدرتمداری نهى شده
ه قضائى مردم (. و البته زمامدار حق ندارد با بخدمت گرفتن دستگا323بپرستيد )

را به اين كار مجبور گرداند. نه تنها مردم حق دارند به قاضى عادل مراجعه كنند و نه 
ای او را صالحیت هیچ واهمهتنها حق دارند به قاضى ستمگر مراجعه نكنند و بی
، نانآ، بر حکومت و قضاوت دار برای قضاوت ندانند، بلکه وظيفه دارند بر طاغوت

 (:324ند )بشور
 
اِنَّ اللَّهَ يَاْمُرُكُمْ اَن تُوَدُّوا االَمَنَتِ اِلى اَهْلِهَا وَ اِذَا حَکَمْتُم بَينَ النَّاس  اَن تحْکُمُوا     

 بِالْعَدْلِ ...
كند امانات را به صاحبان آنها باز دهيد و هر گاه ميان مردم به خدا بشما امر مى    

 كنيد... پردازيد، به عدل قضاوتقضاوت مى
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هاى پيش از تو، پندارند به آنچه به تو و فرستادهبينيد كسانى را كه مىآيا نمى»    
برند، حال آنكه مى نازل شده است، ايمان دارند اما داورى و حکم به نزد طاغوت

 «ورزيدند...بنا بر امر خدا بايد به طاغوت كفر مى
 

دستگاه قضائی برای آنکه خواستهای قدرت را برآورد،  فراگیر، در استبداد .11.13
. راست بخواهی، حق را از کندمیاحقاق یک حق را دست آویز نقض حقوق دیگر 

ست که بنابر ا. اینداندمیآن دولت توتالیتر و تکلیف را از آن مردم تحت استبداد 
کردن حقی ديگر انجام گيرد. چرا که قاق يک حق به قيمت تباه، نباید احقرآن

و نقض حقی از حقوق، نقض تمامی حقوق  دهندمیحقوق يک مجموعه را تشکيل 
 در اصل همين است. « قاعده ال ضرر»است. کار برد 

 
قطعی بر وقوع جرم و  در استبدادها، بخصوص استبدادفراگیر، نیاز به علم .11.14

و به او  تراشدمییت مجرم نیست. گذشته از مواردی که دستگاه قضائی مجرم هو
. کندمی، در همه موارد دیگر، ظن کفایت دهدمیارتکاب جرم یا جنایتی را نسبت 

« رودمی گناه بود، به بهشتاگر محکوم بی»که  کندمیاز این اصل پیروی « قاضی»
فراگیر و  ، در مبارزه با استبداد، قرآنرواین، از «تاسفدای مصالح نظام شده»و یا 

دیگر استبدادها، اصل را بر قطعی بودن وقوع جرم و تحصیل علم خالی از شبهه 
کردن مجازات از کردن جرم و تهی. شخصیگذاردمی و جرمنسبت به هويت مجرم 

های مجرمان و جرم علم بر جرم و هویت کردنانتقام فردی و گروهی، از راه قطعی
. شودمیاند، ميسر ديدگان و غفلت نکردن از نقشی که دیگران در وقوع جرم داشته

. اندکردهاما از واقعيتهای بسيار غفلت  شودمیاند: به شبهه حد ساقط هرچند گفته
انسان  و چون دانندمین را حداکثر مجازات آکه حدود مقرر در قر هاییکم نيستند فق

، صدور حکمی را که در صورت اجرا، دانندمیرا  از علم قطعی پيدا کردن ناتوان 
نجا که بنا بر نص، آ. از دانندمی، روا نکندمیجبران خطا در قضاوت را ناميسر 
حق را تمیز داد   توانمی(  و به ظن، ن325اجتناب از ظن دستور مؤکد است ) 

به ظن و گمان خويش اعتماد و بدان بسنده  ندتوامی( ، بنا بر این، قاضی ن326)
که  هایی، در تعيين مجازاتشودمیکند و علم خالی از ظن، انسان نوعی را حاصل ن

نی آاز  اصل  قر بايدمی)مانند اعدام(،  کندمیاجرا شدنشان جبران خطا را نا ممکن 
 پيروی کند. اين اصل و اصل سيزدهم توأم هستند.« بهتر است نکنيد»
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قاضی و متهم و حکم و اجرا غیر  فراگیر، در استبدادها، خاصه در استبداد .11.15

علنی هستند. حتی رسیدگی به جرائم عادی نیز غیر شفاف است. حال آنکه حق 
شفاف  بايدمیو شفاف است. بنا بر اين، تمام مراحل قضاوت بر ميزان عدل،  نمایان

. قانونهایی که کندمی، قضاوت را شفاف نتنهاییشند. علنی بودن دادگاه، به با
دادرسی و هويت  یينآو  کنندمیجنايتها و جرمها و خطاهای قابل تعقيب را تعريف 

شفاف باشند. در باره داوری و  بايدمینان آقاضی يا قاضيان و اندازه استقالل 
لمان و  موضوع  اختالف در دین و در تشخیص ظالم از مظلوم ، از مسلمان و نامس

شر غاسق »(: از 327) دهدمیفراوان امر به شفاف گرداندن  حق وحدود...، قرآن
 ( 328)از شر تاریکی فشارنده آنگاه که فراگیرد( به او پناه باید برد )« اذا وقب 

 
اصل بر محروم کردن انسانها  ر،فراگی در استبدادها، بخصوص در استبداد  .11.16

و از  ، نبردن دعوا به نزد طاغوت، قرآنروایناز استقالل و آزادی و حقوق است. از 
 :کندمیمیان برداشتن موانع استقالل و آزادی و حقوق انسان را مقرر 

سوره  42در آیه  :زادی انتخاب قاضیآر المقدوزادی مراجعه به قاضی و حتیآ ●
فرماید: اگر بسوی تو آمدند، میانشان به قسط حکم کن. بدیهی است بردن مائده می

 ( ناقض آزادی مراجعه به قاضی است .  329ستان )دعوی نزد قاضی رشوه
ها به قصد بر ا و انديشههزادی هر دو جريان اطالعآالغای سانسورها و تأمين  ●

قسط اجتماعی يا تأمين امکان برابر رشد برای همگان است. این امر  قرارکردن
 پیشاروی( و اظهار حق حتی 330) به نبردن قضاوت نزد طاغوت کندمیتحقق پیدا 

که ابراز کلمه حق است در حضور سلطان جائر و  ( و افضل الجهاد331) فرعون
 کندمیاوت به برداشتن موانع تشخیص حق که به ابالغ حق تحقق پیدا تحقق قض

(332) 
که وجهی از وجوه هوی « احساسات عمومی»از تب  بايدمیقضاوت نه تنها  ●

زاد و بازگشت به آبرای جامعه مهلت ارزيابی  بايدمیاست، سرايت نپذيرد، نه تنها 
مراقبت کند قدرتمداران دلخواه خود را  بايدیمورد، بلکه آرا پديد  ميزان عدالت

های آنها ، در قضاوت،از هوایدهدمیسوره مائده دستور  49تحمیل نکنند . در آیه 
از هوی خود پیروی  دهدمید دستور وسوره ص، به داو 26پیروی مکن. و در آیه 

 مکن. و...



128 
 

 ترتیبی که مستضعفانبه درکار آمدن میزان قسط به  کندمیهمه تحقق پیدا و این    
 ( .334( و قضاوت بر میزان عدل انجام یابد )333به حق خود برسند )

 
در قضاوت اصل بر تقدم تقدير قدرت  فراگیر، در استبدادها، بویژه استبداد .11.7

در توجيه  تواندمیقاضی ن کندمیمقرر  ست که قرآناحاکم بر حق انسان است . این
توسل جويد. برای مثال بگوید: اگر خطائی « خواست خدا و تقدير»حکم خطا، به 

نظام ایجاب  است و یا مصلحتده، خواست خدا بودهیدر محکوم کردن متهم روی د
 (:335است )خاطر است که مسئول است. تدبیر از آن انسان است و بدینکرده
 
 ❊وَ هَدَيْنَهُ النَّجْدَيْن  ❊وَ لِساناً وَ شفَتَين  ❊اَ لَمْ نجْعَل لَّهُ عَيْنَين     
آیا به او دوچشم ندادیم * و به او زبان و دولب ندادیم * و راه نیکی را از راه     

 بدی جدا نکردیم و بر او ننمودیم؟ 
 
است تا ی الزم را به انسان عطا فرمودههاتوانایی، تمامی استعدادها و سانبدین    

است. جزء جزء اعضای بتواند تدبیرکند و او را مسئول نیک بد تدبیر خویش گردانده
(. بدیهی است کار قاضی تدبیری است 336) شناسدمیبدن انسان را نیز مسئول 

شامل تشخیص حق و احقاق حق موافق این اصول راهنما. بنا بر این، مسئولیت او 
من این حکم  خواستمیبگوید اگر خداوند ن تواندمین عاًتر است و قطر سنگینبسیا

است قاضی میان مردم به عدل قضاوت م. چرا که خداوند امر کردهکردمیرا صادر ن
 ( 337کند )

 
تبعیض بسود  نه تنها اصل بر فراگیر، در استبدادها، بخصوص در استبداد .11.18

ارباب قدرت است، بلکه در تمامی موارد، اصل بر تبعض بسود قدرت و به زیان 
قاضی نه تنها نبايد ميان طرفين دعوا،  کندمیمقرر  ست که قرآنhحق است. این

مجری قانونی   بايدمیتبعيض قائل شود بلکه دستگاه قضائی در خور اين عنوان 
ن راه نيافته آعيض دينی و مرامی و ملی و قومی و جنسی و... در گونه تبباشد که هيچ
 رواینزورمند حاکم باشد تا زور از میان برخیزد. از  حق بر زور بایدمیباشد. همواره 

 (: 338است که فرمود: )
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 تَلْبِسوا الْحَقَّ بِالَْبِطل   وَ ال ❊ قَّ وَ يُبْطِلَ الْبَطِلَ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَالحَلِيُحِقَّ     
حق باید بر کرسی قبول نشیند و باطل باید باطل گردد هرچند مجرمان را ناخوش     

 آید. و بر حق لباس باطل نپوشانید. 
 

ناپذیر مردم نادان و رشد فراگیر، به شرح باال، در استبدادها، بویژه استبداد  .11.19
، جز رهبری، کندمیگیر را روش شتاب «رشد»هستند. حتی وقتی استبداد فراگیر 

بقیه نادان و یا دشمن  نظام و یا مزاحم کار رهبری هستند مگر خالف آن ثابت شود. 
ست که بنوبه ا. وظیفه دستگاه قضائی اینآورندمیرا پدید  ، مدار بسته قهرروایناز 

وظیفه قوه  است که قرآن رواینز گشوده شدن این مدار بسته شود.  از خود، مانع ا
قضائی را شکستن دایره قهر و ایجاد فراخنای آشتى و تبديل فعاليتهاى تخريبى به 

آزاد  مستقل و فعاليتهاى سازنده و باالخره متحقق گرداندن حقوق انسان در جامعه
وبه خود بايد عرصه اجتماعى ابتكار و عمل و در و پیشرو کرد.  دستگاه قضايى به ن

تر گرداند و اين از راه گذار از تقابل و تضاد قوا به تفاهم نتيجه رشد انسان را گسترده
 و همکارى و مشاركت استعدادها.

در حقيقت رشد آدمى به دست ديگرى نيست. كمال رشد اجتماعى وقتى است     
امبر نيز نبايد اختيار رشد و يا عدم رشد كه هر كس مسئول رشد خويش بگردد. پي

 (: 339مردم را داشته باشد )
 
 قُلْ اِنّ ي ال اَمْلِكُ لَکُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا    
 ]پيامبر[ به مردم بگو من مالك پسرفت و پيشرفت شما نيستم.     
 
 (: 340) کندمیو رشد  شودمیاد بپذيرد، آز بياورد و اسالم هر كس روى به صلح    
 
 فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُوْلَئِكَ تَحَرَّوْا رََشًدا    
 كند.شود و رشد مىآورد آزاد مى هر كس اسالم    
 
و تخريب،  اى بايد در جهت تبديل جو قهراما تا كار به اينجا برسد هر مقام و قوه    

( را بگشايد. اين راه، راهى 341و آشتى، بکوشد و سبيل االرشاد ) به جو صلح
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همه  (، راه استبداد342دهد. راه فرعون راه رشد نيست )نشان مى نيست كه فرعون
 جانبه و در نتيجه قهر و تخريب و سرانجام سقوط است:

 
وََما  وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُواْ اَمْرَ فِرْعَوْنَ اِلَى فِرْعَوْنَ -نَا وَسُلْطَانٍ مُّبِين وَلَقَدْ اَرْسَْلنَا مُوسَى بِآيَاتِ     

 بِرَشِيدٍ  اَمْرُ فِرْعَوْنَ
دستیاران و  را با آیات و دالیل آشکار به سوی فرعون و راستی اینست که موسی    

 او فرستادیم. اما آنها از امر فرعون پیروی کردند و امر فرعون ضد رشد بود.
 
 بنابراين قوه قضائی دادگستر، همراه قواى ديگر، بايد اسباب انسداد راه استبداد    

آزادى و در نتيجه شركت واقعى انسانها در  استقالل و  همه جانبه گردند و راه بر
 (:343خواند )مى ها را بگشايند كه خدا آدمى را به ميعادگاه صلحيتمسئول

 
 وَاللّهُ يَدْعُو اِلَى دَارِ السَّالَمِ     
 كند.دعوت مى و خدا به ميعادگاه صلح   
 
كس كه به داد فرمان ، صراط مستقيم عدل است و آناما راه ميعادگاه صلح    
 (:344راند، در صراط مستقيم است )مى
 
 وَمَن يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ       
 كند، بر صراط مستقيم است.آنكس كه به عدل امر مى و     

 
 (:345كند )و خدا همگان را به عدل و نيکى امر مى    
 
 حْسَانِاِنَّ اللّهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَاالِ      
 خواند.خداوند ]آدميان[ را به عدل و نيکى مى      
 
و در همه حال داور بايد اختالف و خصومت و جنگ را به دوستى بدل سازد،     

 (:346عدل همين است )
 



131 

 

لَى الْاُخْرَى وَاِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ اقْتَتَلُوا َفاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَاِن بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَ    
ا فَقَاتِلُوا الَّت ي تَبْغ ي حَتَّى تَف يءَ اِلَى اَمْرِ اللَّهِ فَاِن فَاءتْ َفاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُو

 اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ 
دهيد. اگر ب و اگر دو طايفه مؤمن با يکديگر در جنگ افتادند، آنها را صلح     

يکى از آن دو، تن به صلح نداد و تجاوز پيشه كرد، با او جنگ كنيد تا به امر خدا 
، بر اساس عدل ميانشان صلح برقرار كنيد. قسط رويه كنيد باز آيد. وقتى گردن نهاد

 دارد. كه خدا قسط كنندگان را دوست مى
 
خواهد و قيام به آن مسئوليت همگانى است ئمى مىاجتماعى، مراقبتى دا اما صلح    
(347 ) 
 
... وَاَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ وَاَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ اِن كُنتُم مُّوِْمنِينَ / اِنَّمَا الْمُوْمِنُوَن     

 نَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُو
برقرار کنید و هرگاه مؤمن هستید، از خداوند و رسول او  ... و میان خود صلح    

اطاعت کنید. همانا مؤمنان برادران یکدیگرند. میان برادران صلح برقرار کنید و به 
 شوید.د، هرآینه آمرزیده میجوییخدای، تقوی ب

 
 (:348گردد )آن صالحان مىاز راه اين مراقبت دائمى، زمين سرانجام از     
 
 وَلَقَدْ كَتَْبنَا ف ي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عَِبادِيَ الصَّالِحُونَ     
 شوند.همانا بندگان صالح من، وارثان زمين مى    
 

چیز و بیدر استبدادها، بخصوص استبدادهای فراگیر، چون قشرهای بی . 11.20
ند و از آنجا که استبداد آوردمیبر « نیرو»را به  جامعه هستند که نیازهای  استبداد کار

، شودمیکه ثروت در قشرهای زبرین جمع  آوردمیفراگیر هرم اجتماعی پدید 
چیز و محروم مأموریت دستگاه قضائی حفظ  هرم اجتماعی است تا که قشرهای بی

مقرر کرد  ، قرآنروایناستبداد فراگیر بمانند. از « وی انسانینیر»از کار، ذخیره گاه 
خویش است. برای مثال، هر انسان بر  که اصل برخورداری انسان از حقوق ذاتی

های موجود، افراد ندار نسبت داراییتغذیه و پوشش و مسکن حق دارد. در رابطه با 
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پس هر  .(350(. و یا سعی هر کس او را است )349. )به افراد دارا حق دارند
و از راه  آوردمیکس حق کار دارد. حال اگر هرم اجتماعی که استبداد فراگیر پدید 

چیزان را از حق غذا خوردن محروم ، بیکندمیتخریب نیروهای محرکه این کار را 
درآورد و از های کار را به مالکیت قشرهای زبرین هرم اجتماعی کرد و یا عرصه

اکثریت بزرگ، بخشی را ناگزیرکرد از راه مزدور شدن، کار بیابد و بخش دیگری 
داشت، به جنبش درآمدن برضد آن استبداد حق و وظیفه و کار نگاهرا هم بی

پذیرکردن نظام اجتماعی مسئولیت همگان است.  چون هدف جنبش باز و تحول
کننده اسباب برخورداری انسانها از است، در جریان جنبش، دستگاه قضائی فراهم 

ایجاد شود. تأخیر، از عوامل بازسازی  بایدمیحقوق خویش از راه احقاق حق، 
. این همان روشی بود که شودمیاستبداد و قرارگرفتن دستگاه قضائی در خدمت آن 

پیامبر بکار برد.  افزون بر این، اصل بر تقدم و حاکمیت حقوق ذاتی بر حقوق 
است. به سخن دیگر، بر فرض که مالکیت قشرهای زبرین، بنا بر حقوق  موضوعه

موضوعه، صحیح باشد، در مقام معارضه با حقوق ذاتی انسان، این حقوق هستند 
. قرآن مقرر کرد، هرگاه نزاعی پیش آمد، آن را دنشومیکه بر حقوق موضوعه حاکم 
فرمود: رجوع به خداوند، )ع(اره این آیه، علی در ب به نزد خداوند و پیامبر ببرید.

رجوع به کتاب او است و رجوع به پیامبر، رجوع به سنت او است که احقاق حق 
 (.351است.  )
تعارض پیدا کنند. زیر این  با حقوق ذاتی توانندمین اما حقوق موضوعه  .11.21
جامعه قائم به آنها است،  ذاتی انسان و حقوقی که حیات از حقوق بایدمیحقوق 

و  ای که ناقض حق ذاتی باشد، حکم زورتبعیت کنند. چرا که هر حق موضوعه
. در دین اکراه نیست بدین معنی است که شودمی« پوشاندن حق به باطل»مصداق 

ت و انسان نباید بدان تن دهد. اگر محتوای قانونی زور بود، ضد حق و باطل اس
هرگاه انسان حقوق ذاتی خود را بشناسد و زندگی را عمل به حقوق خود کند، به 

انسان عارف و عامل به حقوق جمعی  ،است. در جامعه از این نوعقانون عمل کرده
 .شودمیها نو زور قائمه رابطه آیدمیپدید ن خود، استبداد
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 ای اجتماعی و هرم اجتماعی:هتبعیض .13
کردیم. دیدیم بحث های توتالیتاریسمپیش از این درباره این ستون از ستون پایه    

. کلیسا نیز وقتی گرددمیکه سازماندهی اجتماعی بر تبعیض و سلطه استوار 
تا   کردمیو نمایندگی مردم را رها جست میسازماندهی در خور قدرت حاکم را 

اغنام »ان که خدا در آنهاست و کلیساییبگردد، قائل به تبعیض شد:  تجسم تثلیث
و کلیسا باید با غسل تعمید آنها را پاک و با تفتیش  آیندمیکه گناهکار بدنیا « الله

رأس هرم بگردد، قائل به سلطه  خواستمیعقیده مراقبت کند تا گمراه نشوند. چون 
، در خانواده  و حاکمان بر حکومت شوندگان در جامعه  و کلیسا بر مردم نمرد بر ز

 جهان شد.
طلبی، در . توضیح این که نخستین تبعیضخواندمیفکر تبعیض را شیطانی  قرآن    

آمد.  شکل تفوق  نژادی اظهار شد.  بدنبال آن، تبعیض جنسی و سلطه مرد بر زن
و  ورزدمیای امتناع به آدم سجده کنند، فرشته خواهدمیوقتی خدا از فرشتگان 

 (: 352)گویدمی
 
 اَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَن ي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِين      
 همانا من از او بهترم. مرا از آتش و او را از خاک آفریدی.    
 

: هابیل و رودمیاز تبعیض و سلطه دیگری سخن  ل این تبعیض، در قرآنبدنبا     
زن از آنِ او  خواهدمیقابیل دو برادرند. هابیل و زنی خواهان یکدیگرند. قابیل 

 شودمیدعوا  را نزد خداوند برند. حکم خدا بر این  خواهدمیباشد. آدم  ازآن دو 
 (.253تا زن را تصرف کند) کشدمیدر را که قابیل با حق است. قابیل برا

فکر تصرف کردن زن و پیش از آن بخاطر راه دادن فکر کشتن برادر و پی گرفتن     
 . استبدادگیردمیاین فکر تا تصمیم و اجرای تصمیم، از تمایل به قدرت مطلق مایه 

ت دادن، از راه قطع رابطه کامل با خدا، در نتیجه، استقالل و آزادی از دس فراگیر،
( والیت مطلق قائل شدن به بندگی کامل قدرت در آمدن و برای قدرت )= زور

های او هرچه گیویژه، والیت مطلقه قائل شدن برای یک انسان، سانبدیناست.  
ای خود والیت مطلق قائل قدرت مطلق بر باشند، دروغ است. او در مقام نماد

. چرا که هرگاه قدرت شوندمیقائل  قدرت مطلق و یا بندگان قدرت برای او شودمی
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. اگر قدرت در کار نیاید، مدار شودمیدر کار نیاید، او انسانی چون انسانهای دیگر 
ستقالل و هوشمند، خدا، باز و به یمن رابطه با خدا، بر ا عقل او باز است، تا هستی

آزادی خویش عارف و عامل است. اما اگر، از خدا غافل شد و یا گفت خدا نیست 
و یا کسی را تجسم خدا شمرد و برای او والیت مطلقه قائل شد، بنده قدرت شده

: خدا مدن استآگرفتار  متناهیبه بند  ،در جااست. زیرا غفلت از خدای نامتناهی، 
ی زور حاکمیت مطلق دارد. رابطه با خداوند نیست یعنی جبر هست و جبر هست یعن

توان جانشین کرد. محدودی که جانشین جز با رابطه با محدودی محدودکننده نمیرا 
صاحب والیت مطلقه  ،خواه یک نهاد ،خواه یک شخص ،خواه ماده ،شودخدا می

تواند بشود. یشود. زیرا نمجز اعمال زور نمی ،کندشود و والیتی که اعمال میمی
ولو این بت عیار  ،ای جز زور وجود نداردمحدود کننده ،فریدهآچراکه در هستی 

  این یا آن شکل فریبنده را بخود بگیرد.
قائمه رابطه آنها قدرت را ، تبعیض و سلطه در رابطه زن با مرد، هاجامعهدر     
نابر چند و چون تبعیضهای دیگر نیز که همین قائمه را پیدا کردند، ب. رابطهکندمی

ها، انواع هرمهای اجتماعی و انواع نظامهای اجتماعی از بسته و نیمه بسته را پدید 
و  گیردمیبا انکار منزلت انسانی زن و حقوق او آغاز  ه. این تبعیض و سلطآورندمی

که در یک نظام اجتماعی تابع قدرت حاکم  کندمیتسرّی پیدا  هاییانسانبه همه 
 .شوندمی
( و برعهده گرفتن امانت 354) شد و انسان به علم طلبی شیطانفرشته به تبعیض    
د و استعداد رهبری ندر کار نیایروابط قدرت رهبری یافت. و برای این که   ،(355)

 (:356انسان خدمتگزار قدرت نشود، زن و مرد را از یک گوهر شناخت )
 
 ن نَّفْس  وَاِحدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجََهاخَلَقَكُم مِّ    
 شما از یک نفس آفرید و از همان نفس همسران شما را آفرید.   
 
ها از نفس واحد هستند و همه ها و همه گروههمه نژادها و همه ملت سانبدین    

  توانند از میان برداشته شوند. قرآنمی ،که امرهای واقع مستمر هستندها تبعیض
که زن از مرد و مرد از زن هستند و تمامی نظرهای نادرست را که  کندمیتصریح 

ند و شمردمیو...  جوییخرد و  مایه اغوای مرد و برای لذت زن را دون انسان و بی
 .کندمی، باطل شمارندمیهنوز 
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و منزلت  کندمیا یکجا الغاء ها و سانسورها جنسی رعونمم ،زناشوییدر محدوده     
 :داندمی، بنا بر این، سلب نکردنی و حقوق انسان را ناشی از فطرت و ذاتی حیات

ترین مجموعه حقوق انسان را بیان کامل قرآن ،فراگیر استبدادگمان در مبارزه با بی
 ،. در فصل چهارم(357اند، )شدهاین حقوق موضوع تحقیق دیگری کرده است. 

 خواهیم کرد. شناساییبا تفصیل بیشتر  ،مستمر را امرهای واقع اجتماعی
 

عامل ایجاد فضای و بعکس،  بر علم تقدم دین و یا ایدئولوژی .14
 فرهنگی بسته:

. دین را بر دادمیکلیسا، به دین تقدم مطلق  فراگیرِ  استبدادپیش از این دیدیم که     
های دیگر که . انواع توتالیتاریسمکندمیاین تقدم را نفی  و قرآن شمردمیمقدم  علم

که برای جز این اند.اشتهاند، همه بدون استثناء این خاصه را دتا زمان ما بوجود آمده
 بخشد )فلسفهتقدم می که به علم و فن داریاند. جز سرمایهتقدم قائل شده یژایدئولو

 تحققی(.
زلزلی در باور است. زیرا هرگونه ت فراگیر استبدادخاصه ذاتی  ،بازی تقدم و تأخر    

ی ژایدئولو از جمله وقتی علم –حاکم  نسبت به درستی ایدئولوژی« هاتوده»مطلق 
، عالوه رواین. از گرداندمیهای استبداد فراگیر را از اساس سست ، شالوده-شود می

دیگر نیز  گیهویژ، استبداد فراگیر دو یا بعکس بر تقدم ایدئولوژی حاکم بر علم
های علمی و فرهنگی که در محدوده همه فعالیت کردنِ دارد: یکی سانسور

های آموزشی و گنجند و دیگری جهت دادن به فعالیتحاکم نمی توتالیتاریسم
ها نیازهای عمومی قدرت را برآورند. سان که این فعالیتپرورشی و علمی، آن

میزان قهری است  ها و اندازه حاکمیت استبداد فراگیر،یابی فعالیتص جهتشاخ
و سانسور فرهنگ  ،و بعکس. تقدم دین یا ایدئولوژی بر علم گرددمیکه ایجاد 
رور میها، الجرم دو تقدم دیگر را ضو جهت دادن به فعالیت آزادیاستقالل و 

در رابطه با عقل. توضیح  گراییبر عقل و دیگری نخبه« ایمان»گردانند: یکی تقدم 
، ستایشگر باور کورکورانه و «عامه»که نزد در عین آن استبداد فراگیرکه این

. تمامی شماردمیآمیز است، رهبری حاکم را مظهر عقل و بلکه عقل کل تعصب
، ستایشگر بالهت نزد بیندو می استدهاستبدادهای فراگیری که بشر بخود دی

ند و رهبری را عقل کل و باورانمی« هارا جای ابله بهشت»و  هستند« هاتوده»
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ند. بدیهی است همگان متوجه تناقض آن تقدم و این خوانمیمصون از اشتباه 
تا  بردمیمطلق پناه  گراییبه نخبهاستبداد فراگیر ، رواین. از اندشدهمی انحصار

را ایجاب  گراییو نخبه « هاتوده»تناقض را رفع کند. هنوز نیز قدرتمداری نادانی 
 . کندمی
ایم، هآورد ،، پیش از اینو بعکس را و عقل درباره تقدم دین بر علم نظر قرآن    

تا در پرتو  پردازیممیها های فرهنگی و جهت دادن به فعالیتفعالیت لذا به سانسور
 بیشتر برخوردار شود. روشناییآن، بحث درباره فضای بسته و باز فرهنگی از 

را مهار کند. بتدریج که  هافعالیت کوشدمیاول،  هدر مرحل ،یفراگیر هر استبداد    
 . این تغییر، تغییر توحید به تضاد یا عدم زورپردازدمیشان ، به تغییرشودمیمستقر 

در تمامی انواع  به ضد فرهنگ قدرت است. آزادی استقالل و به زور و فرهنگ
، هنر و ادبیات و ابداع و ابتکارهای هنری و علمی که شودمیاندیشه نازا  ،استبداد

اند، از خود بیگانه و ترجمان قدرت بوجود آمدهها انسان گیختگیبه یمن خودان
معاصر، حتی  استبدادهایهای : اهرامِ مصر، کلیساهای قرون وسطا و ساختهشوندمی

 در قلمرو ورزش.
های فرهنگی، بنفسه و که فرآورده شودمیاز خود بیگانگی فرهنگی وقتی کامل     

موفق  ،نآاز فراگیر و غیر  ،استبدادی. تا این زمان هیچ شوندمی زور بتمامه، ستایش
بوجود بیاورد که بیانگر زور خالص باشد. رژیم توتالیتر نیز نمود را است اثری نشده

. ابداع با میردمیصد در صد زور شود،  خواهدمی. زیرا تا شودمیتمام عیار زور ن
زور بیشتر، ابداع کمتر. کمی دورتر بهنگام بحث از فضای زور تضاد دارد. هر اندازه 
 .گردیممیفرهنگی به این امر باز 

، در رژیم توتالیتر، بارزترین شودمیخالص ن و چون فرآورده فرهنگی هرگز زور    
ست. هر اثر فرهنگی بیانگر تضاد است. افرآورده فرهنگی، تضادآلود بودن آن گیویژه

تی که بر کار است با هر آنچه با او ناسازگار است. هر تولید از سیاسی و تضاد قدر
نسبت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ستایشگر قدرت حاکم و ابراز بیزاری و غیظ 

ست. تا از راه ایجاد دو احساس متضاد یکی شیفتگی نسبت به قدرت ابه مخالف آن
آزادی ارزیابی را از دست و استقالل و دیگری انزجار شدید از مخالف، آدمیان 

 بدهند. 
، عقل را رواین، فرآورده فرهنگی باید بکار تسخیر انسانها بیاید. از استبدادو در     

. سحر و ساحران در کارند و به فریفتاری دهدمیبلکه آن را فریب  کندمیقانع ن
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ندگانی روزمره، دروغ مشغول. بیشتر از این، جو  فرهنگی جو  فریب است و در ز
، دستگاهی است که استبداد. دستگاه فرهنگی استها وسیله انجام انواع مبادله

 .گرداندمیراست را به دروغ بر 
گرا است و فریفتاری را از راه ارزش مطلق کردن شکل انجام شکل استبداد    
ها، همواره میان شکل و محتوای در ساخته است. . منطق آن، منطق صوریدهدمی

ست که مصرف کننده فرآورده، اهر فرآورده، تضاد وجود دارد. کار منطق صوری این
تضاد را نبیند و از هر واقعیتی که ممکن باشد او را از مسحور شکل شدن برهد، 

 پوشش حقیقت، دروغ گفتن حرام است. دروغ غافل بماند. برای مثال، در اسالم
، دروغ است. پس مصرف کنندگان است. اما زبان رسمی استبداد والیت مطلقه فقیه

ها آگاه نشوند و البته، با دروغهای این استبداد، یا باید از تضاد آنها با حقیقت
و  شودمیسیار کم ها ب، احتمال آگاه شدنشان از حقیقتشودمیسانسوری که برقرار 

گاه شدند، توجیه شرعی )توریه(  آنها را متقاعد کند که دروغ نشنیده بایدمییا اگر آ
 ! اندبودهکه از درک معنای سخنهای این و آن مقام ناتوان  اندبودهاند. بلکه آنها 

 :اندشدهموضوع بحث واقع  ها در قرآنآن شالوده و این خاصه     
، با نفی قدرتبه  قدرتار از پایه توحید به شالوده شرک و تضاد و از عدم گذ     

های گوناگون به کرسی ها و صورتدر جلوه قدرت. با نفی خدا، گیردمیخدا انجام 
قدیم و جدید یا برای خدا،  استبدادهای. بیهوده نیست که تمامی نشیندمی خدایی
خدا شناس تاریخ  تر، استبداد. بطور عمومیاندکردهکاراند و یا آن را انساخته نماد

و کلیسا تجسم  خواند« خدای اعلی»خویشتن را  است. چنانکه فرعونبه خود ندیده
خطا شدند و کار والیت و رهبر مصون از  ، پیشواشد. در نازیسم و استالینیسم تثلیث
 توحید را نیز تعطیل کند. اسکندر تواندمیکشید که  به والیت مطلقه فقیه فقیه

، از فرزندی فیلیپ تا گشتمیو نماد قدرت  افزودمیبتدریج که بر فتوحات خود 
 ..  و. یافتمیفرزندی ژوپیتر ارتقاء 

 خدایییی که هااسطورهشرح کردیم که نفی توحید با پیدایش  ،پیش از این    
، یک جریان است. اما این فرعون خدایی، همراه است: نفی خدا و قبول جویندمی

 وقتی در بیان استبداد هانفی تنها بدان نیست که گفته شود خدا نیست. در انواع دین
و این قدرت  گرددمی( مطلق ، خدا  قدرت )= زوردنشومیاگیر از خود بیگانه فر
پرستی با خداپرستی قدرت. مقابل و متضادکردن گرددمیاو منتقل « تجسم مادی»به 
است و بشریت از  پرستی را انکار مطلق خداپرستی قرار دادن نیز از اسالمقدرتو 
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پرستی یا طاغوت قدرتاسالم است. اسالم است که نمودهای  مرهوناین نظر نیز 
 (:   358) خواندمی و بشر را به مبارزه و نفی طاغوت کندمیرا شرک خالص تلقی 

 
 فَمَنْ يَکْفُرْ بِالطَّاُغوتِ وَيُوْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الُْوْثَقىَ     
و به خدا ایمان آورد، هرآینه بر ریسمانی گسست  س کافر شد بر طاغوتپس هرک    

 ناپذیر تمسک جسته است.
 
آزاد مستقل و هاشان که عقل دهدمیبشارت  و به اجتناب کنندگان از طاغوت    
انی که از ها را بشنوند و بهترین آنها را برگزینند و به کسقول توانندمیو  شوندمی

گزینند نیز بشارت و بهترین را بر می دهندمیها راگوش و قول اندشدهطاغوت رها 
 (:359) جویندمیکه بخدا هدایت  دهدمی
 
 وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَن يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُْشَرى    
، بشارت گردندمیو بسوی خدا باز  گزینندمیدوری  و به آنان که از پرستش طاغوت   
 باد
 

ها به عدم زور یا از ثنویت ، تغییر پایه اندیشه و عمل از زوراجتناب از طاغوت     
از تاریکی به روشنایی  به توحید، رها کردن راه غَی و گزیدن راه رشد و گذار

 (:360است)
 
وَيُوْمِن بِاللَّهِ فََقِد  تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَي ِ فَمَنْ يَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ الَ اِكْرَاهَ ف ي الدِّين  قَد    

آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوِر  اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الُْوثْقَىَ ... اللَُّه وَل يُّ الَّذِينَ
 اِلَى الظُّلُمَاتِ ...  كَفَرُواْ اَوْلِيَاوُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ وَالَّذِينَ
در دین اکراه نیست. به تحقیق رشد از  رشد گریزی جدا گشت. پس کسی که     
به خدا، به ریسمان گسست ناپذیری تمسک  آوردمیو ایمان  به طاغوت ورزدمیکفر 

ها به . آنها را از تاریکیآورندمیست... خداوند ولی کسانی است که ایمان جسته ا
ورزند، طاغوت هستند و )طاغوت( . و اولیاء کسانی که کفر میآوردمینور بیرون 

 ...برندمیها فرو آنان را از نور به تاریکی
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، فرآورده یروشنایها به با بازگشتن از بیراهه غَی به راه رشد و گذار از تاریکی    
امرهای واقع  فهرست کاملی از . قرآنگرددمیفرهنگی از دروغ و فریب و سِحر پاک 

در انواع استبدادها،  هادهد. این دروغبدست می ،هستند دروغهامستمری که 
 :روندمیو بکار  شوندمی ساختهبخصوص در استبدادهای فراگیر بقصد فریب 

به خدا یعنی  اها، افترست به دروغ با توسل به انواع شیوهفریفتاری یا تبدیل را● 
 (361نسبت دادن سخنی به خدا و ... )

ها بودند و هستند. بدین دروغها، در جامعه ترین دروغدر استبدادهای دینی این رایج
. در استبدادهای فراگیر عصر ما، سعی بر اینست که شودمیمسمومیت فکری ایجاد 
 مطلق باور گردد.  دروغ بعنوان حقیقت

در هر عمل ضد  ها هستند که استبدادتکذیب سخن راست، دومین دسته از دروغ●  
، با استقرار تواندمیترتیب که تا . بدیندهدمی، آن را انجام آزادی استقالل و فرهنگ
ها و . هرگاه ناتوان شد، با استفاده از انواع روششودمیع از ابرازش ، مانسانسور

 دهد. آن را دروغ جلوه کوشدمی، «فرهنگی»ی هافعالیتبخصوص از راه 
راست را دروغ باوراندن در عصر ما بسی رایج است و بیشتر از هر جا در     

 (. 362است و هست )رایج بوده  فراگیر گرفتار استبدادی هاجامعه
 استبداد ها یا ایدئولوژینوع سوم دروغساختن های باال مقدمه دو نوع دروغ● 

. این ایدئولوژی فرآورده ضد فرهنگ قدرت و بیانگر انطباق جستن شوندمیفراگیر 
زندگی در یان راهنمای با دروغ و گریز آنها از مسئولیت، بنا براین، ب هاانسانزندگی 
کامل برقرار نشود و  است. از آنجا که تا سانسور های اجتماعی بسته و نیمه بازنظام

را  فراگیرایدئولوژی قدرت  توانمیبازتاب بیان قدرت نگردند، ن هافعالیتتمامی 
عضای جامعه را عقیم و ا گرددمیقبوالند، بناگزیر سانسور فراگیر  بجای حقیقت

 (.363) کندمی
هستند که با ایجاد مسئولیت شدید فکری و روانی،  هاییها، دروغنوع چهارم دروغ● 
و قتل و ویرانی را ارزش و جنگ و خصومت را امری ضرور و اجتناب ناپذیر  قهر
و استعمال های تولید ، دستگاهبخصوص استبدادهای فراگیر ،استبدادها. باورانندمی

ت، ناظر به تولید و ی  ضد فرهنگ قدرهافعالیتقوای قهریه هستند. بنابراین، 
ی هافعالیتو  شوندمیای که تولید . میزان قوای قهریهدهندمیرا رواج  استعمال قهر

و  کندمیاو را تهدید  ضد فرهنگ قدرت ناظر به آن، بزرگی خطری که بشر و تمدن
 (.364) کندمیها را بر اهل خرد آشکار دروغ خطر این نوع
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. میان نشانندمی هاواقعیترا بجای  هاها، آنها هستند که مجازنوع پنجم دروغ● 
ای موعود، تحقق پیدا خواهدکرد، ی زندگی و دنیای تصوری که در آیندههاواقعیت

خود و  و دومی را پاداش تحمل و بلکه بفراموشی سپردن حال آورندمیتضاد پدید 
و امروز بسیار از بسیارند که به این  اندبوده. بسیار دهندمیبسا دنیای واقعی قرار 

 گردندمیو تباه  شوندمیها در راه رسیدن به سراب، وسیله کار قدرت مداران دروغ
 (.365) کنندمیو تباه 
ن و آن را پرده باوراند ی علمی هستند. جهل را علمهادروغ، هادروغنوع ششم ● 

مردم را رنگ  ،کرده و دیدها را بدان پوشاندن و از راه تزویر و تلبیس حق به باطل
قدرت بوده و امروز نیز هست. اگر در « سگان پاسبان»کردن، کار ساحران و انواع 

را غیر یقینی  «علم»روست که ، از آن دهندمیتقدم  ، به ایدئولوژیانواع توتالیتاریسم
 الیقینعلم  - کنندمیکه وسیله توجیه قدرت  -را « علمی»و علم دین یا ایدئولوژی 

 (.366)شمارندمی
شخصیتی که در خداگرداندن  هستند که اغلب  هاییدروغ، هادروغنوع هفتم ● 

ترین سخت سزاوارها و ترینرا  بدان او و مخالف روندبکار میمظهر قدرت است، 
 گردانند. اما خداسازی مظهر قدرت، وجهی از وجوه کیش شخصیتها میعقوبت

تولیدات » ای از است و ساختن و پرداختن این کیش شخصیت در گرو مجموعه
 از باورهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی  ایمجموعه یعنی،  «فرهنگی
 (.367ت)اسدروغ 
را بجای  مجموعه  هاارزش، آنها هستند که مجموعه ضد هادروغنوع هشتم ● 

و  گردانندمی. به سخن رساتر، نظام ارزشی بر پایه توحید را محو نشانندمی هاارزش
   ،بازسازی استبدادها. در جریان کنندمینظام ارزشی بر مدار قدرت را جانشین آن 

شان ها، اما بتدریج محتواکنندمیظاهر را حفظ  ،دوران جنبشارزشهای روزهای 
 (.368) کنندمیتغییر 
 : فلسفهشوندمی، آنها هستند که به رهبری و اداره جامعه راجع هادروغنوع نهم ● 

 داندمیرا اطاعت « هاتوده»ست که وظیفه ا ایقدرت، خاصه قدرت توتالیتر، فلسفه
ی هاجنبشها است. در جریان از خودبیگانگی از نخبه اهتودهو مبلغ اصل اطاعت 

مذهبی و مرامی، اصل شورا و مشارکت، بتدریج جای خود را به اصل اطاعت 
که  هانخبهو اطاعتشان از  هاتودهو این کار از راه تبلیغ ضرورت کارپذیری  سپردمی

 ( .369)گیردمی، انجام اندشدهبرای رهبری خلق 
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، تاریخ استبدادهاکه  دانیممی، آنها هستند که به تاریخ راجعند. هادروغنوع دهم ● 
و هر زمان نیاز شد، تاریخ نوشته خود را نیز تغییر  نویسندمی خواهندمیسان که را آن
و بگاه ضرورت امرهای واقع نشده را  کنندمی. امرهای واقع را تحریف دهندمی

را که الزم دارند به مردم القاء کنند. هنر داستان  هایین باورتا بدا کنندمیجعل 
ای که توقعات تا رخدادها را بگونه گیرندمینویسی و شعر و نمایش و ... را بکار 

هر نسلی حامل   ،ای، به جامعه بباورانند. در هر جامعهکندمیقدرت توتالیتر ایجاب 
از  خواهدمیتا او  شود.می ،ب شدهانبوهی از وقایع روی نداده و یا تحریف و منقل

ذهن او را از وقایع جعلی و یا تحریف شده « هنرمندان»حقایق گذشته سر در آورد، 
 (. 370)کنندمیزمان خودش، پر 

، به آینده راجعند. نفی هدفداری و فرهنگ دَم را غنیمت هادروغیازدهمین ● 
ادهای فراگیر دارد. از شمردن، بیشترین رواج را در استبدادها و بخصوص استبد

ها آنجا که این آینده موعود هرگز تحقق پیدا نخواهد کرد و همواره وارونه وعده
. برای اقناع برندمی، زمان رسیدن به آینده موعود را دورتر و دورتر شوندمیمتحقق 

تا که جامعه را سرگرم  شوندمیاجرا « های فرهنگیبرنامه»ای از مجموعه« هاتوده»
 (.371) سازند
، حرام و حالل سازی و بازی است. در انواع استبدادها بیشتر هاغروددوازدهمین ● 

در استبدادهای فراگیر، اعمال قانونی و غیرقانونی، مجاز و غیرمجاز، حرام و حالل، 
تکلیف روشنی ندارند. آنچه امروز مباح است فردا ممکن است، حرام گردد. اما 

مناسب « فرهنگ»بت به این تغییرها از میان برود، برای اینکه حساسیت جامعه نس
. در کنار وسایل ترس که حساسیت ربا هستند، عامالن مختلف شودمیآن الزم 

های خود، ذهنیت متناسب با تن دادن به این تغییرها را «تولید»، با «فرهنگی»
 (. 372) آورندمیبوجود 

سازی. بطور کلی به اسطورهی طبیعی و هاپدیده، راجعند به هادروغسیزدهمین ● 
همگان « یفرهنگکار »، ی اجتماعی مبتنی بر زورهانظامسازی، در اسطوره

بر زندگانی روزمره نیز  هااسطوره. اما بخصوص در نظام توتالیتر است که گرددمی
 ذهنی چنان محکمی ار، ساختآورندمیو باوری که بوجود  هاترس. شوندمیحاکم 
 (.373) سازدمیهای انقالبی سخت نیز آن را ویران نکه گاه تکان ورندآپدید می

ی هافعالیت»تحت عنوان  ،هستند که هاییدروغ، هادروغچهاردهمین ● 
ها خود تخریبی، را ضرور ایجاد انواع وسایل و مکانها و فرصت ،«فرهنگی
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های سیاسی خدعهو انواع مکرها و « مجاز و غیرمجاز». انواع فسادهای باورانندمی
و اقتصادی و اجتماعی و ضدفرهنگی، جزء ضرور زندگانی اجتماعی و فردی، در 

است که تضادها ذاتی آنها هستند. در نظام توتالیتر، رشد ضد فرهنگ  هایینظام
 (.374ی دیگر بیشتر است )هانظامفساد و مکر از  رشد آن در 

، ضد فرهنگ قدرتی را جمعی وجدان پرشدن در بای باال، هادروغو مجموعه     
. شودمیقوای تخریبی ه که دستگاه تبدیل نیروهای محرکه جامعه، ب آورندمیپدید 

. سازندگان  ضد فرهنگ دروغ، گیردمیاین دستگاه در خدمت قدرت حاکم قرار 
ن، روحانیان یا ، ساحران، هنرمندااست، طاغوت قدرتضد فرهنگی که مدار آن بر 

 ،مردم هایدئولوگها، جامعه شناسان، معلمان اخالق، سیاستمداران، کارفرمایان و هم
(. قدرت توتالیتر ناگزیر بر اساس این فرض عمل 375هستند) ،شانکارپذیری با
برای  داندمیاست. جامعه حافظه ندارد، اما خوب « فراموشکار»که جامعه  کندمی

 د، قوای قهریه الزمند! کنن« فراموش»آنکه مردم 
مرکب از « مجموعه فرهنگی»وقتی پایه فعالیت فرهنگی تغییرکرد و  سانبدین    

یابی فعالیت فرهنگی، قدرت توتالیتر کننده سمت عناصر دروغ پدید آمد، تعیین
یابی فعالیتهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، همان مشخص شدن . سمتگرددمی

و  گردانندمیجدا  مستکبران را از مجموعه مستضعفان مرزهایی است که مجموعه
(. 376ها تضمین کنند )ها را بر دومیاولی« برگشت ناپذیر»باید حکومت دائمی و 

ی هانخبهاز لحاظ بُعد فرهنگی، جهت عمومی به استحمار است. جو  استحمار 
. زیرا اینان گیردفرا مید و کاملتر و، بنابر تجربه، زو گیردفرا میحکومتگر را نیز در 

بکار بردن . چون آورندمیکه خود بوجود  شوندمیعامالنی هستند که زندانی جو ی 
، عقلشان شودمیروش اصلی حکومتگری آنها  ،با نیروهای محرکه زورترکیب 

ها، میاُ . از آنجا که نظام توتالیتر کامل قابل استقرار نیست،شودمیفرمانبر قدرت 
، خفقان فرهنگی را زودتر اندشدهآنها که در جو  فرهنگ استحمار از خود بیگانه ن

 (.377) گیردمیو بعثت و نوزایش فرهنگی بدست آنها انجام  کنندمیحس 
فراگیری، فضای فعالیت  بنا بر تجربه تاریخی، در آغاز استقرار هر استبداد    

استقالل  ست. زیرا، بتدریجا تر از فضای فرهنگی در پایان کار آنفرهنگی بسیار باز
فضای استقالل و تا آنجا که حتی  شوندمیمحدود و محدودتر  شهروندان آزادیو 

ناممکن می را ها و ابتکارهای ضرور برای باروری فرهنگابداع ،که نبودشآزادی 
 شود.تر میتنگ و تنگ ،کند
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انواع  تولید و مصرف با بسته و تنگ شدن فضای فرهنگی، ،تبدادهااسدر     
میانحطاط انسان در این فضای آلوده، شتاب به و  یابندافزایش میمخدرها نیز 

و یا در عصر حاضر  اندشدهمسموم  که در گذشته به توتالیتاریسم هایی. نسلبخشند
که مثل درخت از  برگ و شاخه و ساقه می هستند هایی، نسلگردندمیمسموم 

سرایت کرده و درخت نها آ حیاتکه سَم به ریشه  هاییملت اندبودهخشکند. 
ی استبدادزده، حتی آنها هاملت(. با این وجود ، 378است )حیاتشان را خشکانده

، آزادی استقالل و یشه فرهنگاند، با داشتن رفراگیر قرار گرفته که تحت استبداد
 (.379)زندممکن سا را های بزرگدگرگونیتغییرکنند و اند اند. توانستهدوام آورده

ی حاکم راجعند که بگذریم، دو رشته دالیل هانخبهاز دالیلی که به تباه شدن     
 اندیشه و عملفضای  ،افزونبطور روز گرچهکه استبدادهای فراگیر،  شوندمیسبب 

یک از دالیل، . رندیبمپیش از آنکه ریشه را بخشکانند، خود اما ، کنند را تنگ
رشته درونی و یک رشته بیرونی هستند. دالیل درونی عبارتند از مجموعه 

به دلیل افزایش  هافعالیتجامعه ضرورند. این  یی که برای ادامه حیاتهافعالیت
، هاجنگو تحول نیازها و پیدایش نیازهای جدید بر اثر حوادث طبیعی و  جمعیت

که نیاز به  هافعالیتبحکم ضرورت همواره، رو به افزایش هستند. افزایش این 
نیروهای محرکه دارند، میان آنها با نیاز قدرت به اختصاص بخش کالنی از امکانات 

، تضاد -که روزافزونند  -قدرت  های جاریای و انسانی و طبیعی به هزینهسرمایه
ر احتیاطی همه گونه ی. با نیاز قدرت به تولید قوای قهریه و تشکیل ذخاآوردمیپدید 

. آوردمی)مالی، تسلیحاتی، نظامی، غذائی و ...(، ناسازگاری بلکه تضاد  بوجود 
. دالیل بیرونی شودمی ، این تضاد رو به رشد دیده شده و دیدهاستبداددر تمامی انواع 

. زیرا تا این زمان، کنندمییعنی مجموعه روابط با دنیای خارج این تضاد را تشدید 
اند، جملگی هایی که برای ایجاد یک نظام توتالیتر در مقیاس جهان بکار رفتهتالش

اند. بنابراین، نظام توتالیتر بیرونی دارد که با آن دشمن است. حفظ شکست خورده
. اما  این گرداندمیی بسیاری را ضرور هافعالیتهای سنگین و قوا، هزینه تعادل

اند، بلکه هایی نیستند که کشور را به محاصره گرفتهبیرون دشمن، تنها قشون
ای نفوذناپذیر مانع نفوذشان نشوند، فضاهای فرهنگی دیگری هستند که اگر با پرده

. این دگرگونی سازندمیدچار دگرگونی  و فضای فرهنگی خفقان آور را کنندمینفوذ 
کامل با پرده دروغها و  . ضرورت سانسورافکندمیبخطر  ،در اساس ،را استبداد

 رواینخاطر است. از سانسورها، رابطه جامعه را با دنیای خارج  قطع کردن، بدین
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در روابط بیرونی  و شودمیاستوار خشونت است که نظام توتالیتر، نظامی است که با 
که خود  خشونتی. سرانجام، با گرددمیمتکی  خشونتبیشتر به  ،روزه روز بو درونی، 
ست که از سه جهاد، دو جهاد، یکی رواین(. از 380) آیدمیازپا در  کندمیایجاد 

جهاد اکبر و دیگری جهاد افضل، مبارزه با ضد فرهنگ استبداد، بخصوص، ضد 
، یا فرهنگ دروغ است. جهاد سوم بمعنای مبارزه مسلحانهفرهنگ استبداد فراگیر 
ها را برداشت تا فضای که بدان بتوان سدها و مانع کندمیآنگاه ضرورت پیدا 

فرهنگ و عمل آزادگردد. استبدادها، خاصه استبدادهای فراگیر، تا مرگ به 
 (.381) دهندمیطلبی، ادامه فزونی

  

 و دیگر نیروهای محرکه: دانش و فن ارانحص  .15
نیروهای محرکه را،  در  ها در کار آنند که انحصاردر حال حاضر، ماوراء ملی    

 به قول تافلرهای نزدیک و دور(،  از آن خود کنند. مقیاس جهان و زمان )آینده
و ثروت و دانش  )زور ،روددر رابطه قوا بکار میدر ترکیبی که  و فن علم(، 382)

، برای این که . اما به قول فوکویابدمی(، زمان به زمان، سهم بیشتری و... و فن
سطح دانش و فن در اختیار آنها  بایدمیای حکومت کنند، حاکمان بتوانند بر جامعه

(. این امر که 383ز سطح دانش و فن مردم تحت حاکمیت آنها بیشتر باشد )ا
با وجدان علمی جامعه  استبدادها ضد رشد هستند، از جمله بخاطر  رابطه استبداد

، هرگاه وجدان علمی جامعه باالتر از دانش استبدادیان باشد، است. در حقیقت
 . شودمیاستبداد کوتاه  حیات
فراگیر  های استبدادو دیگر نیروهای محرکه از ستون پایه دانش و فن اما انحصار    

دین، در  اولی، علماست: در قرون وسطی، تعلیم و تربیت و بطریققدیم و جدید بوده
رهای مسیحی، دولتهای تابع کلیسا این انحصار را بسود انحصار کلیسا بود. در کشو

ند. از زمانی که این انحصار را جنبش کردمیند و از آن حمایت دانستمیاستبداد خود 
شکست و رشد  اقتصاد شهری نظام اجتماعی را در معرض تغییر « اصالت انسان»

دیگر  رفتمیار ، انتظ«وارد تاریخ شد»، انسان حقوقمند روشناییقرارداد و درعصر 
هرگز، جهان استبداد فراگیر را به خود نبیند. با این وجود ، استبدادهای فراگیر 

نوع کاملتر و نازیسم  نیمه کامل و فاشیسم نوع بازهم ناقص شدند. استالینیسم پدیدار
 است. داریایهجهان تحت سلطه استبداد فراگیر سرم ،و اکنونتر آن شدند. 
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و دیگر نیروهای محرکه توسط  دانش و فن تفاوت این سه را اندازه انحصار    
های جامعه را بطور کامل طبقه بر اینست که استالینیسم . لوفوردهدمیدولت به دست 

، هم انحصار تعلیم نازیسم از این کار ناتوان شد. دولت استالینتحت مهار آورد و 
گذاری را و هم نظام و تربیت را از آن خود کرد و همه انحصار سرمایه و سرمایه

ای را که انسانها هستند، به استخدام دولت در مزدوری برقرار کرد و نیروی محرکه
ر او بود. این نیروها و دیگر نیروهای محرکه، در آورد و اندیشه راهنما نیز در انحصا

ند. امر مهمی که در جریان جستمیبیرون از قلمرو دولت، امکانی برای بکار افتادن ن
آنها، واقع شد، این بود که رشد علمی  استقرار این گونه استبدادها و در طول حیات

د که سطح دانش حاکمان از  و فنی و باال رفتن سطح وجدان علمی جامعه سبب ش
تر قرارگیرد. با وجود این، استبدادهای فراگیر ادامه پایینسطح وجدان علمی جامعه 

حیات دادند.  واقع شدن این امر، عقل سبب جوی را به یافتن مجموعه عواملی بر 
. مشاهده شد که تا وقتی شوندمیانگیخت که سبب از پا در آمدن این استبدادها 

دارند و این فراگیر بتوانند نیروهای محرکه را در انحصار خود نگاه استبدادهای
 .مانندمینیروها را در تولید و مصرف قدرت بکار اندازند، بر جا 

نازیسم و فاشیسم پایان داد را نازیسم بخاطر آن  ، جنگی که به حیاتر حقیقتد    
آورد. برای آن براه انداخت که حیات جاودان بجوید.  به راه نیانداخت که از پایش در

ای که در تولید و مصرف قدرت بکار گرفت، کافی برای اال این که نیروهای محرکه
ساله را  12، نوجوانان شکستن قوای متفقین نشدند. در پایان جنگ، دولت هیتلر

میلیون نیروی مسلح در  3هنوز  آلمان ،ها کرده بود و بهنگام تسلیمنیز روانه جبهه
و آلمان از پا در  ندهمراه نبود دیگرها داشت.  اما این نیرو را نیروهای محرکه جبهه
 آمد. 
ها را در جنگ روسیه ، برغم آنکه بیشترین کشتهفراگیر روسیه در مورد استبداد    

در میدان جنگ و نیز کمکهای نظامی و   و امریکا اروپاداد، اما حضور قشونهای 
، سبب شدند که روسیه در پایان جنگ یک قدرت کردمیمالی که روسیه دریافت 

ها ، این باور نیز در ذهنگشتمیجهانی بگردد. به تدریج که یکی از دو ابر قدرت 
، 1970ناپذیر است. در سالهای اول دهه مرگ که رژیم استالین کردمیرسوب 

مطالعه دو ابر قدرت امریکا و روسیه، به این نتیجه انجامید که اندازه تخریب 
ن و بسط دامنه نفوذ در شدمینیروهای محرکه، از راه بکار بردن آنها در قدرت نظا

 ،ن مطالعهآبنابر د. که روسیه زودتر از امریکا از پای درآی شودمیمقیاس جهان، سبب 



146 
 

اما، بنوبه خود، به دوران انحطاط  یافتمیتر امریکا، بمثابه ابر قدرت، حیاتی طوالنی
 (. 384) رسیدمیو انحالل 

یابیم می هاییرا، رژیم ، رژیمهای بعث عراق و خمینی1980 – 1990در دهه     
یک . بدیهی است هیچطوالنی کردندو  غازآ خویش، جنگ را که بخاطر ادامه حیات

ند. جنگ به آنها امکان داشتمین از دو رژیم تمامی نیروهای محرکه را در انحصار
 ،رسید که جاییمهار خود را بر نیروهای محرکه بیشتر کنند، اما کارشان به  دادمی

در اختیار نداشتند. در  را نیروهای محرکه الزم برای بکار بردنشان در جنگ ،دیگر
، در و رژیم والیت مطلقه فقیه استهحال حاضر، رژیم بعث را جنگ از میان برد

تقالی ادامه حیات از راه تخریب و صدور نیروهای محرکه است. نیروهای محرکه
مرگ  د، آن زمان، زمانن، هر زمان تعییر جهت بدهشوندمیای که صادر و ویران ن

 رژیم خواهد شد.
که بنا بر نظری دوران پایان  –لیبرال  داریو پرسش این دوران، دوران سرمایه    

داری لیبرال ست: آیا سرمایها، این-( 385تاریخ است و تا بخواهی دیرپا است )
ی نیروهای یابنظامی پایا و یا میرا است؟ هرگاه پاسخ را از میزان تولید و دو جهت

محرکه، یکی به تولید و دیگری به ویران شدن و ویران کردن، بخواهیم، پاسخ 
نیروهای محرکه و تولید کننده ست که  این نظام میرا است. هرگاه انسانی که ااین

ها را مهار کند و نیروهای محرکه بکار برنده نیروهای محرکه است، بتواند ماوراء ملی
خود و طبیعت  د، حیاتگیررشد خود و عمران طبیعت،  را، در مقیاس جهان، بکار

میسر ساختهرا ای در مقیاس جهان نظام اجتماعی عادالنهبنای را نجات داده و 
 (.   386است )

یابیم. چون به تاریخ بازگردیم، فرعونیت را تصدی انحصاری نیروهای محرکه می    
ندن از قوم زیر سلطه و نیز گنجینه سازی (  و رمق ستا 387کشتن نوزادان پسر  )

و انحصار اندیشه راهنما )دین( و دیگر انحصارها،  دانش و فن ( و انحصار388)
)ع(،  ست که پیامبری موسیااند. اینهآمدمیفراگیر  ن استبدادکردمیهمه بکار دائ

( و هم بکار 389) انحصار دانش و اندیشه راهنما از  دست فرعونهم بیرون بردن 
 ( بود.390انداختن نیروی محرکه در جهت آزاد شدن از سلطه فرعونیان )

خود کرد اما، به  ن حیاتکردمیفراگیر فرعونیان نیز جنگ را روش دائ استبداد    
و قشون او  از دریا و غرق شدن فرعون . ماجرای عبور قوم موسیجنگ، از پا درآمد

که استبداد فراگیر کلیسا  کندمیای را گوشزد اهل خرد ( همان قاعده391در دریا )
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و  نداهمرگ، از آن پیروی کرد رفتن بکام و استبدادهای فراگیر دوران معاصر، در
نیروی محرکه سازی که انسانها هستند،  که مهار نیروی محرکهِ رسدمی: زمانی کنندمی

را،  نهاآتا  اندازدمی. قوای مسلح خود را بکار رودمیاز دست  استبداد فراگیر بدر 
از نو، مهار کند. اما نفس بیرون رفتن این نیروی محرکه اعالن آغاز پایان استبداد 

روهای مسلح هستند و دیگر ستون فراگیر است. ستون فقرات استبداد فراگیر که نی
این در  ها. استبداد پهلویشوندمیانتهای مردم، غرق ها، در امواج دریای بیپایه
. دادمیبروز  ،به فراگیر شدنخود را غرق شد با این که فراگیر نیز نبود اما تمایل دریا 

در امواج قوای متفقین غرق شد  زیغرق شد. رژیم نا این دریارژیم شوروی نیز در 
 و...   
به خود  را ، بخصوص استبداد فراگیری انسانی، استبدادهاجامعهاما برای این که     

 :. بنابر اینکارگزاران قدرت در نیایند ، نیروهای محرکه به انحصاربایدمینبینند، 
همواره بر استقالل و  بایدمیو خود  کندود خویشتن را هدایت هرکس خ .14.1

 (392آزادی خویش آگاه باشد و خود را تحت امر دیگری در نیاورد )
باز و تحول پذیر باشد و بر اصل والیت  بایدمیبنا بر اصل اول، جامعه   .14.2

 (393اداره شود ) شوراییو مردم ساالری  جمهور مردم
 آزادیاستقالل و است که بیان  راهنماییدو اصل اول و دوم نیازمند اندیشه  .14.3

و  کندمیخویش آگاه  باشد. این بیان، بمثابه نیروی محرکه، انسان را از حقوق ذاتی
ردن به حقوق و رعایت حقوق دیگران و عمل همگان را روش زیستن از راه عمل ک

 (:394) کندمیبه حقوق ذاتی میسر 
 
 تحروا رشدا     

 آزادشوید رشدکنان    
 

(. چون انسان مجموعه395بر هر زن و مرد فرض است که دانش بجوید ) .14.4
تغییر کند:  بایدمیاست که  ای از استعدادها است، پس رابطه او با دانش و فن

های نهادترکیب بدهد. پس  بایدمیدانش و فن با استقالل و آزادی انسان است که 
تعلیم و تربیت که انسان را برای خدمتگزار قدرت سیاسی یا نظامی و یا اقتصادی 

وسیله رشد انسان و گزینش آزاد او بگردند. انسان  بایدمی، کنندمیتربیت  ،گشتن
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تعلیم و تربیت وسیله شوند و هدف را نیز انسان تعیین کند  نهادرهبری کننده و 
(396.) 

در رابطه  گراییبرابر نیستند. نخبه  جویی که انسانها در دانش و فن دانیممی .14.5
 هانخبه. آوردمی: نخبه و غیر نخبه را به خدمت قدرت در شودمیبا قدرت تعریف 

نیروی  خود. حال آنکه، کنندمیحکومت « عوام»پندارند آنها هستند که بر می
ای در خدمت قدرت هستند. تغییر رابطه بر اساس استقالل و آزادی میان محرکه

ها را امام، یا نیروی محرکه رشد ، اولیمانندمیجوترها و آنها که واپس دانش و فن
اجتماعی، گذار دائمی از نابرابری به برابری، به  . بر میزان عدالتکندمیها دومی
 (.397انجامد )انسانهای جامع می جامعهِ
و به بندگی قدرت درآمدن انسانند و  تبعیضها هم از عوامل عمده روابط قوا. 14.6

هم عامل کاهش میزان تولید نیروهای محرکه و هم خود عامل بکار افتادن نیروهای 
بزرگ و متمرکز و ند و قدرت که پدیدآورنده قدرت هستند هاییرکه در تخریبمح

رسند و تولید ها به حداکثر می. در استبدادهای فراگیر، تبعیضشودمیمتراکم 
ها، بنوبه خود، ، الغای تبعیضرواین. از دهندمینیروهای محرکه را سخت کاهش 

ی محرکه و بکار انداختن آنها در رشد برانگیزنده جامعه به تولید بازهم بیشتر نیروها
 ( 398است. )
( و به عمل درآمدن شش اصل اول، از تضادها 399) میزان شدن عدالت .14.7
. توحید عناصر در یک مجموعه گرداندمیو توحید را نیروی محرکه جامعه  کاهدمی

شرکت کنند، خود، سامانمند به ترتیبی که همه عناصر، بر میزان عدل، در رهبری 
که سامانه به میزانی که کامل و در  دانیممی. شودمینیروی محرکه رشد آن  مجموعه 

 (. 400خویش مستقل است، حیاتمند است ) حیات
حاصل نقش ویرانگر انسان، آلودگی محیط زیست است. به استخدام قدرت . 14.8

است. هرگاه دانش و فن با محرکه مرگ کرده، آن را نیروی درآمدن دانش و فن
 استقالل و آزادی انسان ترکیب دهد، توحید انسان و طبیعت، نیروی محرکه حیات

 :شودمی
 طبیعت حق دارد عمران بجوید و انسان این حق را که، در همان حال، حق حیات● 

 (401، به جا آورد. )بایدمیخود او نیز هست، 
درصد، صرف تولید و  70منابع طبیعت که بعنوان مواد خام، دست کم، بمیزان ● 

 بکارو، در حال حاضر،  شوندمیآور و ویرانگر های مرگمصرف انبوه فرآورده
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، روندمیساالری همراه با قدرت نظامی و...( بزرگ و متمرکز شدن قدرت )سرمایه 
به  بایدمیبرداری و مصرف آنها نیز نبهره تعلق دارند. آیندمیبه نسلها که از پی هم 

و قشربندی ای بر جامعه دیگر طبیعت زیان رساند و عامل سلطه جامعه حیات
نیروی محرکه رشد انسان شود. اصل  ،بنابراینبگردد.  اجتماعی بر محور قدرت

وجود دارد و این باشد که در طبیعت، از هر چیز، به اندازه  بایدمیاقتصادی راهنما 
 ( .402زیر سلطه است ) –ندرت یک امر اجتماعی  و حاصل  روابط مسلط 

 براثرکاهش تخریب نیروهای محرکه های روابط قدرت و کاهش هزینه .14.9
خود سرمایه ورد که آمازادی را پدید می، قدرت و برهم افزودنشدن بزرگ و متمرکز 

پذیر شدن جامعه است که کاهش تحول . اما بلحاظ باز وشودمیو نیروی محرکه رشد 
، بکار ویران شدن و ویران اهمیت دارد که در روابط قواای نیروهای محرکه تخریب
نیروهای محرکه تولید ست که، در آن، ا ای. چرا که جامعه باز جامعهروندمیکردن 

است که خشونت رواین . ازافتندو این نیروها در رشد بکار می رسدمیبه حد مطلوب 
 (.403های قدرت  به صفر میل کنند )روش همگان بگردد و هزینه بایدمی زدایی

سرمایه نیروی محرکه و در حال حاضر، در استخدام سرمایه ساالران و  . 14.10
قدرت در اشکال گوناگونش است. در اقتصاد، سرمایه را مازاد تولید بر مصرف و 

،  رودمیها و خدمات جدید بکار و در تولید فرآوردهآنچه درگذشته تولید شده 
در خدمت قدرت، آینده را گذشته و سرمایه  (. اما در اقتصاد404ِ) کنندمیتعریف 

. از کنندمی. این کار را از راه پیشخور کردن و از پیش متعین کردن آینده کنندمی
و رابطه او با سرمایه،  ،طور عامب ،، تا وقتی رابطه انسان با گذشته و حال و آیندهرواین

 ، قراربدین. شودمیتغییر نکند، او از بندگی قدرت رها ن ،بطور خاص
هرگاه انسان گذشته را به گذشته نسپارد و آن را سرمایه کند و بکار اندازد و  .الف

 ترکیب مطلوبی از این سرمایه و نیروهای محرکه دیگر بوجود آورد و 
 ایستد و آینده را از پیش متعین نکند، از پیشخور کردن باز  .ب
 تولید و مصرف تابع نیازهای واقعی انسان در جریان رشد، بگردند،  . ج
رابطه انسان با زمان و سرمایه و دیگر نیروهای محرکه، جانشین رابطه قدرت با  

است . این تحول بس مهم و تعیین کنندهشودزمان و سرمایه و دیگر نیروهای محرکه 
 .( 405ز به تعمیم امامت  دارد )که نیا

 بایدمی . اما سیاست جمعیتیگویندمیافزایش جمعیت را نیروی محرکه  .14.11
انسان و عمران طبیعت پیروی کند و نه از قدرت  از استقالل و آزادی و حقوق ذاتی
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، زمانی تولید مثل بد هاجامعهاریخ و سلطه گری و یا تهیه نیروی کار ارزان. در ت
شمرده شده و زمانی خوب دانسته شده و گاهی نیز بنابر مهار افزایش جمعیت گشته

مؤثر بودههمواره، در میزان افزایش جمعیت  ،هاانساناست. و باز، اندازه فقر و رفاه 
د هرگاه  عامل شو رشد نیروی محرکه تواندمی( .  پس جمعیت 406) ندا

و  جویندمیبدانها، استقالل و آزادی  ،اری انسانها از امکاناتی بگردد کهبرخورد
زندگی را عمل به حقوق خود کنند. در این صورت، جمعیت نیروی محرکه توانندمی

دولت و یا استبداد سرمایه هم، بدان، خود را  که استبداد شودمیای ن
تأمین نیازهای جمعیت زیاد( و هم،  برایکند)ضرورت سازماندهی منابع کم توجیه

ناپذیر شود. گشاده دستی یافتن در زندگی به جای  پذیری اجتنابسلطه گری و سلطه
( و زاد و ولد را تابع رفاه 408را تابع تدبیر کردن ) ( و تقدیر407ثروت اندوزی )

ه رشد انسان و ( جمیعت را نیروی محرک409انسان و عمران طبیعت گرداندن، )
 .کنندمیعمران محیط زیست 

و برای تولید آن، نفت و ذغال سنگ  شمارندمیکارمایه را نیروی محرکه  .14.12
سوزانند. غیر از تخریب این مواد بس گرانبها و محروم کردن و گاز و اورانیوم را می

اسلحه و  های عظیمی را در تولیدنسلهای آینده از آن و آلودن محیط زیست، سرمایه
که  –در مقیاس جهان  . بخش بزرگی از  روابط قوااندازندمیتجهیزات جنگی بکار 
برسر دست یافتن بر منابع کارمایه است. گرچه بشر  -ست ا جنگ یکی از اشکال آن

دارد به تولید کارمایه از منابع دیگر )آفتاب و آب و باد و گرمای درون زمین و 
، کوشدمیو گرچه در کاستن از مصرف کارمایه نیز  پردازدمیزباله و...( هیدروژن و 

اما  با توجه به این واقعیت که افزون بر دو سوم تولید بشر ویرانگر است و مصرف 
است. تغییر رابطه آنها با مصرف نیرو همراه است، کارمایه خود مشکل بزرگ گشته

سان و شناختن و تأمین کردن حق هر انسان کارمایه  از  رابطه با قدرت به رابطه با ان
. میزان گرداندمی( کارمایه را نیروی محرکه رشد انسان 410بر غذا و آب و کارمایه،)

 .کندمیو امکان تولید آن را از منابع پایان ناپذیر میسر  دهدمیتولید آن را کاهش 
ما رشد . اخواندندمیرشد صنعت را به زیان کشاورزی، نیروی محرکه  .14.13

و  صنعت به زیان کشاورزی نه از نیاز انسان که از منطق به حداکثر رساندن سود
. تابع  نیازهای انسان کندمیو هنوز نیز  کردمیپذیرهای جهان پیروی سلطه بر سلطه

در جریان رشد کردن و همآهنگ گرداندن رشد بخشهای اقتصاد، غیر از این که 
، خود نیز، نیروی محرکه رشد انسان کندمید را زاینده نیروهای محرکه اقتصا
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. یکبار دیگر، محور شدن انسان و جانداران و طبیعت است که رابطه انسان گرددمی
: انسان در خدمت اقتصاد قدرت، به انسان راهبر اقتصادی دهدمیبا اقتصاد را تغییر 

محل و قدرت بی شودمیبدل یعت بادانی طبآو  خوددر خدمت استقالل و آزادی 
 (.411) گرددمی

خاطر که . بدینشودمیعدل بمثابه میزان، بنوبه خود، نیروی محرکه رشد  .14.14
های اقتصاد و در هر بخش، به با توزیع در حد مطلوب نیروهای محرکه به بخش

در  ،شوندمیو نیز، در توزیع امکانها در جامعه، همگان مالک کار خویش  هارشته
همان حال، اتالف نیروهای محرکه را به حداقل و بکار افتادن آنها را در رشد انسان، 

، خود نیروی محرکه همسو کننده گرداندمیمحل و قدرت را بی رساندمیبه حداکثر 
، در که در روابط قوا شودمی نیروییانسانها در راه رشد و عامل به صفر رساندن 

 (.412افتند )بکار می ویرانگری
 هاجامعهها در انقالب ،اند. جهانها را نیز نیروی محرکه خواندهانقالب  .14.15

است. این انقالبها، نیروی و نیز انقالبهای علمی و فنی و صنعتی و... را به خود دیده
پذیر کرده و خاطر که نظام اجتماعی را باز و تحولبدین اندشدهمحرکه خوانده 

اند. اما چون آنها را در تولید و بکار بردن نیروهای محرکه افزایش داده اییتوان
زیر سلطه  –همچنان در روابط مسلط  هاجامعهقوا برجا مانده اند،  هارابطه، هارابطه

هستند، انقالبهای علمی و فنی و صنعتی و هنری اندازه ویرانگری برای تولید قدرت 
 اند. را نیز تا بخواهی افزایش داده

( 413برای اینکه این انقالبها نیروی محرکه رشد انسان شوند، انقالب جهانی )    
و نیز انقالب در یک کشور  بقصد تبدیل شدن آن کشور به نیروی محرکه انقالب 

اند. این نظرها، اشکال جدید (، پیشنهاد شده و به اجرا در آمده414در جهان )
در آوردن، جهاد برای جهانیان را به  مسیحیت : جهانیان را بههستندنظرهای پیشین 

غرب  «مترقی»در آوردن و استعمارگری به قصد درآوردن جهانیان به فرهنگ  اسالم
و  شوندمیو  اندشدهکه اجرا  اندبوده هاییکردن دموکراسی، نظرو جهان شمول

برای  ، ممنوع کردن جنگ تعرضیروایناز  افزایند.اند و میویرانی بر ویرانی افزوده
کردن جهاد اکبر یا تمرین مداوم برای غافل نشدن ( و مطلوب415تحمیل دین )

ی خود در راست هااز استقالل و آزادی و حقوق خویش و بکار انداختن استعداد
ین بعثتی را چن توانندمی( و پیشنهاد بعثت دائمی و خود انگیخته، 416راه رشد )

 نیروی محرکه رشد انسان بگردانند. 
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.  خوانندمیقطبهای رشد در یک کشور و نیز در جهان را نیروی محرکه   .14.16
ست که شبکه جهانی اها نیروهای محرکه رشد بگردند، ایناما شرط آنکه قطب

تار های وسیعی را گرفها را تشکیل ندهند. وگرنه، در هر جامعه، سرزمینماوراءملی
.  همان سان کنندمیفقر و عامل تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ مصرف کننده 

 . اندهکردکه 
، برای این که قطبهای رشد، نیروی محرکه رشد تمامی یک جامعه قراربدین    

بر انسان نشوند. به سخن  بگردند، ضرور است که این قطبها، قطبهای سلطه قدرت
ه خود را با قدرت قطع و با انسان برخوردار از استقالل و آزادی برقرار دیگر، رابط

نیروی محرکه رشد جهانیان  توانندمیهای رشد وقتی کنند. در سطح جهان نیز، قطب
خدمت رشد  در، آنها را هاملیبگردند که یک سیاست جهانی، توانا به مهار ماوراء 

( این تغییر رابطه  ایجاب 417) بکارگیرد ،و عمران طبیعت همآهنگ انسانها
( همراه شود با تغییر رابطه با 418که شرکت همه انسانها در مسابقه رشد  )کندمی

 زمان و مکان:
انجام  دارییابی برای ایجاد یک فعالیت اقتصادی را وقتی سرمایهمحل .14.17

 تواندمیپایه ارتباطی که ، نه بر اساس نقش آن محل در رشد جامعه که بر دهدمی
میان آن محل و شبکه جهانیش برقرار کند و نیز بر اساس نیروهای محرکه موجود 
در آن محل و یا قابلیت آن محل برای قرارگرفتن در شبکه جهانی و بکار افتادن 

.  پیش از این نیز، دولتها بنا بر توقعات قدرت، کندمینیروهای محرکه، انتخاب 
 ند. کردمیو مسیر راه و بکار انداختن نیروهای محرکه را تعیین محل ایجاد شهر 

هرگاه رابطه محل با قدرت را تغییر دهیم و میان محل و انسان رابطه برقرار کنیم،     
هر محل، هم بخاطر داشتن نیروهای محرکه و هم بخاطر  نقشی که در شبکه محلهای 

فنی و هنری و توزیع جمعیت و  ، محرک فعالیتهای اقتصادی و علمی ویابدمیرشد 
 ضرور است که مالکیت زمین ،رواین.  از گرددمینیروهای محرکه در سطح جامعه 

و آب و نیروهای محرکه از قدرت سلب و به جمهور انسانها، نسل بعد از نسل داده 
 (.419شود )
مایه از راه پیشخور کردن، پیش از این، در باره رابطه با زمان و ایجاد سر  .14.18

سخن رفت. اما زمان به اعتبار دیگری نیز، تنظیم کننده رابطه انسان با قدرت و یا 
: زمان را هم اکنون و مکان را همین جا تلقی کردن، شودمیبا استقالل و آزادی او 
. در برابر، هر اندازه شودمیمصرف انبوه  . نیروی محرکهِکندمیانسان را تابع قدرت 
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نهایت زمان اندیشه و عمل درازتر، استقالل و آزادی انسان بیشتر. هرگاه زمان بی
( 420) شودمیفرض شود، رابطه انسان، بطور کامل رابطه با استقالل و آزادی خود 

 . 
هبری ، به ترتیبی که انسان رآموزش و پرورش دنهاتغییر رابطه انسان با   .14.19

 بایدمیکننده و بنیاد تعلیم و تربیت وسیله باشد و هدف را نیز انسان معین کند، 
دهای جامعه به ترتیبی که همواره انسان نهاهمراه شود با تغییر رابطه انسان با دیگر 

ن تغییر رابطه، ه یموسیله و انسان تعیین کننده هدف باشد. ب نهادرهبری کننده و 
رابطه او را با واقعیت، مستقیم و  یابدمیخویش را باز  انسان استقالل و آزادی

 شودمی، دیگر نه قدرت که انسان زمامدار نیروهای محرکه . بدین دو تغییرگرداندمی
فرآورده رابطه انسان با واقعیت  . دانش و فنبردمیو آنها را در رشد خویش بکار 

انسان و دیگر  جوییه استعداد دانشهستند. در همان حال،  این رابطه برانگیزند
: یکی اینکه انسان دهدمی.  بنا بر این، دو کار مهم را انجام شودمیاستعدادهای او 

، بنا براین، بجای قدرت، خود زمامدار کندمیاز راه قدرت با واقعیت رابطه برقرار ن
فن و به جستن دانش و  شودمیو دیگر اینکه بر انگیخته  شودمینیروهای محرکه 

 .(421بکار بردن نیروهای محرکه در رشد )
نهایت، ترجمان رابطه انسان با خدا است. اما رابطه با زمان و مکان بی .14.20

، نیروی محرکه رشد کندمیاین رابطه، در همان حال که استقالل و آزادی او را کامل 
کوتاه شدن زمان اندیشه  ،. در حقیقتشودمیو شتاب گرفتن او در راست راه رشد 

و عمل و رابطه برقرارکردن با قدرت، دو عالمت از عالمتهای غفلت از رابطه با 
 (422خدا، در نتیجه، غفلت از استقالل و آزادی و حقوق خویش است. )

از  ،بنابراین ،، اندازه برخورداری انسان از استقالل و آزادی خویشقراربدین    
اندازه بکار افتادن نیروهای محرکه در رشد و میزان  ، تعیین کننده خودکرامت 

جبر تن دادن به وجود ندارد و نیست،  خداشود که ور میآیادتخریب آنها است. 
بطور  :استبکار افتادن نیروهای محرکه در ویرانگری  است و سببقدرت  بندگی از
کاسته ، یعتانسان و عمران طب در رشدنیروهای محرکه میزان بکار افتادن مستمر از 

 آزادی استقالل و که، برآن، اندیشه راهنما، بیان راهنمایی. از این جا، اصل شودمی
، بنوبه خود، نیروی محرکه رشد و یا نیروی محرکه ویرانگری شودمیو یا بیان قدرت 

آزادی است. انسانی که این الل و استق، اصل راهنمای بیان : موازنه عدمیشودمی
، از استقالل و آزادی و حقوق خویش بطور کامل کندمی ی عقل خوداصل را راهنما



154 
 

، بنده قدرت کندمیتک محوری را اصل راهنما  برخوردار است و انسانی که ثنویت
اسیر  ،کندمیو ویرانگر است و انسانی که ثنویت دو محوری را اصل راهنمای خود 

نیروی محرکه ساز  است. پس سه نوع انسان و سه نوع نیروی محرکهِ  جبر روابط قوا
ان تولید نیروهای محرکه و بکار افتادن آنها در رشد و یا ز. میکنندمیوجود پیدا 
بدانیم اکثریت دارند.  ،، در جامعهانسان کدامیک از این سه نوع گویدمیویرانگری، 

سانها در تمامی پندار و گفتار و کردار خویش از یک اصل راهنما  پیروی ان که
دوستی و عشق و محبت و ابداع و ابتکار و خلق و ایثار و... جز چرا که . کنندمین

 ( .423بر اصل موازنه عدمی، شدنی نیستند  )
 

حق حاکمیت از آن نخبگان و وظیفه اطاعت از آن جمهور مردم  .16
 است:

 (:424از آنها پرسید) )ع( گرویدند، فرعون موسی آییناحران به چون س    
 
 آمنتم قبل ان آذن لکم  قال فرعون    
 ( ایمان آوردید؟)موسیبه او گفت: قبل از آنکه اجازه دهم  فرعون   
 

من برترین خدای شما هستم.  مبنای قول و رفتار و پشت کرد و در حال رفتن گفت: 
و وظیفه اطاعت از آن جمهور  او، بیان قدرت توتالیتر بود: حاکمیت از آن فرعون

پنداشت که عوام را طبیعت برای اطاعت کردن خلق کردهنیز می مردم است. ارسطو
اعت، از مبانی تمامی بیانهای حاکمیت و وظیفه اط «حق»است. این دوگانگی 

(  تحققی )پزیتیویسم قدرت توتالیتر است. در بیان قدرت لیبرال، جانبداران فلسفه
 (.425) اندشدهرا نیز قائل  هانخبهبرای جمهور مردم، اختیار انتخاب میان 

مردم در قرون وسطی بود. در تنظیم کننده رابطه کلیسا با « مردم رأی ندارند»     
تنظیم کننده رابطه والیت مطلقه « مردم رأی ندارند»حال حاضر، نیز، در ایران، 

، «مردم رأی ندارند»با مردم است. با این وجود، در استبدادهای فراگیر جدید،  فقیه
 توجیه ایدئولوژیک نیز یافت:

، که (، حزب پیش آهنگ طبقه کارگر426) لنین« چه بایدکرد؟»بنا بر ● 
، دهدمیآن را تشکیل  گرخائن به طبقه خود و خدمتگزار طبقه کار روشنفکران بورژوا
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دیکتاتوری »های دیگر که تحت . طبقهشودمیبنام طبقه، صاحب حاکمیت 
ه حق رأی ندارند. آنها تنها وظیفه اطاعت کردن را دارند. هستند، البت« پرولتاریا
محروم کرد و آن حق را از آن حزب پیش « حق رأی»، طبقه کارگر را نیز از استالین

 آهنگ طبقه کارگر و در واقع، از آن، دبیر اول حزب گرداند. 
و  ئی از نژاد برتردر نازیسم نیز، حاکمیت از آن حزب بمثابه سازمانی با اعضا● 

( . چون حزب دولت 427سازمان دهنده حاکمیت این نژاد بر نژادهای پست، شد )
را تصرف کرد، میان حزب و دولت این تقسیم کار به عمل آمد: هرآنچه را دولت 

. اگر در ایران تحت والیت مطلقه، حزبدهدمیانجام دهد، حزب انجام  تواندمین
انجام دهد، دلیلی جز این ندارد  تواندمیکه دولت ن کندمیرا تصدی  هاییکارالله 

که قدرت فراگیر یک فکر و یک زبان دارد. هرچند شکل دولت نازی با شکل 
 دولت والیت مطلقه یکی نیستند.

، خاطر بود که حزب از مخالفان والیت مطلق پیشوادرپی، بدینهای پیاما تصفیه    
، حق حاکمیت با پیشوا و حق اطاعت با اعضای حزب و به سانبدینک گردد. پا

 ، تحمیل شد. است، به زور« الخطابپیشوا فصل»طریق اولی، جمهور مردم است و 
« ولی امر»آن به  محروم شناختن جمهور مردم از والیت و انحصار ،در استبدادها    
و مکلف گرداندن جمهور مردم به اطاعت، همراه است با جدا « رهبر»و « پیشوا»و 

کردن حق از تکلیف  و تقدم و تسلط بخشیدن تکلیف بر حق، در تمامی بیانهای 
ها تنظیم کننده رابطه انسان تکلیف های قدرت توتالیتر،قدرت. به ترتیبی که، در بیان

که ساخت عقل  شودمیت مطلق با خدا )وقتی در بیان قدرت، خداوند قدر
( و رابطه انسان با کندمیتک محوری را اصل راهنما  ثنویت کهقدرتمداری است 

که برای انسانها حقوق قائل  های قدرتی نیز. بیانشوندمیپیشوا و رهبر تجسم خدا، 
معین شد . به ترتیبی که هرگاه تکلیف دانندمی، تکلیفها را مقدم بر حقوق شوندمی

 بایدمیحقوق انسان و یا حقوق جمعی انسانها شد، به تکلیف است که  او معارض ب
 (. 428عمل کرد )

حق والیت به مدعی والیت مطلقه و انحصار تکلیف توجیه انحصار ماندمی    
مندی به جمهور مردم و جدا کردن تکلیف از حق و مسلط کردن تکلیف بر حق. 

 های قدرت از لحاظ صوری متفاوت و از لحاظ محتوی، یکسانند:ی بیانهاتوجیه
خالی از غرض  ،مرام، بنابراین یادین  تقدم مطلق نظام و وجوب حفظ آن و نماد    

و ضرورت رهبری مردمی که به تشخیص سود  سوییو رهبر از  امر و پیشوابودن ولی
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تند و اگر هم توانا باشند، در بند سود و زیانند و به اوامر و و زیان خود توانا نیس
تقسیم کار »گونه ، از سوی دیگر، توجیه کننده اینکنندمینواهی دین یا مرام عمل ن

 هستند. « و نقش
امر و ستایش شخصیت ولی آیینبا  شودمیهمراه «  تقسیم کار و نقش»این     

امر و در ولی س، نخست مایه استواری هرم قدرت )در رأیینآو رهبر.  این  پیشوا
و نیز  ( و سپس، توجیه کننده بکار بردن زورگیرندمیقاعده، مأموران مادون قرار 
( بیهوده نیست که در تمامی انواع قدیم و 429. )استاجباری کردن بیان قدرت 

تقدیس او، هم بلحاظ مبری . شودمیپرستش « امرولی»، شخصیت هاجدید استبداد
کردنش از تمایل به سود و زیان و گرایش به قدرت و هم بخاطر غیر ممکن کردن 

و حزب  کندمیمخالفت با قول و فعل او، ضرورت تمام دارد. دست پیشوا خطا ن
(، در یک کالم، اصل معصومیت 430امر تالی معصوم است )و ولی کندمیاشتباه ن

میان او و « تقسیم کار و نقش»والیت مطلق، ضرور و مصونیت از خطای مدعی 
، چون بر آنها جز تکلیف پندارندمیقربانیان فریفتاری  که مردم است. تا بدانجا

چون و چرای است، آنها خود را موظف به اجرای بیامر، مقرر نگشتهاطاعت از ولی
امر است و آنها زیرا مسئول ولی .. وجدانشان نیز آسوده استدانندمیاوامر و نواهی 

 ( .431از مسئولیت مبری هستند )
دیگری  و اطاعت تکلیف مردم است، با امر واقع« امرولی»و حق حاکمیت از آن     

است. بدیهی است تمامی « امرولی» گوییو آن، حق ضد و نقیض  شودمیهمراه 
گر را توجیه« مصلحت»ه و  عمل ب دهندمیاند و مستبدها این حق را به خود داده
جانشین حق کردن  فراگیر، . اما در استبدادکنندمیضد و نقیض گفتن و کردن، 

و یا « پیشوا». چون مصدر امر و نهی و قانون و... شودمیمصلحت، یک ضرورت 
. اما شودمیضد و نقیض گفتن و کردن، ضرورت  است،« امرولی»و یا « رهبر»

است، چگونه بتوانند خود « امرولی»مردمی که تکلیفشان اطاعت از اوامر و نواهی 
چرا  دهدمیرا با اوامر و نواهی ضد و نقیض، سازگار کنند؟ این پرسش، توضیح 

، «م کار و نقشتقسی»افزون خشونت نیز  از این  تقدیس خشونت و بکار بردن زور
 ناپذیر است. جدایی
ولی»، حق حاکمیت از آن یکی و وظیفه اطاعت از آن همه شدن، در حقیقت    
(: » 432ست )ا. چرا که تعریف زور اینکندمی قدرت که نماد زور را نه نماد« امر

اما اگر بکار نرود،  شودمیه، زور یکی در برابر هم«. زور یکی در برابر همه است
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کارگاه از خود بیگانه کردن نیروهای محرکه  فراگیر، ، استبدادرواین. از شودمیمنحل 
« امرولی». نیرو را به زور بدل کردن و بکار بردنش، شودمیدر زور و بکار بردن آن 

 نقیض گفتن و کردن و افزودن مداوم بر میزان خشونت. ضد و  به کندمیرا ناگزیر 
رها کردن انسانها از استبدادها، بخصوص  ،باتوجه به این امرهای واقع مستمر    

 نیاز دارد به  فراگیر، استبداد
و تکلیف  از میان برداشتن دوگانگی تکلیف و حق و  تکلیف را عمل به حق کردن● 

 (.432شناختن )  بیرون از حق را قول زور
و حق و مصلحت  بیرون از حق  را مفسدت  از میان برداشتن دو گانگی مصلحت● 

 (.434دانستن )
تصدیق این واقعیت که استعداد و حق والیت را از آن جمهور مردم دانستن  و ● 

 (.435) استغیر قابل انتقال رهبری 
و رهاندن انسانها از پرستش شخصیت وقتی او را تجسم  مبارزه با کیش شخصیت●  

 ( .436) گردانندمیقدرت 
صحت سخن در خود دلیل (. 437سنجیدن شخص به حق و نه حق به شخص )● 
 (.438« )من قال»است و نه « ماقال»ست و نه در گوینده او. موضوع داوری اآن
 (.439کردن و برگزیدن بهترین قول )را گوش قولها● 
( . 440الخطاب نیست )شوری بین آنها است، حتی پیامبر نیز فصلمردم  امر● 

پرسیدند آیا نظری ، از او میشدمیبهنگام شور، هرزمان نظر او با نظر شوری مخالف 
یت نظر من است و اکثر گفتمی، از خود او است و یا وحی است. کندمیکه اظهار 

 . ماندمیبر نظر خویش 
به دین گرواند  (. به این معنی که نباید کسی را به زور441در دین اکراه نیست )● 

، امر آزادی استقالل و و بیشتر به این معنی که امرها و رهنمودهای دین، بمثابه بیان
به حقوق نیاز به زور ندارد و نیاز به درکار  و رهنمود به عمل به حقوق هستند و عمل

نیاوردن زور دارد و نواهی دین دستورها به ترک زور مداری و زورباوری و بکار 
 بردن زور هستند. 
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 ای که قدرت خارجی است:ستون پایه – 17
دولت  تنها فرآورده روابط قوای طبقات دارای منافع متضاد، در درون جامعه،     

 –میان درون با بیرون یا قرارگرفتن در موقعیتهای مسلط  ه روابط قوانیست. فرآورد
ت.  و اگر نخواهیم  از رابطه جامعه با نیز هس زیر سلطه متقابل و یا یک جانبه
ی قوا شدند، دولت را پدید هارابطه، وقتی هارابطهطبیعت غافل شویم، سه رشته 

های اجتماعی بایکدیگر و رابطه : رابطه گروه بندیشودمیو دولت دیرپا  آورندمی
 ی دیگر. هاجامعهجامعه با طبیعت و محیط زیست خود و رابطه با 

تمام، ایجاد  تواناییاین سه راشته رابطه را نیک دیده و با  در شاهنامه، فردوسی    
تغییرهای ماهوی دولت در رابطه با تحول هریک  و نیز های سلطنتیو انحالل سلسله
است. از جمله، به دقت اثر رابطه ایران با انیران نیک تشریح کرده را از این سه رابطه

را در دولت توصیف و تحلیل کرده و نیاز دولت قدرتمدار را به دشمن خارجی 
 بازشناسانده است.

ه است: داشتمیو یک پایه بیرونی  در تاریخ ایران، دولت استبدادی سه پایه درونی    
و قشون و دیوان ساالریش و بزرگ مالکی و روحانیت و بازار. این سه پایه  سلطنت

ه است که دادمیای را تشکیل داخلی، با پایه خارجی )رابطه قوا با انیران( چهارپایه
ه، دولت کردمیر نه است. تا زمانی که تعادل قوا تغییجستمیدولت بر آن استواری 

ه خوردمیه که تعادل قوا در درون برهم آمدمیه است.  بسیار نیز پیش ماندمیبرجا 
و دولت با استفاده از پایه خارجی، تعادل را باز سازی و سه پایه داخلی را استوار 

 ه است.گرداندمی
داشتهنیاز استبدادهای فراگیر بیشتر از  استبدادهای معمولی به قدرت خارجی     

را بدهد، تا بتواند در  به قدرت خارجی باید نقش شیطان اند و دارند. این استبداد
بیشترین بخش از نیروهای محرکه   ،«شیطان»یک عامل نیاز به درون ثبات بجوید.

های داخلی در منحل کردن پایه .جامعه را به مصرف نیازهای قدرت رساندن است
و  شوندمی، استبدادهای فراگیر تک پایه ست. در حقیقتات، عامل دیگر آندول

خود ادامه  و از راه رابطه قوا با آن، به حیات کنندمیقدرت خارجی را پایه دوم 
 . دهندمی
ت: دولت استالین بزرگ مالکی و ، گویا اسبا دولت هیتلر مقایسه دولت استالین    

و کلیسا را در خود منحل کرد. دولت بر تمامی اقتصاد چنگ انداخت. آن  سلطنت
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بخش از اقتصاد که تحت اداره مستقیم دولت نبود، در تابعیت کامل بخش دولتی 
بیرون از دولت برجا نگذاشت )هرچند کلیسا و  «ارگان ایدئولوژیکی»بود. 

ن مسلمان وجود داشتند و در خفا، بکار خود مشغول بودند(. در برابر، روحانیا
دولت هیتلر بخش غیر دولتی اقتصاد را دولتی نکرد. دولت را به تصرف حزب 
درآورد با این وجود، ارتش در حزب منحل نشد. کلیسا نیز دولتی و دین رسمی 

و کارفرمایان و کلیسا تابع دولت بود « پیشوا»نگشت.  بدیهی است حاکمیت از آن 
ند. دادمیخارجی نقش اول را « دشمن»بودند. هر دو دولت، در سیاست داخلی، به 

با این تفاوت که دولت استالین، هم محصول جنگ اول جهانی بود و همه محصول 
در جنگ اول جهانی  خارجی. نازیسم نیز فرآورده شکست آلمان -داخلیجنگ 
 ما قدرتهای خارجی در درون آلمان، جنگ به راه نیانداخته بودند. بود ا
، دولت شوروی را پایدار کردمیبا یکدیگر مقایسه را این دو دولت  وقتی لوفور    

از میان رفته بود. حال اینکه روی آوردن هیتلر به جنگ،  و دولت هیتلر کردمیتصور 
بود، اما در واقع، اقلیت نازی « نژاد برتر»جاد فضای حیاتی برای گرچه، بخاطر ای

توانا به برقرار کردن تعادل قوای سازگار با حاکمیت مطلق حزب نازی و مرام آن 
 نبود. 
پدید آورد و  دولت نازی نتوانست از راه جنگ یک امپراطوری در مرکز اروپا    

فرصت داد که بنام کمونیسم،  . اما جنگ جهانی دوم، به دولت استالیندیرپا بگردد
امپریالیسم به سرکردگی »این قدرت جهانی،  بر بخشی از جهان سلطه جوید. شیطان

شوروی، »و این دشمن نیز به دشمن نیاز داشت  داریسرمایه ،شد. متقابالا« امریکا
زودتر از پا درآمد به این دلیل که دشمنی  ، دولت آلمانسانبدینگشت. « محور شر

 و لهستان، و چکسلواکی که نقش شیطان را بازی کند، نیافت. حمله او به اتریش
از دولت استالین  شدمیامعه آلمانی آن روز را نحمله یک درنده به یک شکار بود. ج

دولت ترساند. بخصوص بعد از معاهده دو دولت بر سر تقسیم لهستان. حال آنکه 
 بباوراند.« شیطان»سرمایه داری  را دشمن و  توانستمیبه راحتی  تکمونیس

: از نظر داخلی، نهدمیمقایسه واقعی این دو دولت، این پرسش را پیش رو     
« نیروی کار»ند؟ این امر که داشتمیامیک از دو دولت توان زیندگی بیشتر کد

و این امر که هنوز  دادمیدر انتظار کار بودند و دولت به آنها کار  عظیمی در روسیه
که دولت  شودمیصنعت رشد بایسته را نجسته بود، ذهن را به این پاسخ راهبر 

، در . اما توجه به این امر که این دولت تک پایه بود و کارگربودمییر پاتر د استالین
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، ذهن را به این واقعیت یافتمیناتوانی محض را برابر دولت خدا صولت، خود 
تر بود. با توجه به این امر است که واقع بینکه دولت استالین، شکننده شودمیراهبر 

که هرگاه غرب، در روسیه، جنگ  کنندمیت را خاطر نشان ترها، مرتب این واقعی
 . جستمیاین دولت ماهیت توتالیتر نبسا انداخت، بر ضد دولت نوپا را به راه نمی

کردن استبدادهای فراگیر هم دلیل نیاز این استبدادها را به پایه شناساییسان این    
نقش قدرت خارجی را در خارجی برای برقرار کردن رابطه ستیز و سازش و هم  

را جنگ از میان  . دولت هیتلرکندمی مبرهنانحالل آنها، بر عقل عبرت آموز، 
های و جانشینان او را مسابقه فرساینده تسلیحاتی و هزینه برداشت و دولت استالین

تسلیحاتی نبود، کمرشکن ایفای نقش یکی از دو ابر قدرت. آیا اگر جنگ و مسابقه 
نقش دشمن را بازی کند، انحالل این  شدمیتر، هرگاه غرب حاضر نبه سخن دقیق

دو دولت، بدون جنگ و مسابقه تسلیحاتی متصور بود؟ نظر اهل تحقیق  در باره 
 استقرار دولت استالین، باز گفته شد. اما در باره نقش قدرت خارجی در ادامه حیات

که در اروپای شرقی  هاییبدادی، مورد انقالب ایران و نیز مورد جنبشدولتهای است
به عمر دولتهای دست نشانده پایان دادند، پاسخ پرسش است. توضیح این که چون 

، نقش دشمنی که کام گشوده است تا ایران را ببلعد را نداشت و در حقیقت روسیه
خویش را به پایان برده و وارد دوره انقباض شده بودند،  دو ابرقدرت دوره انبساط

پس توانا به عمل در ایران نبودند. در نتیجه، ایرانیان فرصتی تاریخی بدست آوردند 
برای این که جنبشی همگانی را سازمان دهند و به نتیجه رسانند. بیرون رفتن ایران 

رفتن نیروی محرکه از مهار این قدرت را کرد:  ، کار بیروناز مهار امپراطوری امریکا
 آغاز پایان امپراطوری.

، جنبشهای مجارستان و سپس شودمیدر آنچه به کشورهای اروپای شرقی مربوط     
نیز، بیرون رفتن نیروهای محرکه از مهار امپراطوری  و سرانجام لهستان، چکسلواکی

که جنبش  آموزندمیها بود و از اسباب فروپاشی رژیم روسیه شدند. این تجربه روسیه
اثر شدن قدرت خارجی، از دورن برای پایان دادن به عمر دولت استبدادی، نیاز به بی

 بمثابه خطر دارد.
لطه زیر س –ی مسلط هاجامعهدر مصر نیز  قانون تحول  فروپاشی دولت فرعون    

فراگیر و نیز سلطه جامعه مسلط، در  و نقش زیر سلطه را در پایان دادن به استبداد
پر  ، به تدریج که گروندگان به اسالماختیار انسان قرار داده بود. بهنگام بعثت پیامبر

قدرت خارجی را به میان کشند  شدند که پایمی، زورباوران برآن شدندمیشمارتر 



161 

 

( . در پی جنگ احد نیز، شکست در جنگ کسانی را برآن داشت که 442)
 (:443صریح و روشن است ) خواستار والیت مطلقه پیامبر شوند. پاسخ قرآن

 
 امرهم شوری بینهم    
 امرشان شوری میان آنها است    
 
کرد و حق تصمیم را از آن همگان و غیر حساب تصمیم را از حساب اجرا جدا     

ست که ا، تحقق امامت انسانها بدون تبعیض، به اینقابل انتقال دانست. در حقیقت
حساب تصمیم از حساب اجرا جدا بگردد. بگاه تصمیم، اطاعت ناممکن است. 

، اطاعت وراین. از گیردمیچرا که تصمیم گیری کاری است که در درون انسان انجام 
« امرشان شوری میان آنها است». شوندمیمحل و استقالل و آزادی انسان با محل بی

استقالل و آزادی انسان را در این  کندمیمرحله تصمیم را و تصدیق  کندمیبازگو 
کردن، رابطه قدرت میان مطیع با مطاع را متبادر به ذهن مرحله. از آنجا که اطاعت

به صراحت بیان شود.  بایدمیوع امر، عمل به حق باشد، ، پس، هرگاه موضکندمی
بسی شگفت زده می ، از فریبکاری منطق صوریمبنگری از این دید که در قرآن

و هم بر وجوب  کندمی. زیرا قرآن هم هر بار موضوع امر را شفاف بیان مشوی
. و بکار برندگان منطق صوری این طور وانمود کندمیتصریح  خودداری از حکم زور

قدر قدرت است و اطاعت از او اطاعت از قدرت مطلقی « امرولی»که  کنندمی
است که خداوند است. بدیهی است خداوند توانا است را خداوند قدرتمند )= 

 و سپس خود را کنندمی. یعنی نخست خدا را انکار کنندمیزورمند( است، معنی 
 . فرعونیت همین است.گردانندمیجانشین او در قدرتمداری 

، گیردمی. تصمیمی که شوری رسدمیباری، بعد از مرحله تصمیم، نوبت به اجرا     
. دهندمیو یا منتخبان شوری آن را انجام  شودمییا توسط اعضای شوری اجرا 

وجود « امریلیو»که تا پیش از تصمیم شوری، امری وجود ندارد تا تکرار کنیم 
و این مجری  خواهدمیو مجری  شودمی پیدا کند. پس از تصمیم شوری، امر واقع

. مجری یا تصمیم گیرندگانند و یا منتخب ویا منتخبان آنها خواندمیامر ، ولیرا قرآن
 هستند. 

، همچنان، یک پیشرفت ها، رهنمود قرآنبا توجه به وضعیت امروز دموکراسی    
است. توضیح اینکه بزرگ است. هنوز، در عمل، هیچ کشوری، به آن، دست نیافته
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و  کنندمیها، منتخبان هم حق تصمیم جمهور مردم را از آن خود در این دموکراسی
از  ،های حقگیویژه. حال آنکه از گیرندمیکه  شوندمیهم خود مجری تصمیمی 

ست. بنابراین، حق تصمیم قابل انتقال اناپذیری آنهبری و والیت، انتقالجمله حق ر
را  هاجامعهتصورکرد تغییر بزرگ در اداره  توانمیاز مردم به منتخبان آنها نیست. 

هرگاه حق تصمیم از آن جمهور مردم بگردد و خود آنها تصمیم بگیرند و منتخبان 
ن انقالب بس با اهمیت است که قرآن، آنها مجریان تصمیم باشند. با توجه به ای

 (:444فرماید )خطاب به پیامبر، مقرر می
 
 االَمْرِ فَِاَذا عَزَمْت فَتَوَكَّلْ عَلى اللَّهِ شاوِرْهُمْ فى      
 در امر با آنها شور کن و پس زمانی که عزم کردی توکل کن به خداوند    
 

: اندشده، مدعی اندکردهود بیگانه ساالرانی که دین را در بیان قدرت از خدین     
حق تصمیم با پیامبر است. خداوند از او خواسته است با مسلمانان شور کند، اما 

را  معناییمختار است موافق نظر شوری عمل کند و یا نکند. غافل از این که چنین 
 .کندمی« امرهم شوری بینهم»به آیه دادن، آن را ناقض 

است توضیح دقیق داده و روشن کرده (445، )، در پرتوی از قرآنآقای طالقانی    
در امر شور کن و نتیجه شور را، ولو با آن مخالف بودی، به اجرا  گویدمیکه آیه 

 بگذار. توکل به خدا کن و نگران نتیجه مباش. 
م، امری وجود زیرا، بدون تصمیجز این باشد.  تواندمیاما هنوز معنی آیه     

ندارد که در باره آن، شور کردن محل پیدا کند. تصمیم است که وقتی گرفته 
پیامبر خود عضو شوری بوده. این واقعیت و این که دیآمیپدید  شد، امر

چون  :کنندآیه را شفاف می استاست و در گرفتن تصمیم شرکت داشته
رد. هر معنای دیگری ن نباید تردید کآدر اجرای  ،وردآتصمیم امر را پدید

 ،سانبدین. کندمیتناقض م« امرهم شوری بینهم»با آیه را  ،جز این معنی
. در مقام رسدمی. پس از آن، نوبت به اجرا آیدمیبا تصمیم شورا، امر بوجود 

در باره چگونگی  ی برای شور، شورکندمیی که محل پیدا ایاجرا، شور
. خواهدمیتصمیم برنامه گذاری  اجرای امر است. به این ترتیب که اجرای

با تصمیم گیرندگان در باره  خواهدمی« امرولی»پس، در مرحله اجرا نیز، از 
چگونگی اجرای تصمیم شور کند و حاصل شور را، با توکل به خدا، به اجرا 
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 ،یزن شوراییاست و اقتضای مردم ساالری بگذارد. روش پیامبر چنین بوده
، از نظر سانبدینهم در مرحله تصمیم و هم در مرحله اجرا است.  یشور

که دولت  شودمیرا سبب ن قواییداخلی، نه تنها تصمیم، که اجرا نیز روابط 
 قدرتمدار را  پدید آورد.

ل که ترجمان اص کندمیای را پیشنهاد با دنیای خارج، رابطه و از نظر روابط قوا    
 زمانی. ندنکمیاست: دو امپراطوری ایران و روم، با یکدیگر جنگ  موازنه عدمی
. و هردو ابرقدرت آن زمان، با شودمیروم پیروز  ،زمانی دیگرو  شودمیایران پیروز 

، گرفتار انحطاط کندمیپیروی از قوانینی که قدرت در ایجاد و انحالل از آنها پیروی 
وارد نشدن در روابط قوا با این دو ابرقدرت  ،. پس روش درخورشوندمیحالل و ان

 خواهدمیاست که  ایو دخالت ندادن به قدرت خارجی در امور داخلی جامعه
ای که بخواهد نیروهای محرکه را در رشد ( جامعه446مستقل و آزاد زندگی کند.)

 خود، رعایت کند: استقالل را در تمامی معانی بایدمیخود بکار گیرد، 
استقالل، داشته است و آزادی بکار بردن داشته است. بدین خاطر از یکدیگر  .16.1
والیت  ناپذیر هستند: داشته سیاسی، برخورداری از حق رهبری و شرکت در جدایی

است. داشته اقتصادی، مالکیت بر منابع و حاصل سعی و برخورداری از نیروهای 
باره آنها و داشتن امکانات برای فعالیت اقتصادی است  تصمیم در تواناییمحرکه و 

ابداع و ابتکار و خلق و گشودن  توانایی. داشته فرهنگی مجموعه استعدادها و 
فضاهای جدید بر روی انسان در جریان رشد است. داشته اجتماعی استقالل ذاتی 

و هویتی از خود است. در  هر انسان بلحاظ برخورداری از استعدادها و حقوق ذاتی
 نیروی محرکهانسانهای عضو جامعه هستند که هم  سطح جامعه ملی، داشته اجتماعی

هستند. جامعه ملی بنوبه خود دارای حقوق ملی  ه سازنیروی محرکاند و هم  خود 
 جامعه و دارای هویتی از خود است. ذاتی حیات

دی است. اما هرگاه آدمی رابطه خود را نه با استقالل ها آزابکار بردن این داشته    
اما با از خود بیگانه اندازدمیو آزادی که با قدرت، تنظیم کند، داشته خود را بکار 

، هم استقالل و هم آزادی را رواینکردن آن در قدرت، بقصد افزودن بر قدرت، از 
آدمی آن را برای دست   . برای مثال، سرمایه یک داشته است. هرگاهدهدمیاز دست 

بمثابه  -یافتن به سود حداکثر بکار اندازد، در بکار بردن داشته الجرم نه آزادی
. توضیح این شودوسیله و هدف میکه قدرت  -و بنابراین سازنده  عمل خالی از زور

که با تولید کنندگان رقیب و با مصرف کنندگان و با کارگران و با محیط زیست و 
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. این رابطه قوا ناگزیرش کندمیمنابع موجود در طبیعت، رابطه قوا بسود خود برقرار 
برآن افزوده شود، وگرنه، بر اثر  بایدمیبه سرمایه بمثابه قدرتی بنگرد که دائم  کندمی

رقابت، از بیان خواهد رفت. حاصل کارش، از دست رفتن استقالل و آزادی و بنده 
بکاربردن داشته با روش کردن قدرت  داری،  سرمایهقراربدینقدرت گشتن او است. 

و ویرانی بر  آوردمیساالری را ببار فراگیر سرمایه است که استبداد روایناست. از 
 .افزایدمیویرانی 

از  .کنندمیهستند و آن را دقیق  تعریفدیگر استقالل ترجمان این  هایتعریف    
 :آورمیکی را می ،نهاآ

استقالل خودمختاری در گرفتن تصمیم و آزادی اختیار درگزینش نوع  .16.2
استقالل او کامل  ،محض اینهمانی بجوید هرگاه عقل با هستی تصمیم است.

خاطر که همچون هستی محض انتخاب بدین ،شود. آزادی او نیزمی
انتخاب حق و برخوردار از  ،هانندهانتخابش رها از محدودک ،کندمی
 شود.های حق میگیویژه
با بدر رفتن اختیار نیروهای محرکه از دست جامعه،  خاطرنشان باید کرد که    

، زور ترکیبی با کردن این نیروها درقدرت حاکم بر جامعه، از رهگذر از خود بیگانه
و در  کندمینیروهای محرکه را به زور بدل . این قدرت، بهمان اندازه که آیدپدید می

، خارجی و ضد استقالل و آزادی بردمیروابط با جامعه و با کشورهای دیگر، بکار 
 : گرددمی
 

 فراگیر: ی عامل مرگ استبدادیتمایل به جهانگشا -18
تجربه تاریخی  (. این قاعده را447) آیدمینظام توتالیتر، با توسعه خود از پا در     

، از سویی، فراگیر شدن ضرور و دلیل آن نیز دانسته است: در حقیقت دهدمیبدست 
کند. جهان را طلبی را ناگزیر میتوسعهفراگیر شدن  ،این نظام است و از سوی دیگر

که مرزهای درون و برون از میان بروند و از بین  شودمیسبب  ،وردنآتحت فران 
از بین عامل از دشمن،  فراگیر استبدادزها، از جمله به دلیل محروم کردن رفتن مر
درگیر تناقضی  استبداد فراگیریست که هر رواین. از شودمیهای نظام رفتن پایه

نسو بحکم طبیعتِ قدرت، حیاتش در گرو فراگیرشدن آاز یک :نکردنی استحل
علت وجودی خود را از دست  ،«دشمن بیرونی»ست و از سوی دیگر، بدون وجود ا
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اند و که ایجاد شده و از میان رفته و غیر توتالیتر ی توتالیترهارژیم. تمامی دهدمی
ی توتالیتر هارژیمو هستند.  اندبودهدر دوران ما برکارند، گرفتار این تناقض که آنها 

. وردآمیاز پا در را نیز  معاصر داریسرمایهو  استآوردهپیشین را این تناقض از پا در 
به دشمن بیرونی و مرگی که  شو نیاز استبداد فرگیری یگشاجهان چراییدر توضیح 

 گوییم:می ،نتیجه آن توسعه طلبی و این دشمن طلبی است
 و... که در روابط قوا و فن و علم و پول ه داشتن ترکیبی از زور، بمداریقدرت    

فعالیت استعدادها  افزاییهم بخاطر برهم  ،کندحرص روزافزون پیدا می ،بردبکار می
 ،بنابراین .مناسبات و تناسبات قواو نیروهای قدرتمداران و هم بخاطر ناپایداری 

دارد. این  یشتری از آن ترکیببه میزان بنیاز  ،بطور روزافزون ،حفظ موقعیت مسلط
هم رقیبان وجود  ،در حقیقت. کندمی یزیادت طلبناگزیر از تمرکز و  قدرت را نیاز

شوند. خنثی کردن از موقعیت زیر سلطه می هاییها در تقالی ردارند و هم زیر سلطه
بحکم طبیعت،  ،استبدادخاطر که کردن موقعیت و نیز بدیندائمی این دو و نیز 
و یا تن به  یا باید میزان تولید را دائم افزایش دهد ،است ن ترکیبآدستگاه تولید 
 هستنددستگاهی  ،خاصه استبداد فراگیر ،از یادنبریم که استبدادها. انحالل بسپارد

که  هابه انواع فرآوردهو آنها را  ندنکمیجا مهار که نیروهای محرکه جامعه را یک
. اما دنسازمیبدل  ،رونداشکال گوناگون ترکیبی هستند که در روابط قوا بکار می
وجود دارند، این  هاجامعهاین نیروهای محرکه، نیروهای حیاتی جامعه هستند. تا 

دائمی هستند،  رشد، علم و فن در یابدمینیروها نیز وجود دارند )جمعیت افزایش 
و ....( . پس، هر زمان بخش بیشتری از نیروها را، بعنوان  یابدمییش تولید افزا

تبدیل کند و یا از میان ببرد. زیرا اگر چنین نکند، نیروهای ن ترکیب آمازاد، باید به 
محرکه عامل تغییر نظام اجتماعی، یعنی باز و تحول پذیر شدن آن، بنابراین، پایان 

ی معاصر، روابط هاجامعه. از آنجا که در ودشمییافتن استبداد فراگیر و غیر آن 
تبدیل بخشی همگان در  ،اندبرقرار شدهتناسب قوا پایه اجتماعی و روابط خارجی بر 

، استبدادهای فراگیر. در شرکت دارند، ن ترکیبآروزافزون از نیروهای محرکه به 
دلیل  هم به استبدادهازیرا این شود. تر میمرتب بزرگ ،بزرگ شدن ترکیبضریب 

و هم به دلیل آنکه استبداد فراگیر است، دستگاه تبدیل نیروی « دشمن خارجی»
مثال بارز  ،گربمثابه تخریب ،معاصر داریسرمایههستند. ن ترکیب آمحرکه به 
طلبی که ذاتی این زیادت ،قرارگری روزافزون نیروهای محرکه است. بدینتخریب
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ای که قدرتمداری از آن پیروی میثابه امرواقع مستمر و قاعدهبم ،قدرتمداری است
 (:448)کندخاطر نشان انسان می ،روشن ،را قرآن کند
 
آهُ اسْتَغْنَى      كاَلَّ اِنَّ االِنسَانَ لَيَطْغَى اَن رَّ
 طلبد چون خویشتن را دارا بیند، بیشتر خواهد.نه، همانا انسان فزونی می   
 
کار بی تواندمین نیرو. زیرا گرداندمیطلبی ذاتی، توسعه طلبی را ضرور  زیادتاین     

در بیرونِ و بر ضد دیگران بکار آن را از خود بیگانه نکند و  استبداداگر بماند. 
ست رواین. از بردخواهد ش بکار  خویشدر تخریب  ودر درون  ،ناگزیررد، بن

 ا و بخصوص استبدادهای فراگیر، توسعه طلب هستند.که تمامی استبداده
رمان شهر آبنای »: دهندمیبنام یک آرمان انجام  ،استبدادها ،این توسعه طلبی را    

از مرزهای معینی فراتر برود. تواند نمیبا این وجود ، توسعه طلبی  .«در سطح جهان
و یا « من خارجیدش». آن مرزها را قدرت شودمیبه آن مرزها که رسید متوقف 

. به ترتیبی که کندمیمعین  ،ناممکن شدن تخریب بازهم بیشتر نیروهای محرکه
. نه تنها به آن شودمیبه دشمن خارجی روزبروز بیشتر  فراگیر استبداددیدیم، نیاز 

 تواندمیست. زیرا بدون آن نانیاز دارد، بلکه خواستار بزرگتر شدن قدرت آن
و برای  کندمیبکار برد. جامعه مقاومت ترکیب مذکور محرکه را در تولید  نیروهای

 داندمیحذف این مقاومت، باید دشمن خارجی بزرگ باشد وبزرگتر بشود. و چون 
کردن دشمن، اعتراف به ناتوانی خویش است، مدام، آن را قدرتی پوشالی  که بزرگ

ید مردم را از آن ترساند؟ اما اگر دشمن قدرتی پوشالی است چرا با. خواندمی
پرسشی است که هیچ استبدادی نتوانسته است به آن پاسخی خالی از تناقض 

   بدهد.
هستند که مسابقه  بخصوص استبدادهای فراگیر ،استبدادهاشگفت اینکه همواره     

. زیرا سرانجام جامعه شوندمیانگیزند و خود نیز قربانی آن تولید قوای قهریه را بر می
. با این حال، از این قاعده ثابت، هرگز درس گرددمی« دشمن خارجی»بیگانه و  نیز
تولید در کافی بزرگ نباشد، مسابقه  ه. در واقع، اگر دشمن خارجی به اندازگیرندمین

و فشار نیازهای  شودمیغیرقابل توجیه  ،رودبکار می ترکیبی که در روابط قوا
رها گردند و در  استبدادکه نیروهای محرکه از مهار  شودمیسبب روزافزون جامعه، 

را از پا  استبدادو  شودمی، جامعه دشمن خارجی سانبدینآن بکارافتند. از خارج 
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، رشد قدرت فراگیر یا توسط قدرت بیرونی و یا توسط نیروهای رواین. از آوردمیدر 
 حظه توقف، آغاز پایان استبداد فراگیر است. . لگرددمیمحرکه درونی، متوقف 

ها درتولید و بکارُبردن بارترین مسابقهکه در زمان ما سبب وحشت قهر پویایی    
استقالل است، ناگزیر، یا به جریان انقالب بمعنی تحول عمومی به گشته این ترکیب

ی درگیر هاجامعهو یا تا انهدام  کندمیسر باز نها آهای و جامعه شهروندان آزادیو 
زیندگان ادامه خواهد یافت. زیرا ستون پایه مسابقه و بسا محیط زیست و حیات

و در  جویندمیفراگیر و نیز استبدادهای نافراگیر بر این ستون استواری  های استبداد
 تواناییدر آن،  ،که آورندمیساختی را پدید و  دهندمیعین حال به آن استواری 

 توانایی و مایهِ . به سخن دیگر، در آغاز، پایهگرددناتوانی میسیاسی، به تدریج، 
اما با از خود بیگانه شدن  به فرمان رهبر(.همه ) است یهمگاناعتماد  ،سیاسی
ند. در تا بر آن مسلط شو شوندمی، حاکمان از جامعه جدا مداریدر قدرت توانایی
. در جریان این تحول، گیردمی، در برابر همه قرار «رهبر»ند، یکی، رواینپایان 

اساس  تواندمی. اما ترس نسپردمیاعتماد همگانی جای خود را به ترس همگانی 
که ترور و جنگ و ... روش اصلی ، مگر اینگرددمیان حاکم و جامعه ب قوارابطه 

، تسلیم محض شود. در استبدادشها، جامعه در برابر رواینند و بر اثر بکار بردن شوب
ترین و، بتدریج، بزرگ شودمی، بزرگتر خشونتجریان این انحطاط، ستون پایه 

. این زمان، آیندمیهای دیگر به چشم جامعه نسان که ستون پایه. آنشودمیستون 
بر فرد در  تبداداساست. زیرا کس و مطلقا تسلیم تجزیه شدهجامعه به افراد تنها و بی

 است:تمامی حیاتش مسلط گشته
 

انعطاف ناپذیری و فعال مایشائی دولت توتالیتر و فعل پذیری   .19
 کامل ملت:

ها یعنی مردمی که «توده»که  شودمیتحول اجتماعی ناظر به تحول باال، سبب     
ر تولید ند، دبردمیند و از احساس بیهودگی رنج داشتمیگاه در جامعه نقشی نهیچ

نقشی تعیین کننده پیدا کنند. اما آنها این نقش را بتدریج از دست  و کاربُرد زور
را نیز به اطاعت مطلق « هاتوده»در جریان رشد خود، باید  استبدادها. زیرا دهندمی

« شوندمیها ها اولیخریآ»، ، در هر انقلالبی، به تعبیر انجیلد. در حقیقتندر آور
، و به تعبیر مارکس« گردندمیامامان روی زمین  مستضعفان»، و به تعبیر قرآن
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 . اما هرگاه، اندیشه راهنما، بیاناندازدمیدیکتاتوری بورژوازی را بر  پرولتاریا
نباشد و بیان قدرت باشد، قشرهای محرومی که به قول فانون،  آزادی استقالل و

، بکار بردن زور و وسیله بکار رفتن اندبودههمواره در آرزوی جانشین اربابان گشتن 
گاه اجتماعی قدرت جدید . هم تکیه کنندمیزور شدن را، تحقق یک آرمان تصور 

قدرت  ، از القای فلسفهرواین. از گردندمیر بردن زور و هم بازوی او در بکا شوندمی
جانشین تا  و سر انجام در اسالم و سپس در مسیحیت زردشت آییندر یهودیت و 

خاستگاه و تکیه گاه « پرولتاریا» و« هاتودهو « عوام»، با لنینیسم کردن مارکسیسم
که بسته به میزان از خود بیگانگی دین یا مرام در بیان قدرت،  دانشدهاستبدادی 
 .شونداند و میشدهو استبداد فراگیر  استبداد

ای که در نظام ، اکثریت بزرگ جامعهمیردمیطور که قدرت اگر رشد نکند، همان    
، بردمیرا بکار  که دیگر او نیست که زور رسدمی، وقتی کارش بجایی یدزمیتوتالیتر 
استقالل  ، ناگزیر یا بایدشودمی، بکار بُرده گوییو چون آلت زور بینیدمیبلکه زور 

 (: 449) یابدمیآزادی را بجوید و یا مرگ او را در  و
 
فَاَهْلَکْنَا اَشَدَّ مِنُْهم   ❊کْنَا مِن قَرْيٍَة بَِطرَتْ مَعِيشَتَهَاوَكَمْ اَهْلَ ❊وَاَهْلَکْنَا الْمُسْرِفِيَن     

فَاَمَّا ثَمُودُ فَاُهْلِکُوا  ❊اَهْلَکْنَاهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ  ❊فَاَهْلَْکنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ  بَطْشًا 
 فَهَلْ يُهْلَكُ ااِلَّ الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ...  ❊ هَلْ يُهْلَكُ ااِلَّ الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ❊بِالطَّاغِيَةِ 

را هالک کردیم که در  هاییو چه بسا شهر❊ و هالک کردیم اسراف کنندگان را    
هالک ❊ پس هالک کردیم آنها را به گناهانشان❊ ند داشتمیمعیشت اندازه نگاه ن

دیم آنها را به زیاده و اما قوم ثمود پس هالک کر❊ مجرم بودند  را زیرا کردیم آنها
؟ شودمیآیا غیر از قوم ستمگر هالک ❊ خواهی )زیاده خواهی عامل مرگشان شد( 

 ...شودمیآیا غیر قوم فاسق هالک ❊ 
 
که قشرهای حاکم، اکثریت بزرگ جامعه را  گرددمیو اسباب مرگ وقتی فراهم    

، پیامبری شوندمیده انگیزند. به این اکثریت هشدارها دابه تولید اسباب باال برمی
که اکثریت  شودمیبه اطاعت از قدرتمدارها، مانع از آن  هشدار است. اما اعتیاد

ای پابرجا، در برابر عوامل مرگ، بنا بر قاعده خود را بیاد آورد. در حقیقت توانایی
ای که موجودیتش را از . جامعهوندشمیبه جامعه رسانده  پیام و هشدارهای حیات

 (: 450) شنودمی، این پیام را ندهدمیدست 
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تَزِرُ وَازِرَة  وِزَْر  واَلَيَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيَْها  مَّن  اهْتَدَى فَاِنَّمَا    

نُّهْلِكَ قَرَْيةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوْا  ِاَذا اَرَدْنَا اَننَبْعَثَ رَسُوالً وَ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى اُخْرَى
 عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا  فِيهَا فَحَقَّ

و هرکس گمراهی بر  جویدمیبه سود خود هدایت  جویدمیپس هرکس هدایت     
. و ما گیردمیگری را بردوش ن. کسی بار گناه دیشودمیبه زیان خود گمراه  گزیندمی

گزینیم )و او انسانها را به حقوقشان مگر اینکه رسولی بر می کنیممیعذاب ن
دیاری را هالک کنیم، به برد و خورد کنندگان آنها  کنیممی( و چون اراده خواندمی
. پس هالک دیار اجتناب ناپذیر کنندمی. پس آنها در آن دیار فسق کنیممیامر 
 . کنیممیو چنان که باید ویرانش  شودمی
 
ی گوناگونی، بنا بر همین قاعده اجتماعی پابرجا، به هاجامعهدر دوران معاصر،     

هشدارها را نشنید و  اند: ملت آلمانمرگ نسبی و یا تقریباً قطعی محکوم گشته
 ند ورکار آوردجنگ د نازیهاسپرد. و  استبدادفراگیر نازیهاسرنوشت خود را بدست 

گفت: جنگ ادامه  هشدارها پی در پی شدند و هیتلر .ندرا به شکست کشاند نآ کار
دل بمرگ سپرد، فرمان داد که زمین آلمان « پیشوا»دارد. وقتی شکست قطعی شد و 

دشمن  را سراسر بسوزانند. شهرها و روستاها را آتش بزنند تا یک آلمانی زنده اسیر
در تجزیه، نتیجه بیداری وجدان در  ،ملت آلمان نشود. دستور او اجرا نشد و حیات

فراگیر دیگری پایان  واپسین مرحله شد. و دوران تجزیه آلمان، بر اثر مرگ استبداد
نیز  یافت.  به ملت فلسطین هشدارها فراوان داده شدند، اما این ملت نشنید و هنوز

 ...  شنودمین
از  با کارپذیری کامل،  ،ترکیب مذکورو برای اینکه جامعه، در تولید و مصرف     
پیروی کند، باید قدرت را بمثابه ارزش مطلق بپذیرد و مرگ بخاطر آن را نیز  رهبر

، نآاستبدادها از فراگیر و غیر خاطر، خاصه تمامی (. بدین451ارزش بشمارد )
است. ارزش مطلق کردن مرگ و، بیشتر بوده مرگ بجای فلسفه حیات نشاندن فلسفه

از آن، ارزش مطلق کردن مرگ دستجمعی، در تبدیل جامعه به کارگاه تولید و مصرف 
، ضرورت قطعی دارد. بدیهی است که اساس ترکیب نیروهای محرکه با زورانبوه 

با جداکردن اندیشه از واقعیت، واقعیت تاریخی )گذشته( و  باور به فلسفه مرگ،
در گذشته و حال، همراه  هاجامعهواقعیت روز و واقعیت آینده بمثابه نتایج عملکرد 
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انجام  -به شرحی که گذشت  - هاواقعیتاست. این جداکردن بنوبه خود، با تغییر 
 ،را محور کرد در فعالیت خود، مرگ شدنی است. عقل قدرتمدار، پس از آنکه،

و زندانی  جویدمی جداییبکلی  هاواقعیت، از کندمی بتدریج خود را سانسور
. در این مرحله است که خطرها را گرددمیهای ساختگی و مجازی «واقعیت»

که  کندمیو همه آن  شوندمیو اعمال مرگبارش در نظرش خواستنی  بیندمیعوضی 
اند اش بجا و بموقع و درست جلوه دادهدر ذهن تخدیر شده فراگیر استبدادبلیغات ت
(452: ) 
 
فَلَواْل اِذْ جَاءَهُمْ بَاُْسنَا تَضَرَّعُواْ وَلَکِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوْا     

 يَعْمَلُونَ 
 شدند، تضرع نکردند. زیرا دلهاشان سخت شدند و شیطانچون گرفتار بالی ما     

 .دادمیند، در نظرشان زیبا جلوه کردمیآنچه را 
  

با باور به تضاد و تخریب و در نتیجه باور به جبر همراه  مرگ، فلسفه سانبدین    
که خود  سازدمیزوری بدل  ا را به ابزاره«توده»است. باور به این جبر است که 

. تضاد و تخریب ذاتی قدرت هستند اما قدرت، خود حاصل از کنندمیتولید 
خودبیگانگی روابط اجتماعی و روابط انسان با محیط زیست است. این از 

و در نتیجه باور به اصالت تضاد و جبر و  قدرتخودبیگانگی در باور به اصالت 
تخریب کردن برای  روش. در این باور، شودمیانجام باور به فلسفه مرگ، بیان سر

. مسابقه در این تخریب است که آدمیان را از استقالل و آزادی است تخریب نشدن
آزادی و  استقالل و . استبدادهای فراگیر، نمود شدت گریز ازگریزاندمیخود 

بعد از انقالب ، دم ایراندلسپردن همگانی به فلسفه مرگ است. بخشی از مر
که  -، دل به فلسفه مرگ سپردند. هرگاه نبود استقامت بر حق 1357

، بمثابه جوهر رشد و مایه آن، بسا ایرانیان، -استقالل و آزادی انسان است 
ند تا آخر بروند. چنانکه ملتهای توانستمیبمثابه یک ملت، جریان مرگ را 

ل و آزادی گریختند و به فلسفه مرگ دلباختند و از میان بسیاری از استقال
 رفتند. .

. راه رشد را در دهدمیپرستی را در برابر خداپرستی قرار طاغوت ، قرآنروایناز     
در تعطیل  قدرتانسان از باور به  هاییو در ر دهدمیبرابر راه طغی یا زورمداری قرار 
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ن در آبا نیروهای محرکه و بکاربردن  زورترکیب رف انبوه های تولید و مصکارگاه
، قدم اول و اساسی را در آزاد شدن از باور به موازنه قوا و باور به اصالت روابط قوا
، قدرتو قائل شدن به اصالت عدمِ  ، از راه روی آوردن به موازنه عدمیقدرت
(. قدم اول و اساسی را بازیافتن حقوق و کرامت خویش و 453) ماردشمی

کردن جذب و محبت و همکاری و همبستگی و ترک خصومت و نشاندن امید روش
برجای یأس و استقالل و آزادی برجای جبر و رشد بمعنای برخورداری روز افزون 

ما کردن از استقالل و آزادی و حقوقمندی و کرامت بر جای رشد قدرت و راهن
توضیح اینکه خاصه باور به فلسفه . داندمی به جای فلسفه مرگ، حیات فلسفه

. بیانهای مرگ، حیات را موقتی و گذرا و مرگ را پایدار و ابدی دانستن است
ال است، دوران حیات را کوتاه لیبر داریقدرت، از جمله بیان قدرتی که سرمایه

این فلسفه، مصرف انبوه را شیوه  . انسان قربانی شماردمیو مرگ را ابدی  داندمی
 ،پایاندر حیاتی بی ،ای و گذرا. در برابر، فلسفه حیات مرگ را لحظهکندمیزندگی 

تاه را در دوران کو ترکیب نیروهای محرکه با زور. باور به مرگ، مصرفِ انبوه داندمی
. اما باور به فلسفه حیات سازدمینمایاند و آینده را پیشاپیش ویران زندگی، ضرور می

و باور به انسان بمثابه نسبی در مطلق و محدودی که میدان عمل او نا محدود است، 
، گذاردمیهای دور اثری پایدار آدمی از عمل تخریبی که بر حال و آینده شودمیسبب 

 و با طاغوت شودمیحیات پایدار با تخریب حیات سازگار ن دوری بجوید. باور به
 هایی. استقالل و آزادی و رشد در گرو این باور، در گرو رکندمیپرستی تضاد پیدا 

 (:454است )، ساخت گرفتهقدرتاز طغی، از ذهنیتی است که بر اساس اصالت 
 
فَاِنَّ الْجَحِيمَ ه يَ الْمَاْوَى وَاَمَّا مَنْ خَافَ مََقاَم  ❊لدُّنْيَا وَآثَرَ الْحَيَاةَ ا ❊فَاَمَّا مَن طَغَى     

 َفاِنَّ الْجَنَّةَ ه يَ الْمَاَْوى ❊رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَن  الْهَوَى 
دنیا را برگزیند : پس همانا دوزخ  و حیات❊ پس اما کسی که زیاده خواهی کند    

ا کسی که  بیم دارد از مقام خدای )از آن بیم دارد که عمل نکرده ام❊ . خانه او است
ی نفس خویش رواینبه مسئولیت خویش در حضور خدا حاضر شود( خود و از 

 است.   همانا خانه او بهشت❊ داردمیاز گرایش به هوی باز 
 
بودند از میان تری که قوای متفقین را قدرت جنگی بزرگ استبدادفراگیر نازیها    

فرگیری  استبدادتر از میان برنداشت. برداشت. اما فرعونیت را نیروی نظامی بزرگ
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تر قدرت نظامی بزرگ حملهرا جنگ داخلی پدیدآورد اما  نام گرفت که استالینیسم
ی یدرت و جهانگشاهای ایفای نقش ابرقاز میان برنداشت. مسابقه تسلیحاتی و هزینه

ناپذیری در سیاست داخلی و خارجی از سوی دیگر از پایش در و انعطاف سوییاز 
و ساز وکارش، سازوکار  آیدمی، قدرت چون از تضاد قوا پدید آورد.  در حقیقت

، آزماییناپذیر است. زیرا در زورتقسیم به دو و حذف یکی از دو است، انعطاف
و اگر از میان نرود، موقعیت زیر  خوردمیف بخرج دهد شکست طرفی که انعطا

هم بلحاظ سیاسی و هم بلحاظ اجتماعی و هم بلحاظ  . استبداد فراگیر،یابدمیسلطه 
اقتصادی و هم بلحاظ مرامی و فرهنگی ) در واقع بلحاظ دستگاه تولید ضد فرهنگ 

 ناپذیر است:قدرت( انعطاف
 
حاظ سیاسی،استبدادفراگیر هم در سیاست داخلی و هم در سیاست بل● 

 خارجی انعطاف ناپذیر است: 
خاطر که تن دادن به انعطاف، یندناپذیر است بدر سیاست داخلی انعطاف    

پذیرفتن نسبی بودن حاکمیت مطلق دولت توتالیتر و فعال دانستن مردم و پذیرفتن 
، اطاعت شودمیفراگیرتر  به تدریج که استبداد ،رواینحق آنها بر والیت است. از 

. اندکردهتولید «  فرقه مطلقیه». همه استبدادهای فراگیر، شودمیاز او نیز مطلق 
که  شمارندمیامر صاحب اختیار مطلق را جرمی ها عدم اطاعت از ولیاین فرقه

« فرقه مطلقیه»رت، انواع های قدمجازاتش اعدام است. بهنگام تشریح ستون پایه
 جدید، خواهیم شناخت. استبدادهای فراگیررا در 
در سیاست خارجی، هرگاه دولت توتالیتر در موقعیت مسلط باشد، در آنچه به     

، انعطاف ناپذیر است. چرا که انعطاف را آغاز پایان شودمیها مربوط زیر سلطه
و جانشینان او، در قلمرو امپراطوری،  . دولت استالینانگاردمیسلطه خویش 

ناپذیری ضعف بزرگ است و سرانجام د انعطافنآنکه بدان. بیندناپذیر بودانعطاف
 و در آورد.  آوردمیدر  اناز پایش

اما، در رابطه با گروههای هنوز به مهار در نیامده و در رابطه با دنیای خارج از     
بردی، پذیر و از نظر راهاین استبداد، از نظر کاربردی انعطاف فراگیر، قلمرو استبداد

که  شودمیبردی، سبب ناپذیری از لحاظ راهناپذیر است. همین انعطافانعطاف
در  اش اندازد. چنانکه دستگاه فرعونپذیری از نظر کاربردی، در مهلکهانعطاف
در همین دام افتادند و از پا درآمدند.  و رژیم استالین ( رژیم هیتلر455افتاد ) مهلکه
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ی او، قدرتهای رقیب را به جنگ یتوافق مونیخ، هیتلر را متقاعد کرد که جهانگشا
ز دو سو، انعطافا بر نخواهد انگیخت. توافق با رژیم استالین بر سر تقسیم لهستان،

را  پذیری کاربردی بود. اما جنگ جهانی دوم را ببار آورد و آن جنگ، رژیم نازی
زیرا  .از میان برداشت. قرارداد یالتا که تقسیم جهان به مناطق نفوذ بود، کاربردی بود
بی خود رژیم استالین از راه  سازمانهای مسلح دارای مرام کمونیستی، به توسعه طل

غرب نیز  دست بکار برانگیختن مردم زیر سلطه اروپای شرقی  ادامه داد. متقابالا
های ایفای نقش ابرقدرت و نیز انعطاف شد. مسابقه تسلیحاتی و دیگر هزینه

 ناپذیری کاربردی، رژیم شوروی را از پا درآورد.
 
ل و ناپذیر است هم بخاطر شکبلحاظ اجتماعی، استبدادفراگیر انعطاف●  

هم بجهت محتوای خویش )روابط شخصی قدرت که شکل تارعنکبوتی به 
 (:گیردمیخود 
هرگاه این استبداد، با تمام  شودمیمتالشی  فراگیر، ستون پایه اجتماعی استبداد    

بندیهای شرکت کننده در ترین گروهضعیف ، بنابراین، ازتوان از شبکه تارعنکبوتی
، امتیازهای آنها بر حقوق انسان و رواینستون پایه این استبداد، حمایت نکند. از 

ی هاشبکهحقوق جمهور مردم تقدم مطلق دارد. چنانکه در درون نظام نیز، 
 ی تارعنکبوتی مادون تفوق مطلق دارند. در درون نیز،هاشبکهتارعنکبوتی مافوق بر 

هرگاه موقعیت خود  دانندمیزیرا  .ناپذیر هستندنسبت به یکدیگر انعطاف هاشبکه
را در تناسب قوا از دست بدهند، باید میان مرگ و سقوط در سلسله مراتب، یکی را 

 انتخاب کنند. 
سلسله  فراگیر، در جامعه نیز، بر اصل تبعیض، هر استبدادی، خاصه استبداد    

که این سلسله مراتب، بی بردمیو تمام قدرت خویش را بکار  آوردمیمراتب پدید 
تغییر برجا بماند: زن مادون مرد است. خودی مقدم و مرجح بر غیر خودی است، 

و... را دارند. « پیشوا»و « رهبر»جمهور مردم حق ندارند بلکه وظیفه اطاعت از 
 و...
 
اگر خود را صاحب جان و ناموس و مال  فراگیر، از نظر اقتصادی، استبداد● 

مردم نداند، به یقین، برای خود بسط ید و حق تصرف قائل است و این حق 
  :(456) داندمیرا مقدم بر مالکیت انسان بر جان و سعی و مال خود 
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ر اقتصادی انعطاف ناپذیر هستند. چرا که هم نیاز روز افزون به استبدادها از نظ    
نیروهای محرکه دارند و هم نیاز قطعی دارند به وابسته کردن یک طرفه مردم  به 

ی هاجامعهوابسته کردن جامعه و یا  گیویژهدولت. استبدادهای فراگیر، همگی، 
زیرا انعطاف اندشدهذیر ناپاند. انعطافزیرسلطه را به بخش دولتی اقتصاد، جسته

. بیهوده نیست که، شودمیپذیری، سبب بیرون رفتن جامعه زیر سلطه از سلطه آنها 
، خصوصی سازی در انتقال بخش دولتی از دولت تحت والیت مطلقه فقیه  در ایرانِ

خالصه شده ،ییی مافیاهاشبکهبه سپاه پاسداران و بسیج و نیروهای انتظامی و 
 است.

 
بلحاظ مرامی و ضد فرهنگ یا فرهنگ قدرت، دین و مرام تعریفی را پیدا ● 
 که قدرتمداری انعطاف ناپذیر را توجیه کند: کندمی
باتوجه به این امر که حذف شوندگان گوناگونند و نیازهای قدرت نیز، بنا بر     

گز تعریف شفاف و دارای ، دین یا مرام، هرشوندمیموقع، بسا ضد و نقیض یکدیگر 
ست که واپسین موضعگیری ا. دین یا مرام همانکندمیاصول و فروع دقیق پیدا ن

، یک دین سانبدینو بسا، واپسین  موضعگیری او است.  کندمیقدرتمدار را توجیه 
های ضد و نقیض ای از موضعگیریو یک مرام، برای یک قدرتمدار، مجموعه

، بردمیناپذیری بکار دین یا مرام را در توجیه انعطاف . چون هر قدرتمداریشودمی
که بیشترین بخش  شوندمیهایی پیدا در یک دین یا در یک مرام، فراوان فرقه
 . کنندمیهویت خود را از ضدیت با دیگری حاصل 

و دین  شودمیخدای مجسم « رهبر»، کندمیقدرت چون میل به فراگیری پیدا     
 ،های ضد فرهنگ. افزایش میزان ویرانگری، فرآوردهگرددمیاو  یا مرام قول و فعل

. هرگاه میزان کندمی. در نتیجه، سهم ضد فرهنگ افزایش پیدا دهدمیرا افزایش 
فرهنگ استقالل  ،ای باال رود که بر میزان فرهنگهای ضد فرهنگ به اندازهفرآورده
و  شودمیتخریب همگانی  ،فزونی گیرد ،و کرامت انسان و حقوقمندی  و آزادی

 دیگر وزادی آو . مگر این که انسانها استقالل گیردمیجامعه در معرض انحالل قرار 
حقوق و کرامت خویش را باز شناسند و بازیابند و به جنبش در آیند و تغییر کنند و 

 تغییر بدهند.
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ناپذیری ذاتی قدرتمداری است، چرا قوت آن نیست و ضعف اما اگر انعطاف     
 ست؟ زیرااآن

است. اما کسی که  ، یک امر واقع«اندریافت هر انسان از حق نسبی است» .18.1
مدار و دیگری با حققدرت: یکی با کندمی، دونوع رابطه برقرار کندعمل میحق  به

نشدن است. رابطه با دومی از راه  ر حق و تسلیم زورمدار. رابطه با اولی، ایستادن ب
و دو  آیدمیشود. به یمن این رابطه، دوستی پدید میبرقرار  هااندیشهجریان آزاد 

.  هر جویندمیتر به حق  آن سان که هست، توحید طرف، در درکی از حق، نزدیک
که رابطه دو حق نسبی،  یابدیمبه تجربه در  ،کندانسانی این دو رابطه را تجربه 

. اما در رابطه دو آیدمیرابطه دوستی است و، در این رابطه، پای زور به میان ن
و یا دو کس یا دو گروه که  قدرتمداربا یکدیگر و یا رابطه حق نسبی با  قدرتمدار

. توحید و دوستی ناممکن و آیدمیپای زور بمیان  ،کنندگر دشمنی میحق را توجیه
، اگر قراربدین( . 457) کشاندمیو دشمنی کار را به حذف یکی از دو  تضاد

های یا از آن رو است که اندیشه های مختلف نتوانند با یکدیگر اتحاد کنند،گرایش
 دانندمیحق مدارها گمارند و یا چون راهنمای خود را بکار توجیه اختالف می

بردی شدن اتحاد و رزند بر راهومدارها اتحادشان کاربردی است، اصرار میقدرت
عهدشناس و عامل به استقالل و آزادی و  زمایشآ ،کهتا (، 458روش شدن ابتلی )

 بازشناساند.را  را از عهد شکن عامل به زور حقوق
خاطر که او را از استقالل ناپذیری قدرتمدار ضعف است بدین، انعطافقراربدین    

بردی و توحید را و تضاد را راه داردمیخویش غافل نگاه  و آزادی و حقوق ذاتی
کار را به انزوا و مرگ  ،. در نتیجه، جریان تولید ضد و حذف آنگرداندمیکاربردی 

 .کشاندمیوی 
ناپذیری قدرتمدار ضعف است چرا که او همواره خود را به انعطاف .18.2

 رواین. از گیردمیل او را فرا . دشمن تمامی عرصه فکر و عمشناساندیم ،«دشمن»
قدرت دوست »ها است. جریان تصفیه فراگیر، است که جریان استقرار استبداد

یک واقعیت است اما رسیدن جریان تقسیم به دو و حذف یکی از دو به « ندارد
ر ضد تراشیدن و حذف ، واقعیتی دیگر است. وقتی کا«رهبر»ترین کسان نزدیک

که توجیه کننده ضد تراشی و  ناتوان از، دیگر دین یا مرام کشدمیکردن به این جا 
تواند تشخیص نظام را تنها رهبر می مصلحت» ،. حاال دیگرشودمی ضدحذف 
 ( .459) گرددگر حذفها میتوجیه «بدهد
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ست چرا که هم جریان تجزیه و مدار ضعف اقدرتناپذیری ، انعطافسانبدین    
 خاطرو هم بدین شودمیاز دین یا مرام نیز خالی « پیشوا»و  رودمیحذف را تا آخر 

که در دورن دولت،  رواینو هم از  کندمیثبات و خطرناک که تصدی مقامها را بی
. تضاد در آوردمیهای تارعنکبوتی شکل را، در تضاد با یکدیگر، پدید گروه بندی

. فشار شودمی، بنابراین، عامل فروپاشی از درون هارابطهکانون قدرت تنظیم کننده 
، زمان سقوط روندمیفراگیر بدر  از بیرون، از سوی نیروی محرکه که از مهار  استبداد

 .کندمیتر آن را نزدیک
 ، رابطه شان با مردم رابطه زورهر بیشتر از همفراگی استبدادها همه و استبداد .18.3
. ضعف بزرگ انعطاف ناپذیری قدرتمداری در ناتوانیش از سازگاری شودمیبا حق 

و حقوق طبیعت  حقوق جمعی جامعهحقوق شهروندی او و جستن با حقوق انسان و 
اد فراگیر ناتوانی استبداین است.  و حقوق هر جامعه بعنوان عضو جامعه جهانی

که جمهور مردم، حتی آنها که در خدمتش  رسدمی. زمانی گرددمینزدیک به مطلق 
استبداد فراگیر  از. بدیهی است از استبدادها، شوندمیهستند، برضد آن وارد عمل 

اما رابطه زور با حق، آنها را فاقد حق و تابع  .برندمینیز، این و آن گروه جامعه سود 
ابعیت است که هرگاه به انقالب نیانجامد، به انحالل . این تکندمیزور 

(. انحالل 460) بردمیاستبدادفراگیر، در مرگ و ویرانی هرچه گسترده راه 
از انحالل استبداد فراگیر یا  هاییمونهو عراق، ن و ایتالیا و روسیه رژیمهای آلمان

 اند. یرانیهای بس گستردهمتمایل به این استبداد در مرگ و و
، چون روایندانستیم که دین یا مرام زورمدار، واپسین موضع او است. از  .18.4

خاطر، تنظیم فعالیت بر ها است. بدینای از ضد و نقیضجیوه ناپایدار و مجموعه
قولی را چماق کند  تواندمیوفق دین یا مرامی که اصل و فرع روشنی ندارد و هرکس 

. نه تنها زمان شودمیاست، ناممکن قض قولی است که دیگری چماق کردهکه بسا نا
فعالیتهای اقتصادی که دیگر فعالیتهای اعضای جامعه، کوتاه، بسا روز به روز، 

 . کوتاه شدن زمان فعالیتها، یکی از عوامل تضاد قدرت، خاصه استبدادشودمی
جهت عامل ضعف روزافزون این استبداد فراگیر با رشد است. این تضاد از دو 

 یابدمی: یکی از این جهت که در جامعه میزان تولید نیروهای محرکه کاهش شودمی
های قدرتمداری( به این نیروها بیشتر اما نیاز قدرت )از رهگذر افزایش هزینه

خاطر که جامعه بدین ،دیگریو  گرددمیتر . در نتیجه، فقر جامعه افزونشودمی
و، این امر، انزوای دولت در بند استبداد  یابدمیت استبدادی را بیگانه و دشمن دول
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 راهنمایی. جامعه نیازمند به اندیشه کندمیفراگیر و یا دارای این تمایل را روز افزون 
که زمان فعالیتهایش را تا ممکن است طوالنی کند و بیانگر حقوق انسان و  شودمی

بدین بیان،  .آوردمیروی  آزادی استقالل و به بیان حقوق جمعی آنها باشد. لذا،
رشد کنان حقوق ومنزلت و کرامت  و با از میان برداشتن استبداد فراگیر، کندمیتغییر 
 .یابدمی

ین کننده جا ، تعیآیدمیاز آنجا که در سلسله مراتبی که بر محور قدرت پدید   .18.5
چنین سلسله مراتبی  ،شودمیو مقام هرکس، اندازه نزدیکی او به کانون قدرت 
: تبعیض بسود قدرت و آوردمیتبعیض، از جمله دو تبعیض بزرگ و کشنده بوجود 

و به زیان، حقوق و قانون. و این « رهبر»به زیان دانش و استعداد و تبعیض بسود 
. چرا که کندمی، خاصه استبداد فراگیر استبداد ای را ذاتیدو تبعیض، ضعف کشنده

آنکه بتواند استعداد جذب کند. انعطافبی دهدمیروز به روز استعداد از دست 
های کم مایه مادونهای پرمایه را تحمل نکنند و، که مافوق شودمیناپذیری سبب 

ناپذیر است و سبب فهمواره، قدرت بر حق حاکم باشد. این حاکمیت نیز انعطا
یکی در برابر همه است و رهبر  ( زور461) . به قول فوکوشودمی« رهبر»تنها شدن 
که جز به آتش جنبشی که به استبداد  ماندی میچوب خشکبه . گرددمیزور مجسم 

 .شودمیپایان دهد، راست ن
ر رفتن است که بزرگ تمرکز قدرت در یک شخص، چون از راه بکا. 18.6
فراگیر است، همان  ، ناگزیر، مأموران دولت استبدادی، خاصه وقتی استبدادشودمی

 برندمیدارد و همان قدرت را بکار « رهبر»که  شوندمیاختیار را برای خود قائل 
یت که هر مأمور، در حوزه مأمور شودمینه تنها مانع از آن ن« رهبر»که او دارد. 

هستند، « خودی»باشد، بلکه در  حمایت از مأمورانی که « رهبر»خود، در حکم 
ست که افراد جامعه، همه روز، در بخشی از امور، ا. نتیجه اینشودمیناپذیر انعطاف

هستند. این سروکار داشتن « نماینده اقتدار رهبر»که  یابندمیبا مأمورانی سروکار 
گاه و با آن ضد همه روزه است که جامعه را از م . در این کندمیاهیت استبداد آ

است. صاحب زور  تضاد، مردم صاحب حق و دولت استبداد فراگیر صاحب زور
. پس اگر جامعه از لباس ترس کندمیکه اگر انعطاف به خرج بدهد، سقوط  داندمی

د، انعطافبرخیز ،از راه عمل به این حقوق ،بدرآمده باشد و برای احقاق حق خود
. زیرا در این مرحله، از رهگذر شودمیناپذیری دولت استبدادی، سبب سقوطش 

پیوستن اداریان و کارکنان دستگاههای متعلق به دولت، به مردم، انزوای این دولت 
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. امری که در انقالب ایران و سپس، در انقالبهای کندمیو سقوط  شودمیکامل 
 بش همگانی، پیروز شدند.جن با روش کردنداد که دیگری روی

است، در جریان متمرکز و بزرگ  مداریناپذیری ذاتی قدرتچون انعطاف .18.7
. یکی به این دلیل که تحول از قدرت  )همه در برابر شودمیشدن قدرت، تشدید 
 فراگیر است. از ناب، نیز ذاتی هر قدرت، بخصوص استبداد یک تن ( به زور

است که جهت تحول آن، به ، تاریخ هیچ استبداد فراگیری را به خود ندیدهرواین
چراکه اگر متمرکز  .حقوقمداری باشد. هر قدرتی میل به تمرکز و بزرگ شدن دارد

. جریان متمرکز و بزرگ شدن، انکار حقوق و تحول شودمیو بزرگ نشود، منحل 
ست که استبدادهای فراگیر یک دوران ا رواین. از کندمیقدرت به زور را ناگزیر 

، سانبدین. آوردمیبینند که انحطاط و انحالل را در پی ویرانگری بزرگ به خود می
ناپذیری ضعف چنین استبدادی است چرا که شدت گرفتن انعطاف ناپذیری انعطاف

 : تن دادنکندمیدر جریان ویرانگری روز افزون، جامعه را به یکی از دو کار ناگزیر 
اغلب سبب برخاستن  حیاتحفظ به مرگ و ویرانی، یا به جنبش برخاستن. غریزه 

هم بدین خاطر که  کندمیتر . جنبش ضعف استبداد را نمایانشودمیبه جنبش 
در تحول به زور،  آو هم بخاطر آنکه کندمینیروهای محرکه را از اختیار رژیم خارج 

و تارعنکبوتها که از روابط شخصی قدرت  رودمی پایگاه اجتماعی رژیم از میان
 :شوندمیاند، متالشی پدید آمده
، به ترتیبی که دیدیم، دایره برخورداری از حقوق را تحول از قدرت به زور . 18.8

تر کردن، . این تنگکندمیتر هم برای فرد و هم برای جامعه، بطور روزافزون تنگ
انگیزد. اعتصابها و بسا عصیانها، اشکال ی را به جنبش بر میگروه بندیهای اجتماع

بردی، انعطافاز لحاظ راه فراگیر، هستند. استبداد های اجتماعیجنبشهای گروه
. اما بمحض این شودمیپذیر اما از نظر کاربردی، بنابر مورد، انعطاف ماندمیناپذیر 
. عدم سازگاری استبداد گرددمیناپذیر ش فرونشست، بیش از پیش انعطافکه جنب

و حقوق طبیعت و حقوق  حقوق جامعه حقوق شهروندی او فراگیر با حقوق انسان و
در جلوگیری از بیرون  کندمی، این استبداد را ناگزیر بمثابه عضو جامعه جهانیجامعه 

ناپذیر باشد. از مهار خود، انعطاف رفتن این و آن گروه و این و آن نیروی محرکه
ای از مهارش بیرون رود، که هر گروه اجتماعی و هر نیروی محرکه داندمیزیرا نیک 

 . شودمیعامل انحطاط و انحاللش 
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ناپذیری در برابر گروهها و نیروهای محرکه،  بخصوص نیروی اما چنین انعطاف    
ی راهنما است، ضعف هااندیشهکه  ای که انسان است و نیروی محرکه دیگریمحرکه

های جامعه بندیو برای گروه بنددمیها را چرا که راه .فراگیر است بزرگ استبداد
جز اینکه همسو شوند و برای بیرون رفتن از حصار استبداد  گذاردمیای نچاره

بندیهای نها را فرو بریزند. اما اگر هم گروهبه دیوارهای آن فشار آورند و آ فراگیر،
ترکردن ناپذیری ضعف بزرگ است زیرا تنگپذیر بمانند، انعطافجامعه فعل

روزافزون دایره برخورداری از حقوق و تشدید مهار بر نیروهای محرکه را از راه 
 .  ودهدمیتخریب روزافزون انجام 

فراگیر  بدادی، بخصوص استبدادهای دولت استتخریب روز افزون )بودجه .18.9
ست( مرگ آور است. اما استبداد فراگیری که انعطافانمایانگر ویرانگری آن

ست، در جریان تمرکز و بزرگ شدن قدرت، با مشکل الینحل اناپذیری ذاتی آن
. جنبش دشومیمرگ آور بر نیروی تأمین کننده ادامه حیاتش، روبرو  فزونی زور

، مرگ گرداندمیهمگانی که بیرون بردن نیروهای محرکه را از مهار استبداد هدف 
. بخصوص که تبدیل نیروهای محرکه به زور که، بنفسه کندمیآن را زود رس 

ویرانگری است، با بکار افتادن زور در جامعه، با محدود کردن قلمرو فعالیتها، 
 . وافزایدمیویرانی بر ویرانی 

، آن را از دریچه نیاز خود بیندمیسان که هست نقدرت واقعیت را همان .18.10
سان که هست، است که واقعیت را همان. تاریخ بشر قدرتی را به خود ندیدهبیندمی

 کندمیببیند. در فراگرد تمرکز و بزرگ شدن، قدرت رابطه خود را با واقعیت قطع 
انگری را رشد و کاهش سطح زندگی را . از جمله، ویرکندمیو مجاز را جانشین آن 

کاری را فرآورده رشد علمی و فنی و... افزایش رفاه، تورم را دلیل پیشرفت و بی
. خواندمیهای خود را نیز، استوار کردن آنها کردن ستون پایه. حتی ویرانبیندمی

به ترتیبی که واقعیتهای  شودمیعف بزرگ او ض فراگیر، ناپذیری استبدادانعطاف
که  پنداری، همان محتوی و شکل  بیندمیو یا چنان  بیندمیجلو چشم خود را یا ن
 موسیبه که شد و ضعف بزرگ او بود چنین  فرعون: کندمیرا دارند که او تصور 

 ( :462د )وبزرگ ش اودر دربار امکان داد 
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وَ اَوْحَيْنَا اِلى اُمِّ مُوسى اَنْ اَرْضِعِيهِ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيهِ فى الْيَمِّ وَ ال تخَافى وَ ال     
قُرَّت عَين  لى  اَت فِرْعَوْنَامْرَ قَالَتِ وَ  ❊تحْزَنى اِنَّا رَادُّوهُ اِلَيْكِ وَ جَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسلِينَ

 تَقْتُلُوهُ عَسى اَن يَنفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَ هُمْ ال يَشعُرُونَ وَ لَك ال 
و به مادر موسى وحى كرديم كه او را شير بده، چون بر جان او بيمناك شدى او     

را به دريا بينداز و مترس و غمگين مباش كه ما وى را به تو برگردانده و از پيامبرانش 
گفت اين كودك نور چشم من و تو است )و رو به جالدان  و همسر فرعون❊ كنيممى

كرد و گفت ( او را مکشيد، شايد ما را سود بخشد، و يا او را فرزند خوانده خود 
 ند.دانستمیکنیم. و آنها ن

 
عوامل و جانشینان او، در این رژیم بالیدند و  و  نیروی تغییر دهنده رژیم استالین    

روحانیان  ، در این رژیم، قوت گرفتند و رژیم شاهتر شدن مرگ رژیم هیتلرزودرس
آنان را به خدمت خود  کردمیو گمان  آوردمیرا بمثابه نیروی سیاسی به حساب ن

و  و در آن رژیم، اینان بمثابه یکی ازنیروهای برانداز رژیم توان گرفتند. استآوردهدر
... 
 که استبداد ، به ترتیبی عمل کنددهدمیاین ضعف به نیروی محرکه تحول امکان     

نیروی محرکه ، اما کندمیببیند و معرفی می خواهدمیسان که ا آننیرو رگرچه  ،فراگیر
و بر حق  شودمی، فعال دمانمی، با استفاده از کوری قدرت، همان که بود ناجتماعی

  .(463به جنبش درآید )جامعه سرانجام،  تا ایستدمی
( ، 464ضرورت فزونی دانش حکومت کنندگان بر حکومت شوندگان ) . 18.11
، بدون انعطاف، ضد رشد باشد. استبدادهای فراگیر کندمیفراگیر را ناگزیر  استبداد

که ناقض  هاییرشته، جز در شودمیمربوط  جدید، در آنچه به دانش و فن
. رژیم والیت مطلقه اندبودهپذیر ، بمقدار زیاد، انعطافاندشدهمیآنها « ایدئولوژی»

ی هارشتهناپذیر است. در دیگر از علوم انسانی، انعطاف هاییرشتهنسبت به  فقیه
ن نیز، بحکم فرار استعدادها و واپس ماندن در مسابقه رشد علمی و فنی دانش و ف

 پذیریش ناقص است. (، انعطاف465)
، کندمیمایه دست که استبداد شودمیای مربوط ، در آنچه به ایدئولوژیقراربدین    

د. و چون ناپیر هستناستبدادهای فراگیر و یا دارای این تمایل، یکسان انعطاف
و این تغییر سبب  کنندمیقدرت، در جریان تمرکز و بزرگ شدن، نیازهایش تغییر 

. ممنوع کندمیاتخاذ « رهبر»که مرام استبداد واپسین موضعی بگردد، که   شودمی
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« رهبر»دادن فتوای مخالف با فتوای ممنوع کردن و یا « رهبر»کردن فتوی بر غیر 
 هایی که ایدئولوژیتناقض شود.می ا متمایل به آناستبدادهای فراگیر ی گیویژه

که در آغاز، راهنما بود، ضعف بزرگ دیگری از در بردارد ی ارسمی با ایدئولوژی
که و با از  ایدئولوژی ضعفهای این استبداد است. این استبداد، در حفظ انحصار

ناپذیر است. چرا انعطاف ،کندها میضد و نقیض، از مملو را نآ ،کردنشخود بیگانه
و هم به اندیشه  دهدمیکه با از دست دادن انحصار، هم مشروعیت خود را از دست 

، به جامعه پیشنهاد شود و یا شوند. هرگاه اندیشه دهدمیی راهنما امکان هااندیشهیا 
 ،ادی و حقوق انسانبه جامعه پیشنهاد شود که در برگیرنده استقالل و آز راهنمایی
تر ناپذیری رژیم کشندهو حقوق جامعه باشد، ضعف انعطاف کرامت او ،بنابراین

 ، جز این نیست که این بیانآزادیاستقالل و شدید بیان  . علت سانسورشودمی
در جهت  را باشندمی سازنیروهای محرکه اند و خود نیزنیروی محرکه انسانها را که

 .   آوردمیاز استبداد، به جنبش در  هاییر
و تغییر آن را حق  داندمی فراگیر خود را صاحب اختیار ایدئولوژی استبداد .18.12
خویش را بر حقوق فردی و جمعی مقدم  ( و نیز  مصلحت466)  شناسدمیخود 
، ستون دهدمی، به او امکان دهدمی. این اختیاری را که به خود انگاردمیحاکم و 
های دیگر را نیز مستحکم کند و مصلحت خود را بر حقوق مردم حاکم سازد. پایه
ای از آن و حاضر نیست ذره دهدمی، تا بخواهی،  به این اختیار، اهمیت روایناز 

 کاسته شود. 
 فراگیر است هرگاه مردم به حقوق ذاتی یری ضعف استبدادناپذاما این انعطاف    

، از خویش عمل کنند و در برابر تجاوز استبداد به حقوق خود بایستند. در حقیقت
یقت رها و حق بر حق زمانی که مردم از باور به دروغ تقدم و حاکمیت مصلحت

سنجد، زوال که مصلحت را قدرت بر ضد حقوق آنها می یابندمیو در  شوندمی
استبداد فراگیر آغاز شده است. اما اگر مردم نیز حاکمیت قدرت بر حق و، در 
اند نتیجه، حاکمیت مصلحت بر حق را بپذیرند، مأمور استبداد فراگیر برخود گشته

 .  اندکردهو عمر آن را طوالنی 
این  فراگیر، اگر مردم نیز، بر همان منش و روش باشند که استبداد، سانبدین    

ضعف و ضعفهای دیگر استبداد فراگیر، آنها را در مرگ و ویرانی بزرگ از پا در 
. بیرون از حق، مفسدت است ست که مصلحتا. یک دلیل از دالیل آن اینآورندمی

 بردمیو نظام استبداد فراگیر را در فساد فرو  کندمیمصلحت نقش سرطان را بازی 



182 
 

که تنظیم  ترکیب نیروهای محرکه با زور، . در حقیقتآوردمیو این فساد از پایش در 
که مصلحت  گرداندمیگر ، عقلهای خالق را عقلهای توجیهشودمی هارابطهکننده 
. در نتیجه، کندمیزور و اطاعت کردن از زورمند، توجیه کننده زور گفتن به بیرا 

و سراسر وجود دولت استبداد فراگیر و جامعه را  شوندمیانواع فسادها برهم افزوده 
. نه از راه اتفاق است که مافیاها وارث رژیم آورندمیو از پایشان در  گیرندمیفرا

مالی  –نشینان او شدند و یا رژیم مالتاریا به رژیم مافیاهای نظامی و جا استالین
 تحول کرد.
. اندبوده« فرقه مطلقیه»یادآور شدیم که استبدادهای فراگیر، تولیدکنندگان  .18.13

« رهبر»افراد این فرقه کسانی هستند که  استعداد رهبری خود را مطلقا تابع رهبری 
ا درونی خود کنند به ترتیبی که استعداد رهبری آنها ر« رهبر». یعنی باید کنندمی

بگردد. اما محل عمل و روش عمل آنها، شفاف « رهبر»مطیع محض امر و نهی 
. چرا که وظیفه خود را کنندمیکه از قدرت است که اطاعت محض  گویندمی

، «رهبر»که در قول و فعل  دانندمیخاموش کردن و بسا از میان برداشتن هرکسی 
رابطه جامعه با او را رابطه مطیع « رهبر»، والیت مطلقه ن و چرا کند. در حقیقتچو

پذیری موجب قطع پذیر نیست چرا که انعطاف. این رابطه انعطافکندمیو مطاع 
ای را میان رهبری کننده ناپذیری است که تضاد روزمره. اما همین انعطافشودمیآن 

. زیرا رهبری شوندگان را با سه مشکل الینحل روبرو آوردمی و رهبری شوندگان پدید
 : کندمی
د، در خود امر یا نهی نیست. در قول رهبر نای که باید اطاعت کندلیل امری و نهی● 

است. رهبری  شونده حق تشخیص راست یا دروغ و حق یا ناحق بودن آن را ندارد. 
و حق بود، زیان را  ه خالف حقیقتاجرا کند. هرگا بایدمیدستور است و دستور را 

ساله ایران و عراق، بخاطر  8اجرا کننده است که باید تحمل کند. برای مثال، جنگ 
سال ادامه یافت. دلیل  8، بمدت یفراگیر به با تمایل ناپذیری دو استبدادانعطاف

و صدام بود. اما زیان بزرگ  جنگ و ادامه آن در خود جنگ نبود، در قول خمینی
 و مردم عراق و بسیاری ملتهای دیگر تحمل کردند.  را مردم ایران

کردن، تجربه را با دستور جانشین کنند. اما این جانشین بایدمیرهبری شوندگان ● 
که عقل فرمانبر،  کردن رشد با ویرانگری است. از جمله به این دلیلدر واقع، جانشین

و  جویی استعدادهای ابداع و خلق و دانش و فن تواندمیتوانا به رشد نیست زیرا ن
رهبری و اندیشه راهنما جستن و انس و هنر  )گشودن افقهای جدید از راه در 
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نوردیدن مرزهای ممکن( و تربیت و اقتصاد ) تنظیم فعالیت همآهنگ استعدادها 
 همآهنگ، فعال کند.  را ه از زمان و مکان در رشد(و استفاده بهین

این خودجوشی را با اطاعت  فعالیت استعداد رهبری خودجوش است. هرگاه زور● 
از دستور جانشین کند، استعداد رهبری و بتبع آن، دیگر استعدادها، گرفتار تضاد با 

، های گرفتار استبدادجامعههای گیویژهاست که از  رواین. از شوندمیطبیعت خود 
های اجتماعی و نیز  انواع ها و نابسامانییکی افزایش آسیب خاصه استبداد فراگیر،
 بیماریهای روانی است. 

اما رهبری کننده و دستیاران و مأموران او، به این سه مشکل، بسیار بیشتر     
، زمانی رواینبکار برند. از  امر و نهی کنند و زور بایدمیم روز گرفتارند. زیرا تما

ای در دولت استبدادی و دسته دیگری در جامعه دسته ،دو دسته عوامل که رسدمی
زمان، زمان انقالب است. با توجه به این واقعیت، هرگاه جمهور  نآآیند. پدید می

فراگیر و یا متمایل به آن، شتاب  الل استبدادمردم تن به زندگی دستوری ندهند، انح
 . بخصوص کهگیردمی

فعالیت موجود زنده خود انگیخته است. انسان خود انگیخته، انسانی است  .18.14
و در رشد  کندمیو نیروهای محرکه تولید  شودمیکه زندگی او عمل به حقوق او 
های همه انسانها خودانگیخته گاه زندگی. هربردمیخویش و عمران طبیعت، بکار 

و بکار بردن آن در ویرانگری، نزدیک  زور انیروهای محرکه ب ترکیببگردند، میزان 
.  بنا بر این، هرگاه کندمی. در نتیجه، میزان رشد به صد در صد میل شودمیبه صفر 
ها را به جامعه مردهوری کند، جامعه زندهفراگیر  زندگی را بطور کامل دست استبداد

، رواین، نیست. از ها بدل ساخته است. چرا که مرگ جز صفر شدن خودانگیختگی
و « رهبر»در درون همه، از  انعطاف ناپذیری استبدادها، خاصه استبداد فراگیر،

. آوردمیمردم، تضاد و کشماکش ویرانگری پدید  دستیاران و مأموران او تا جمهور
را به کام مرگ  و موجود زنده کندمیو آن تضاد و کشماکش خودانگیختگی را تباه 

، هر اندازه قراربدین. میردمی ،بر نخیزدخود  از حیاتبرد. هرگاه او به دفاع می
. چراکه نزد شودمیتر کاملتر و ناپذیری استبداد بیشتر، شکست او سریعانعطاف

. حتی عمله استبداد نیز، بگاه از میان شودمیجمهور مردم، حیات است که پیروز 
 . ویابندمیبرخاستن استبداد، خودانگیختگی، بنا بر این، زندگی را باز 

بمثابه  ،فراگیر را خاصه استبداد ،هاهای استبداداین مطالعه ستون پایه .18.15
ها با ارتباط این ستون پایهتوان دریافت چرا اینک میشناساند.  امرهای واقع مستمر
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های دیگر را متزلزل که ویران شدن یکی از آنها، ستون پایه شودمییکدیگر، سبب 
خاطر است ناپذیری استبدادها از جمله بدینو در معرض ویرانی قرار دهد. انعطاف

ریزند. ها فرو میگرفتار فرسایش شود، ستون پایه هرگاه زمین اجتماعی دانندمیکه 
مطلقا فعال مایشاء  بایدمی دو محور، یکی، استبداد فراگیر،از است، که  روایناز 

هر تغییری  . اماپذیر و مطیع بمانندمطلقا فعل بایدمیبماند و دیگری، جمهور مردم، 
. فعال شدن جامعه دهدمیرا معرض فروپاشی قرار در یکی از آنها، بنای استبداد 

، استبدادهای فراگیر، تا رواینهمان و سست شدن زمین اجتماعی همان. از 
اما برای این که در این فرصتها، مردم  کنندمیبخواهی، فرصت اجتماع ایجاد 

ماع و وفاداری به او را ابراز کنند. در برابر، در جلوگیری از اجت« رهبر»اطاعت از 
ترین ، یکی از بزرگسانبدینناپذیر هستند. مردم، بمثابه صاحبان حق، انعطاف

ناپذیری پیشاروی فعال ضعفهای استبدادها، بویژه، استبدادهای فراگیر، انعطاف
پذیر گرداندن جمهور مردم تنها شدن هر عضو جامعه است. چرا که اگر هم فعل
یک دین احکام اد فراگیر اجرای هدف، نباشد و فرض این باشد که  هدف استبد

پذیر گرداندن جامعه یکی از دو هدف و شرط تحقق فعل ،ناچارمرام است، یک یا 
ناپذیری بعنوان ای که از این انعطاف. جامعهشودمیهدف دوم )اجرای دین یا مرام( 

است. هر عضو ضعف آگاه شود و فعال گردد، سقوط استبداد فراگیر را زودرس کرده
که فعال  داردمیو دیگران را برآن  شودمیه فعال شود، نیروی محرکه تغییر جامعه ک

های قدرت ، زمین اجتماعی که ستون پایهشودمیشوند. بهمان نسبت که جامعه فعال 
تر و زمان بازیافت استقالل و آزادی، نزدیک گرددمیتر  بر آن قرار دارند، سست

 . شودمی
منکر حقوقمندی انسان و جامعه  فراگیر، همه، استبداداستبدادها و بیشتر از  .18.16

که آنها دین یا مرام  کنندمیاما برخودرداری از حقوق را موکول به زمانی  شوندمین
را بطور کامل به اجرا در آورده باشند. در مقام فریب دادن، برخورداری زودهنگام 

، از بود که رژیم استالین رواین. از نندباورامیانع رسیدن به هدف از حقوق را، م
ناپذیری در سخت گیرتر شد. انعطاف ، نسبت به طبقه کارگرداریدولتهای سرمایه

جلوگیری از عمل انسانها به حقوق خود، ضعف بزرگ استبدادها است. چرا که 
ای که انسان هستند. حتی وقتی انسان برآنها آگاه نیست، به اندازه حیات ق ذاتیحقو

. به این دلیل که اگر نتواند به حقوق خود کندمی، به آن حقوق عمل کندمیزندگی 
. از اینجا، چند و چون زندگی اعضای یک جامعه، اندازه میردمیعمل کند، 
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. توضیح این که حق نفس کشیدن، هرگاه بطور کامل کندمیآنها را معلوم حیاتمندی 
. شودمیتر . عقل نیز  ناتوان و ناتوانیابدمیانجام نگیرد، بدن سالمت کامل ن

، رواین. از شودمی، تجزیه یک حق، تجزیه دیگر حقوق و تخریب زندگی سانبدین
تند. انعطاف ناپذیری آنها استبدادها، بخصوص استبدادهای فراگیر ضد حیات هس

در جلوگیری از برخورداری اعضای جامعه از حقوق خویش، آنها را عامل بیماری 
در نظر مجسم کرد منظره یک شهر بزرگ  توانمی. کندمیها و مرگ و آسیب

و سخت آلوده را، مثل شهر تهران، وقتی مردم شهر، تصمیم بگیرند از حق 
 داردمیوند. این تصمیم آنها را برآن نفس کشیدن بطور کامل برخوردار ش
کار  یک رشته سالم سازیها و تغییر دادنآلودگی هوا را به صفر برسانند. این

رسند، ها به انجام میدان . وقتی سالم سازیها و تغییرکندمیها را ایجاب 
های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، در نتیجه رابطه انسان سامانه

: نظام اجتماعی باز و اندکردهست و رابطه انسان با خود، تغییر با محیط زی
 پذیر و زندگی انسانها عمل به مجموعه حقوق ذاتی آنها گشته است.تحول
فراگیر  سان که بهنگام تشریح حزب واحد بمثابه ستون پایه استبدادهمان .18.17

که هستند  استبدادفراگیر، یا بر این گر استبداد، از جملههای توجیهدیدیم، نظریه
کرد( از حاکمیت در چه باید )نظر لنین  ، به نمایندگی طبقه کارگرآهنگحزب پیش

مطلق برخوردار است و یا بعنوان برگزیده خداوند صاحب والیت مطلقه است  ) 
تفویض  ( و یا مدعی است که ملت اختیار خود را به شاهه فقیهوالیت مطلق نظریه
پذیری ناقض هر یک از این نظرها بدیهی است که انعطاف .(467است )کرده
است که این نظرها  هاییناپذیری ضعف بزرگ استبداد. اما همین انعطافشودمی

. زیرا استعداد رهبری قابل انتقال به غیر نیست و حق اندکردهرا وسیله توجیه خود 
، وقتی جمهور رواینوالیت و هیچ حق دیگری نیز قابل انتقال به غیر نیست. از 

گان سازندمی. طی قرون، تماشودمیمردم به حق خود عمل کنند، هر استبدادی نیست 
قد استعداد رهبری و گراها عوام را فااند: نخبههای قدرت زبان فریب بکار بردهبیان

های اند. دموکراسیدانسته هانخبهحق حاکمیت و یا، حداکثر، توانا به انتخاب میان 
 . دانندمیکنونی نیز، ملت را صاحب حاکمیت و منتخبان را بکاربرندگان این حق 

 ،، معرفت انسانها بر حق والیت غیر قابل انتقال خود، آغاز پایان استبدادقراربدین    
و  شوندمی، چون نظرها بر دروغ بنا . در حقیقتشودمی ،و غیر فراگیر فراگیراز 

و جامعه  کندمیاعتبار ، پاره شدن پرده دروغ، نظر را بیگردندمیگر زورمداری توجیه
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. یکبار دیگر، به گرداندمیه راهنما بمثابه اندیش آزادیاستقالل و را آماده قبول بیان 
 آزادی به جامعه مهمترین کار است. استقالل و رسیم که پیشنهاد بیاناین نتیجه می
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 فصل چهارم
 

اقتصادی در خدمت انسان و  گانهِهای پانزدهپایه  الف. 
 آبادانی طبیعت:

 
 یزن« اقتصاد علم»ار ک یهو ما یهندرت است. پا یکیواقع مستمر  ی. از امرها1

به اندازه وجود دارد  یزاز هر چ یعت،که در طب شدیم ینندرت است. اگر بنابر ا
کار  یجه،. در نتشدیها نسبت داده مکه به جامعه یعت(، ندرت نه به طب468)

تمر و مس بمثابه امر واقع رادرت نکه  شدیم ینا یشناسعلم اقتصاد و جامعه
 یکارهاراه ،شناساییینا یمنکند. به  شناساییآن را  یدآورندهعوامل پد

ها، مدار مدار انسان یو مصرف، وقت یدو تعادل تول شناساییکردن عوامل یخنث
 ،یقت. در حقشدیم یاست، برقرارکردن یمعنو ↔ یباز ماد

 
شدن  یگانهرهگذر از خود ب از ی،معنو ↔ یشدن مدار باز ماد یگانه. از خود ب2

را  گریرانها و خدمات وو مصرف فرآورده یدرابطه حق با حق به رابطه قوا، تول
کل  یداز دو سوم تول یشب یدتول یناست. هم اکنون، امستمر گردانده امر واقع

خارج   یدتول یانمحرکه از جر یروهایاز ن یبشر است. افزون بر آن، بخش بزرگ
مشتق به کار  یهاکه در بازار فرآورده هایه)از جمله، سرما شودیم یبتخر یاو 
اصل  یگر،به سخن د ی،معنو ↔ یمدار باز ماد یافتنباز ین،(. بنابراافتندیم

اصل،  ینشدن ا یاقتصاد یتهایو راهبر فعال یعقل شدنِ موازنه عدم یراهنما
 (. 469) شودیرتر مروز ضرو هضروراست و روز ب

 
امر  یز،ن یگانگیاز خود ب ینشده و ا یگانه. رابطه کار با حاصل کار از خود ب3

از  یدبر حاصل کار با یتمالک کهینا یحمستمر و جهان شمول است. توض واقع
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حاصل  آنِ(از یشخص یتکار )مالک کهین( باشد. حال ایشخص یتآن کار )مالک
است. ( گشتهیگرمحرکه د یروهایو ن یهبر سرما یخصوص یتکار )مالک

 شودیمحرکه، بطور مداوم، بر هم افزوده م یروهاین یباست که تخر خاطرینبد
 (. 470برخودافزا است ) یبتخر ینهم یقتدر حق دارییهو سرما

 
 ی. اما در مدار بسته مادکنندمی یینانسان را رشد او تع یازهایمدار باز، ن . در4
کار را  ین. اکندیم یلها تحمجعل و به انسان دارییهرا سرما یازهان ی،ماد ↔

که  ی. انسان تک بعدکندیم یماد یازهایبه ن یمعنو یازهاین یلاز راه، تبد
 (.  471است )شده بیگانهاز خود  سان،یناکارش مصرف انبوه است، 

 
کننده  یم(، تنظ472حق از ناحق ) یزبمثابه تم . اصل راهنما شدن عدالت5

ها و ها در سطح انسانامکان یعاست. توز هایعتوز یزو ن یاقتصاد هاییتفعال
رشد که  یبیمحرکه به ترت یروهاین یعآنها و توز یدر سطح مناطق محل سکنا

 یکیواقع مستمر،  یشود. از امرها یسرم یعت،طب یو آبادان آهنگ شهروندانهم
از  یفتعر ،دارییهعدالت است. در اقتصاد سرما یفشدن تعر یگانهاز خود ب
« از اعراب ندارد یدر اقتصاد، عدالت محل»: شودینم یترعا یزآن ن یگانهخود ب

(473.) 
 
در  گیرییمها از تصمکه انسان کنندمی یجابا یکه استقالل و آزاد ینا ر. بناب6

 یرها باشند، پس، هرگاه اقتصاد بخواهد در خدمت انسان و آبادان یکدیگر،باره 
ترجمان  یدبا گیرند،یم یکدیگردر باره  که شهروندان هایمباشد، تصم یعتطب

که  استینا یکیواقع مستمر،  ی( . اما از امرها474د )رابطه حق با حق باشن
در خدمت انسان  یترجمان رابطه قوا هستند. سامانه اقتصاد یشتر،ب ها،یمتصم

به کاهش  یرو روابط قوا یانگرب هاییمکه تصم کندیم یجابا یعت،طب یو آبادان
که همگان  کندیم یجابن اکنند. اقتصاد در خدمت انسا یلگذارند و به صفر م

 ین،داشته باشند. بنابرا تشرک گیرییمدر تصم
 
محرکه را در  یروهایباشد تا که بتواند ن یرپذباز و تحول یدبا ی. نظام اجتماع7

تر و روابط حق با کم تر )= روابط قواو با بکارگرفتن آنها، باز یردخود بکارگ
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 یهاکه نظام استینمستمر ا (. امر واقع475بگردد ) ریرتپذ( و تحولیشترحق ب
 شوراییساالرى ها باز شوند، مردمنظام ینبازند. هرگاه ا یمهن یابسته و  یاجتماع

باز  یبگردد. نظام اجتماع« نمايندگى»مردم ساالرى بر اصل  ینجانش تواندیم
ران طبيعت است. امروز متناسب با رشد انسان و عم شورایی یو دموکراس

دارى نيز در آيند. نظامهاى سرمايهاند و در مىنظامهاى كمونيستى از پا در آمده
است که وجود دارد  یکارراه یرپذباز و تحول ینظام اجتماع ین،بحرانند. بنابرا

 .دهدو مرگ خود ن یعتمرگ طبتن به  تسلیم جبار قدرت نگردد وها اگر انسان
 
 یدها همواره باانسان یاقتصاد یتعمل برخودافزا است، فعال که ین. بنابر ا8

 استینمستمر ا . اما امر واقعیفزایدب ینده،نسل آ یهاو بر امکان یدآوردمازاد پد
اقتصاد، در خدمت  تقاضا بیشتر از عرضه و مصرف بیشتر از تولید باشد.  که

را بطور  یندگانکنند و خود و آ یشخورپ کندیم یرها را ناگزقدرت، انسان
(. هرگاه 476آنها است )خود که فرآورده عمل  بگردانند یروزافزون گرفتار جبر

و  یها را از استقالل و آزادانسان یبرخوردار یباشد که پهنا یقرار بر اقتصاد
 یراز اسراف و تبذ یدکند، از جمله، با یشتربطور مداوم، ب یش،حقوق خو یگرد
ها و خدمات و مصرف آنها، اجتناب فرآورده یدمحرکه و تول ییروها( ن477)
   ین،. بنابرارددبگ
 
 بایدیم شوند،یکه بطور مستمر محدود م یاقتصاد هاییم.  زمان و مکان تصم9

نامحدود بگردند. تاکه هيچ زيان مادى كه با ويرانى طبيعت همراه باشد و سبب 
 (. 478) یایديد نبه مرگ گردد، پد یعتنزديك شدن انسان و طب

 
رابطه حق با حق بگردند و در اقتصاد در خدمت  یانگرها ب. اگر تصميم10

كس مالك هيچ چيز بر ديگرى نباشد و هيچ»که  دنیرقرار بگ یبیانسان، به ترت
او بر  یتمالک یعنیانسان،  یشخص یت(، مالک479« )امر از آن خدا باشد.

 یگرو د زادیبا استقالل و آ شودیحق همراه م ین. اشودیکامل م یش،خو یسع
هيچ قدرتى، از  ین،ها. بنابراوجود امکان یمنبه  شودیم یحقوق او و بکاربردن

آيد. بنابراين، انسان از بندگى اقتصاد بدر جمله قدرت اقتصادى، پديد نمى
آيد. شود و به خدمت انسان در مىآيد. اقتصاد از خدمت قدرت خالص مىمى
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 یددر خدمت اقتصاد و اقتصاد در  نکه انسا استینمستمر ا اما امر واقع
  یدبا ییرقدرتمداران است. لذا، تغ

بگردد که  یبیبه ترت یشخص یتبا بامالک یخصوص یترابطه مالک ییر. تغ10.1
 کامل شود؛ یشخو یبر سع نسانا یتمالک
اصول  یهبر پا یو رشد اقتصاد یداز دست قدرتمداران بدرآ . اقتصاد10.2

 یجه،. در نتیرد( قرار گ480) یاستقالل و آزاد
 . یردشکل نگ ی. قدرت اقتصاد10.3

 
 ید( با481. وقتى كسى مالك هيچ چيز بر ديگرى نيست، پس )11

 یز،و ن«. . ستم نباشدیابدهر كس پاداش عمل خويش را ب. »11.1
: اصل یابندبر حاصل کار حق ب ،کنندمیکه در کار شرکت  ییگر. عوامل د11.2
 ین،. بنابرایبر سع یتمالک یتمحدود
 یجه،. در نتیدآنها بعمل آ یببا تخر یدنبا یگر. شرکت عوامل د11.3
جبران  یبو مصرف، هر تخر یدتول یان، در جر«الضرر». بنابر قاعده 11.4

 (. 482بگردد )
 
در كمال عمران و بارورى باشد،  یزد و طبيعت نها تخريب نكنن. اگر انسان12

 به اندازه وجود دارد: یزاز هر چ یعت،در طب کهینبنابر ا
. لذا، آوردیرا بر م یعتانسان و طب یازهایو ن آیدیبه اندازه بعمل م ید. تول12.1

 یابیو سمت شودیرابطه حق با حق م یانگرب یعنی، «عن تراض»داد و ستد، 
 ( ؛483)  گرددیبرخاستن داد و ستد م نیاتحول به از م

 محلیواقع مستمر هستند، ب یاستثمار که امرها هاییوهش یگر. ربا و د12.2
 نباشند. یگرد توانندیو م شوندیم
  

 اشدن آن ب ینمستمر، رابطه قوا است. جانش .  داد و ستد بمثابه امر واقع13
 :انگیزدیرابطه حق با حق، بر م

 یزو ن کندیم یانو گفتار و كردار هر انسان را ب یشهرا که اند ی. زبان آزاد13.1
و  علم یخاصه، استعدادها یش،خو یها از استعدادهاانسان یبرخوردار یایگو
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بنوبه خود،   ،است. برخورداری از استعدادهاو ابتکار و ابداع و خلق  جویی فن
 و دهندیم یشرا افزاآن یفیتآن را کاهش و ک یتمو ک یدتول ینههز

به ترتیبی  (484) در زمان و مکان درخورانفاق را پیش  کندممکن می. 13.2
 .(485)  کند.همگان را از رفاه مادی برخوردار  که
 
 یجادا وجود مرزها است. مرزها را روابط قوا یکیواقع مستمر،  ی. از امرها14
ها را استثمار کنند و سلطه یراند که زها امکان دادهاند. مرزها به مسلطکرده

گر در استثمار و بردن منابع، سلطه ،یقتآن را از آن خود کنند. در حق یعیمنابع طب
 ی،کشبهره یبکاربردن روشها یزو ن هالیدمرزها را الزم دارد اما در فروش تو

 است، امر واقع یانکه امروز از آن سخن به م یشدن یهانمرزها را الزم ندارد. ج
 یکشاندازه امکان بهره ینا «یدجد» دارییهاز سرما یشپ کهینمستمر است اال ا

 رو،ین(. از ا486) دادیرا نم
جمله  ها، ازکه رابطه کندیم یجابا ی،استقالل و آزاد یه. اقتصاد بر پا14.1
 یرند؛قرار گ  ی،ها، بر اصل استقالل و آزادجامعه یانم یاقتصاد یهارابطه
و  یدمحرکه در سطح هر جامعه و در سطح جهان، با تول یروهای. مبادله ن14.2

 ین،کند. بنابرا یداپ خواناییمصرف در هر جامعه، 
ن، مسلط، متمرکز نگردند و در سطح جها یهامحرکه در کانون یروهای. ن14.3

 (. 487شوند ) یعتوز ،یبر وفق موازنه عدم
 
شمرده « کار یروین»ها دون انسان و بزرگ انسان یت. بطور مستمر، اکثر15
 یهاکه نظام خاطرین( بشمارند. بد488و عدد ) ی. امروزه، شئندوشیم

خدمت و  کننده کاال و یددر تول را هاقدرت محور، انسان یاقتصاد – یاجتماع
انسان بمثابه مجموعه استعدادها و بایسته است که است. کردهیزکننده ناچمصرف
 ین،داشته باشد. بنابرارا مجموعه کارها  ها،فضل
 یو کار علم یکند تا که هر انسان بتواند کار رهبر ییرتغ ید. ساختار کار با15.1
 هانهادرکت در و ش یو پدر و مادر ی)همسر یو کار اجتماع یو کار هنر یو فن

شدن( و کار ابتکار و ابداع و  یبمثابه رکن دموکراس ی،و عضو فعال جامعه مدن
 ،از جمله) یو کار معنو ادیمداوم و کار اقتص خلق و کار آموزش و پرورش
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نشود( را  یگانهقدرت از خود ب یاناو در ب یراهنما یشهاند کهینمراقبت از ا
 کند؛ یتصد
 یواقع مستمر هم چهار بعد یکه امرها شودیم یادآورتکرار،  یده. بخاطر فا15.2

به انسان،  «یشئ»از  ییرتغ ین،. بنابرادهندیم یلهستند و هم مجموعه تشک
 یزو ن یو فرهنگ یو اجتماع یو اقتصاد یاسیزمان چهار بعد سهم ییرتغ یازمندن
 :دهندامرهای واقع تشکیل می که استای و مجموعه یعترابطه انسان با طب ییرتغ

بمثابه سه  یعت،با طب یدو توح یعتو سلطه بر طب یعتاز طب یت. تابع15.3
باور شدند  ینبرا یانغرب سو،ینبد یواقع مستمر هستند. از زمان یکار، امرهاراه

شدن  یدتهد یعت،(. حاصل سلطه بر طب489مسلط شد ) یعتبر طب یدکه با
که،  استینا هنشده باشد، ب یراز مرگ، اگر د به مرگ است. نجات آن یعتطب

آنها با  یهاها و رابطهانسان یزندگ یگر،د. به سخن دوعمل ش یعت،به حقوق طب
 یعتو حقوق طب یو حقوق مل یعمل به حقوق انسان و حقوق شهروند یکدیگر،

 (490بگردد ) یو حقوق هر جامعه بمثابه عضو جامعه جهان
 
واقع  یاز چهار بعد است. امرها یکیکه اقتصاد  یمیادآورشو یگرد باریک    

 رو،ینهستند. از ا یچهاربعد یقتدر حق شوند،یمخوانده یکه اقتصاد یمستمر
زمان، سه هم یرد،گانه قرارگپانزده هاییهشود که اقتصاد بر پا ینهرگاه قرار برا

 یزن یعترابطه انسان با طب کنند. غییرت یدبا یزن یو فرهنگ یو اجتماع یاسیبعد س
کنند  ییرزمان تغهم یدبا یواقع مستمر یامرها یگر،کند. به سخن د ییرتغ یدبا

 هاییریابندهتغ یزدر کتاب رشد ن ین،از ا یشاند. پشده شناساییکتاب  ینکه در ا
كشند. به را برمى« هاآخرى« »هااولى» ییر،تغ ینا یمناند. به شده شناسایی

هاى اجتماعى كه . رابطهشوندیها مها به برابرىارها از نابرابرىديگر گذ خنس
 .شودیمتحقق م یاجتماع یدمانند. و توحروابط قدرت هستند، بر جا نمى

واقع  یمگر آنکه عمر امرها رسدیبه سامان نم ییرتغ یناست که ا یهیبد    
بطور خاص بزرگ  یتاز اکثر یتاقل یکشبهره یکه روشها یردپذ یانپا یمستمر
ها در استخدام که انسان یتواقع ینبطور عام است. ا یکدیگرها از و انسان

اند و استخدام شونده واستخدام کننده  یکدیگر،و متقابالا نسبت به  یکدیگرند
خدمتگزار  ید(، نبا491دارند ) یو پس یشیپ یکدیگرنسبت به  خاطر،ینبد



193 

 

سلطه و استثمارگر  یرز –ابطه مسلط رابطه حق با حق، در ر یهبودن، بر پا یکدیگر
 بگردد: یگانهاستثمارشونده، از خود ب -
 

بمثابه تمیز حق از  بازسازی اقتصاد بر میزان عدالت ب. 
 ناحق:

 
 قسمت از  یندر ا   
 رشد همه جانبه استعدادها؛ یهاها و بسط زمينهها و فرصت. برابر کردن امکان1
مبادرت  یو انذار به مردم برا یکدیگرتصاحب ثمره کار به  یدنبخش یان. پا2

و  یهتمرکز و تکاثر سرما یدآورندهپد یروابط قوا بهتن در ندادن  و نورزيدن
 محرکه؛ یروهاین یگرآن و د یبتخر
 برد؛یبکار م یاستثمار که قدرت سياس ی. ممنوع کردن روشها3
با هدف توليد  یمحرکه اقتصاد یتخريب نيروها یقدرت يعن یها. هزينه4

 ممنوع شوند و  یدکه با یقدرت سياس
و  شناسایی یدکه با یو استثمار و مال اندوز ی. طرق و وسائل مختلف دزد5

 مسدود شوند، 
 به ميان خواهد رفت. سخن

  
رشد همه  یهاها و بسط زمينهها و فرصت. برابرکردن امکان1

 جانبه استعدادها:
 با  تمرکز و تکاثر: یتاريخ انديشه توحيد. مبارزه مستمر و از ديرباز 1.1
و غير آن، با هدف برابرکردن  یمبارزه با استثمار و تمرکز و تکاثر قدرت ماد    

سو همزاد است. از ابراهيم بدين یها، با پيدايش انديشه توحيدها و فرصتامکان
توب، در است. بنا بر تاريخ مکپيدا کرده یاين مبارزه قرار و قاعده و نظم و نظام

 ی،و فرهنگ یاجتماع - یسياس یو قدرتها اموالتمرکز و تکاثر  ی، در پقوم يهود
تمام اين  یعليه تمرکز و تکاثر ثروتها بوجود آمدند. رهبر یمتعدد ینهضتها

 اند:بر عهده داشته دارانیننهضتها را د
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قرن هشتم قبل  ( که در نيمه دوم492است، )در کتاب تاريخ مالکيت آمده    
از  یبدبخت»است: از ميالد، اشعياء اوضاع روزگار خودش را انتقاد کرده و گفته

 جاییو مزرعه بر مزرعه، تا اينکه هيچ  افزايندیباد که خانه بر خانه م یآن کسان
که  يیتا جا ،کنندمیخود تصرف  راو هر چه هست  گذارندینم یفقرا باق یبرا

 ی. خدا اينان را عذاب و مجازات خواهدداد و روزدشونیمملکت م یتنها آقا
بنياد خواهدکرد. طرفداران اين شخص از هرگونه  و صلح يک جامعه عدالت

 یچشم پوشيدند و طال و نقره را بر خود حرام کردند. نه کس یمالکيت شخص
هاشان و در خانه ندکردیم یهمه با هم زندگ مينی،از خود داشت و نه ز یاخانه
همه کس، چه اهل محل و چه بيگانه، باز بود و لباس و غذا و کاال و  یبرو

. زيرا معتقد کردندیحداقل معيشت کار نم یداشتند و جز برا یجمع یانبارها
به تجارت خواهد انجاميد و تجارت عشق به سود  یاز،از ن یشب یلبودند تحص

 .سازدیباز م را ظالمانه یجامعه طبقات آوردیزدن به غير را بوجود م زيانو ميل 
 یقرن اول بعد از مسيح بان یدان يهوداست که تاريخدر همان کتاب آمده    

زمين را يک جنايتکار بزرگ )قابيل،  ینخستين جامعه و خالق مالکيت خصوص
اين قابيل بود که برادرش را کشت و »که  کندیو اضافه م داندیقاتل برادر( م

تمام عيار  کردن اموال را نماد یاشتراک یو«. را باب کرد یت خصوصمالکي
چقدر مشکل است بر صاحبان ثروتها که ». مسيح گفته است: دانستیم یتقو

 یتر است تا براشتر رد شدن از سوراخ سوزن آسان یوارد قلمرو خدا شوند. برا
 «.یيک ثروتمند وارد شدن به قلمرو عدل اله

نخستين يک جنبش  یمسيحيت در روزها(: » 493) نويسدینست رنان مار    
مؤمنان با هم و در  یفقيران بود. نخستين کليسا يک مجمع فقيران بود، تمام

بود. اينان اموال و  یو اشتراک یو همه چيزشان جمع کردندیم یيک مکان زندگ
 «.کردندیقسيم مت ياجو بها را ميان همه به نسبت احت فروختندیامالک خود را م

با استثمار  دارانیناين اشاره مختصر از اين باب آمد که دانسته شود مبارزه د    
 یاست. ولدر تاريخ بشر نبوده ایسابقهیو تمرکز و تکاثر ثروت و قدرت امر ب

. وسيله شودیم یگانهاز خود ب شود،یقدرت م گریهتوج یاز زمان یاهر عقيده
ايجاد  یو تکاثر قدرتها در کانونهاي کزتمر یکه برا شودیم یتوجيه روابط جديد

 .شوندیم
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دار يا دولت؟ در مقياس يک کشور . تمرکز و تراکم سرمايه در دست سرمايه1.2
مورد  یدر روزگار ما دو راه و روش اقتصاد :و يا جهان؟ يا عدم تمرکز و تراکم؟

. اين یضاد اجتماعراه حل تمرکز و تراکم سرمايه از رهگذر ت یعمل است: يک
قدرت نباشند و بيشتر داشتن ارزش نشود و  یکه اگر کانونها استینالگو بر ا

. کنندمیو توليد ثروت ن روندیرقابت نباشد، مردم دنبال بيشتر داشتن نم
ها متمرکز و متراکم شوند و اقتصاد رشد که سرمايه شودیموجب م داریسرمايه
 ییکارفرما یمعايب خود را دارد اما به لحاظ آزاداين شيوه توليد  گويندیکند. م
انتخاب ممکن نيست،  یجا که اصل بر رقابت است و رقابت بدون آزادو از آن

 د.گردیبهترين روشها است و بتدريج نيز معايب آن رفع م
و تراکم آن از طريق  راه و روش دوم تمرکز سرمايه در دست دولت پرولتاريا    

با جمع شدن سرمايه در دست دولت و حذف  گويدیکار ماو است. اين راه
 یو جامعه طبقات رودیبر سرمايه، تضاد سرمايه و کار از بين م یمالکيت خصوص

. شوندیو ستم آزاد م ارو انسانها از استثم کندیتحول م طبقهیجامعه ب یبسو
 روندینيست از بين م یگريز از انجامشان یدارزائد که در رژيم سرمايه یهاهزينه

گيرتر انجام باز هم شتاب ی به مراتب بيشتر و آهنگ یبه ميزان یو رشد اقتصاد
... ميان جانبداران اين راه حل نيز اختالف  رسدیو بشر به دوران وفور م گيردیم

تمرکز  یهستند و جمع یموافق تمرکز و تراکم در مقياس مل یاوجود دارد: پاره
 .شمارندیرا چاره کار م یمقياس جهان و تراکم در

اند. انسان انجاميده یامروز، هر دو راه حل فوق به اسارت و از خود بيگانگ    
و توليد بشر عمده در تخريب  بردیبسر م یدر يک وضعيت انفجار یجامعه جهان

 یازسازب ی، انقالب بمعناقرآن یشنهادیکار پ. راهشودیبکار گرفته م یخود و
گانه است. موافق اصل امامت، مشکل با تبديل مالکيت پانزده هاییهاقتصاد بر پا

باشد، « دولت پرولتاريا» اگر اين دولت  یحت یسرمايه به مالکيت دولت یخصوص
. مشکل با شودیاز تمرکز و تراکم حل م ی. مشکل با جلوگيرگرددیحل نم

ها و زمين و منابع موجود در طبيعت و ها و اطالعکار و داده قرارگرفتن ابزار
استعدادها و نه  یگوناگون شناساییها و انسان یتمام ختياردر ا دانش و فن

 حل شود.  تواندیاستعدادها، م ینابرابر
و کمونيسم،  یرداميان سرمايه ی،حل بينابين، راهقرار راه حل اسالمبدين    

و کمونيسم  یداراز سرمايه یعناصر یاي از اين دو دارانيست. آن را ملقمه



196 
 

شد، نه آن  یگانه بازسازپانزده هاییهپا بر یو نبايد شمرد. اقتصاد وقت توانینم
 .  شودیم یحل سومو نه اين که راه

تصميم و شرکت  در عدم تمرکز و تراکم با از بين بردن انحصار یرشد اقتصاد    
و در اختيار همگان گذاردن اسباب تصميم مستقل  یریگدادن همگان در تصميم

 یزانمحرکه هستند، برم یروهایمازاد توليد که ن یع. توزشودیو آزاد ممکن م
 یارمحرکه ضرور را در اخت یروهایو ن یهاها و فرصتامکان ی،اجتماع عدالت

 یگذار از برابر ه، نو فن در علم های. نابرابردهدیگوناگون قرار م یاستعدادها
ترها . چراکه با دانشکندیم یسررا م یبه برابر یکه گذار از نابرابر یبه نابرابر

 جویند،یمحرکه سود م یروهایها و نها و فرصتاز امکان یشتربهمان نسبت که ب
با دانش شدن  یبرا یشترامکان ب هادانشیب ین،. بنابرادهندیجامعه م هب یشترب
. یابندیم یاردر اخت یشتریمحرکه ب یروهایها و نها و فرصتو امکان یابندیم
 محرکه )امر واقع یمانع از تخريب نيروها یدبنابر اصل امامت، با سان،ینبد

را به حد مطلوب رساند.  کهمحر اییروهن یگرو د هایهمستمر( شد و انواع سرما
  یافتند و فعاليتها روابط قوا یمانع از آن شد که اين نيروها در مجار یدبا

به سخن  قدرت گردانند. یهاطلبییو غير آن را تابع ايجابات فزون یاقتصاد
 یبترکمحرکه  یروهاین یگرو د یهمانع از آن شد که علم و فن و سرما یدروشن، با

که  یاءبر اش یتتوجه داشت که نه مالک یدشوند و در روابط قوا بکارروند. با
آنها  یبمحرکه و تخر یروهایعامل تمرکز و تکاثر و انباشت ن یمبر تصم یتمالک

خروج کار و  ی،تخريب یاقتصاد یمحرکه در فعاليتها یاست: جريان نيروها
درآمدن، همان  یقدرت سياس و به خدمت توليد یسرمايه از خدمت توليد اقتصاد

اند، بسيار کم مورد هستند که، تا اين زمان، اگر نگوييم مطالعه نشده یواقع امور
 اند.توجه محققان قرار گرفته

 یبا خارج شدن از جريان فعاليتها یمحرکه اقتصاد یدر حقيقت نيروها    
توليد  وندشینه تنها موجب م یسياس یو وارد شدن در جريان فعاليتها یاقتصاد

را تابع ايجابات رشد  یاقتصاد ینتواند نيازها را برآورد، بلکه بنوبه خود فعاليتها
که صرف  یهايو هزينه ینظام یها. يک نظر به هزينهگردانندیم یقدرت سياس
که صرف  هاییو توليد گردندیمخالف م یو يا از ميان بردن نيروها جذب قهر

که انسان  یهايو توليد شوند،یمخالف م ین بردن نيروهاجذب قهر و يا از ميا
در  گرددیايجاد م یدر و را که در جو فشار و در روابط قوا یبا کمک آنها قهر
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که اهميت مسئله دانسته  کندیکفايت م اندازد،یبکار م یتخريب خود و ديگر
توليد  یمحرکه از مجار یهمگان بايد که از خروج نيروها رو،ینگردد. از ا

 جلو گيرند.  یاقتصاد
در مقام توضيح بايد افزود که از جمله عوامل جريان تکون و رشد و تخريب     

به زمينه ديگر  یامحرکه از زمينه یانتقال نيروها یقدرت را بايد در سازکارها
 یکه قدرت تصميم را در دست دارند با جهت دادن به نيروها یجست. مراکز

آينده را نيز از پيش مقيد  بلکه آورندیه نه تنها آنها را به خدمت قدرت در ممحرک
 .گردانندیم

و بدان  کنندمی یمراکز قدرت جريان يک طرفه در توزيع توليد را هميشگ    
در حال و آينده  خواهند،یکه م يیديگران را در جا یثمرات فعاليتها توانندیم

که جريان تمرکز و تراکم قدرت،  استینا یکی، بکار اندازند. از جمله علل آن
و زير سلطه وجود  لطمس یهااست. اگر مرزها و جامعه یيک جريان جهان

شدند و سازمان دادن به  یبا يکديگر ساخته نم یتها در ضدهويت داشتند،ینم
 گشت. یتمرکز و تراکم غير ممکن م

. کنندمیحکومت  هایملوراء که بر آن ما کنيمیم یزندگ یامروزه، ما در جهان    
است. تا را تا حد تضاد فرد با فرد، گسترش داده یحکومت تضاد اجتماع ینا

. داندیجدا، بل نسبت به او رقيب و خصم م یخود را از ديگر یبدانجا که هر کس
و  رمتمرکز و متراکم )قشون( و انحصار ابزا زور انحصار ،در اين جهان

کار، انحصار قدرت  یانحصار سرمايه، انحصار ايجاد زمينه برا ی،تکنولوژ
به سرمايه در  یبه فعاليت بشر، انحصار جهت بخش یتصميم درباره جهت بخش

اند که مقياس جهان، انحصار تعيين ترکيب و نوع کار و ... موجب گشته
ثر و تراکم ايجاد کنند و از اين تمرکز و تکا یهادارندگان اين انحصارها، قطب

 راه رشد قدرت را جايگزين رشد انسان گردانند.
چرا که اين انحصارها و تمرکز و تکاثر و  پذيرد،یاين انحصارها را نم قرآن    

ناسازگارند، چرا که قدرت و  با اصل توحيد شوند،یکه از آن حاصل م یتراکم
. کنندهدف و روش میرا  برغم محکوم بودنش به انحالل ،اد آنبزرگ شدن ابع

 یروهایچرا که تمرکز و تکاثر و تراکم ن دنخوانینم یاستقالل و آزاد یانبا ب
را با اصل  ی. اصل موازنه عدمکندیم یگانهقدرت از خود ب یانمحرکه، آن را در ب

 ینانسان(، جانش یرپذ)محور فعال قدرت و محور فعل یتک محور یتثنو
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را با حرکت به  یاجتماع یدتوح ین،خدا، بنابرا ی. حرکت بسوندنکیم
. با دنکنیم ینشوند، جانشیروزافزون و تضادها که برهم افزوده م هایینابرابر

ها ست که جمهور انسانا یچرا که امامت آن نوع رهبر هستنداصل امامت ناجور 
ها از است که، در آن، انسان اییندهآن به آ یابیو سمت کنندمیدر آن شرکت 

و   هرگونه انحصار یآزاد بگردند. امامت، به نفس خويش، بيانگر نف روابط قوا
حق از  یزچرا که عدالت تم دهدیوفق نم اصل عدالت بااست.  یتمرکز و تراکم

 یتتابع مالک یدبا یخصوص یتاصل، از جمله، مالک ینناحق است. بنابرا
 یگرو د و دانش و فن ها و ابزارها و فرصتامکان ین،باشد. بنابرا یشخص

باشند. اين امر با وجود انحصارها و همگان  یاردر اخت یدمحرکه با یروهاین
. نيک پيداست که با جمع گرددیو تکاثر حاصل از آن ممکن نم تراکمتمرکز و 

يا ديوان  یدار)شکل اين تمرکز هر چه باشد، سرمايه یشدن قدرت دردست اقليت
 یاجتماع یهاو نظام بردیراه نم ی( جامعه بشر به توحيد اجتماعیدولت یساالر

خويش بدست خود  یتخريب یهاو بشريت در فعاليت شوندینم یرپذباز و تحول
 که همو آن را ساخته و خود را در آن افکنده است. ماندیم یآتش بيار دوزخ

محرکه  یبعد باز از انحراف نيروها یهابه لحاظ اهميت آن، در قسمت   
 یياسو در جريان توليد قدرت س یتخريب یاقتصاد یدر جريان فعاليتها یاقتصاد

را  یتا ناسازگاريهاي رويمیو حديث م گفتگو خواهيم کرد. اينک به سراغ قرآن
 که در فوق بيان کرديم در بيان قرآن و از زبان پيامبر و امام بازگو کنيم:

 
و  تن در ندادن به روابط قوا و مبادرت نورزيدن ی. انذار به مردم برا2

 از تمرکز و تکاثر و تراکم: یناش یابط قوامبارزه با رو
آن و انذار  یبا تمرکز و تکاثر، بيان ساز و کارها از وجوه برخورد اسالم یيک    

از آن  یناش یمبادرت نورزيدن، تن در ندادن و مبارزه با روابط قوا یبه مردم برا
 است:
 :روندیبکار م ی. روشها که در تصاحب ثمره کار ديگر2.1
در  ،کنندمیدر باب کسانيکه معيشت و اکل خود را بر دوش ديگران بار     

(: هر کس 494« )الناس یُاَکِلِه عُل یمُلعون ً من عُلق»است: آمده یحديث نبو
 خويش را بر دوش مردم نهد لعنت شده است. یبار و هزينه زندگ

 (495فرمايد: ) قرآن و



199 

 

 
ذينُ اَمُنواالتَاکُلُوااَموالَکُم بُينَکُم باِلباطِل  اِلّا اَن تَکونُ تِجاره ً عُن تَراض  يااَيّهاَالَّ    

 مِنکُم ُوالتَقَتلوا اَنفُسُکُم اَنُّ اللهَ کانُ بِکُم رُحيماً 
ايد، اموال خود را در ميان خود به باطل مخوريد، که ايمان آوردهکساني یا    

شما باشد. و خود را نکشيد، چه خداوند  یانم یبنابر تراض یمگر اينکه تجارت
 پيوسته به شما مهربان است.

 
اند که بدين شرح است: گفته یدر مورد اين آيه، تفسير یطالقانمرحوم     
(496) 

را تحريم  یاموال، هر تصرف و تملک باطل یاين آيه به اشاره به وضع اول    
ن اموالکم ااموال به همه مخاطب هثناء کرده. اضافرا است یکرده و تجارت با تراض

اموال است، که اموال، چه  یو طبيع یتوجه دادن به وضع اول یو بينکم برا
همه است و بايد در دسترس  آناز  یاجتماع یهاو چه فرآورده یطبيع یهاسرمايه

به باطل و بدون توجه جايز نيست.  یو تملک فرد یهمه باشد. تصرف خصوص
 (497: )«کنندمیو آثار آن را بيان  یباطل خور یبصورت ديگر یديگردر آيه 

 
الحکّامِ لِتَاکُلُوا فَريقاً مِّن  یُوالتَاکُلُوا اَموالَکُم بُينَکُم باِلباطِل  ُو تُدلوا بِها اِل    

 اَموالِ النّاس باِالِثمِ ُو اَنتُم تَعلَمونُ
نخوريد، بصورتيکه آن مال را اموال خود را که در ميان شما است به باطل     
يا بوسيله آن  ريزيد،ی)دلو دلو به چاه حکام م کنيدیحکام احاله و روانه م یبسو

از اموال مردم را بخوريد  ی( تا بناحق و به گناه قسمتيد یجویبه حکام تقرب م
 ... دانيدیبا آنکه م

 
است که باطل ل اين: نتيجه تصرف به باطکندیدو امر ديگر اشاره مه اين آيه ب    

 دهندیرا تشکيل م یو با حکام طبقه خاص گردندیخوران همدست با حکام م
 ی. در اين مرحله، حکام از وظيفه اصلخورندیکه اموال مردم را با جور و ستم م

و  آيندیدر م برانرمايهو به صورت طبقه خاص س شوندیخارج م یگرحکومت
 «اموال»ناس که مردم صاحب . شودیاوز مو تج یمبدل به ستم پيشگ یخورباطل
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با ناس روز افزون و « فريق» ن آاز داشته خود محروم و نابرابری میان  هستند
 شود. ن با این میآقدرت تنظیم کننده رابطه 

 در آيه اول، اين امور واقع مستمر مندرجند: یبطور کل    
 است؛ یشخص یتحاکم بر مالک یخصوص یت. مالک1
 . تراکم ثروت نتيجه تراکم قدرت است.2
 (.کندیداشت تصاحب م . نبود منزلت مال ) هرکس زور3
 . نبود منزلت جان و حيات.4
 . مقارن بودن قرارداد به تضييق و فشار.5
 ها و عوامل تمرکز و تکاثر.. شيوه6
و  دهدیت در دست قدرت بدستان را شرح متمرکز ثرو یو آيه دوم چگونگ    

 کرد.  یاز جريان يک طرفه ثروتها جلوگير یدکه با کندیمقرر م
 :یتصاحب ثمره کار ديگر ی. روشها2.2
 یداصل تأک ین، بر ا. قرآنیردکه حاصل کار هرکس به او تعلق گ استیناصل ا   
 (:498) کندیم
 
 . یُریسَوْفَ  یَهُوَ اَنَّ سَعْ  یانِ ااِلّ ما سَعلْالِنْس  یْسَوَ اَنْ لَ    
 او و همانا حاصل کار او را است. یانسان مگر سع ینبرا یستو ن    
 
از حاصل  یکه زورمندان بخش استینا یکیاز امور واقع مستمر  ین،باوجود ا    

از  . با استفادهآورندیو آن روش، از دست آنها بدر م ینکشان را، به اکار زحمت
را برعهده گرفتن و انجام آن را با پرداخت مزد  یکار یت،روابط قدرت و موقع

است که هم امروز هم به رواج  هاروش یناز ا یکیواگذارکردن،  یگریکم به د
 (: 499است )
پرسيد که  ی. در حديث است که ابوحمزه از امام باقر )ع( راجع به کس2.2.1
 یبعد همان کار را با قيمت کمتر به ديگر یلرا انجام دهد، و یکار شودیمتعهد م
 .یستن یز. امام فرمود: جاکندیتحصيل م یو از اين طريق منافع نمايدیواگذار م
ها در رابطه فرد با فرد )استثمار زنان توسط مردان( سلطه یر. استثمار ز2.2.2

 (. 501) ( و در رابطه  جامعه با جامعه و استثمار کارفرما از کارگر500)
 (. 502) از رهگذر روابط قوا یکدیگر. خوردن مال 2.2.3
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 گردیمی(. دورتر بدان باز م503گرفتن) یگاریو ب ی. به بردگ2.2.4
کردن مخالف از کار و در آن( در محروم یر. استفاده از قدرت )دولت و غ2.3

 آمد آن: 
ست که ااين یگر،واقع مستمر د یامرهاتر از . اما امر مستمر خطرناک2.3.1

از طريق تضييق  تواندیکه دارد، م یبه لحاظ انحصارات و امکانات یقدرت سياس
است که اگر مانع از آن شود که عقيده و حق اظهارگردد. منظور اين ی،اقتصاد
با عقيده حاکم و روش قدرت مسلط مخالف بود و خواست حق را بگويد،  یکس

تمام زندگيش را مصادره  دهند،ی: اجازه کار به او نمکنندمیساقط  یاو را از زندگ
بطوريکه يا محکوم  نمايند،ی)در صورتيکه نکشند!( و او را مستأصل م کنندمی

به از بين رفتن است، يا ناچار به خارج شدن از مملکت و يا تسليم قدرت شدن 
است روشهایی ترين رايجترين و یاز اساس یيک ،بطور دائم ،روشو دم نزدن. اين 

. بنابراين اگر گيرندین بکار مامخالف یخفه کردن صدا یحاکم برا یکه قدرتها
پيدا کند،  یمسائل جوامع انسان یبرا یالواقع جوابیخواهان اين بود که ف ینظام

 ،انسانها بجوید که یبايد راه ی. يعنبکنداين اشخاص  ینيز برا یبايد فکر
ند خود را وقف عقيده کنند، از لحاظ معيشت، تأمين خواهیکه مهایی انسان

که طرح اين  فهميدیدر سوره بقره است. م 273داشته باشند. اين موضوع آيه 
حقوق بشر  ینيست. امروزه اعالميه برا یامطالب در چهارده قرن پيش امر ساده

اش عقيده یخواست رو سانیاست که اگر اننگفته یهنوز کس یاند ولنوشته
 یدر چهارده قرن پيش تکليف زندگ . قرآنشودیستد، تکليف زندگيش چه مباي

 است. و ما در تاريخمان، که تاريخ شيعه هم هست، ايناين آدم را تعيين کرده
 یکدام نه از گرسنگه بعنوان شيعه به مبارزه برخاستند، هيچیی کرا شاهديم: آنها

و برگشتن از عقيده « ندامت»ناچار به اظهار  یاقتصاد فشارمردند و نه هرگز زير 
خود نيست که . بيکنيمیشدند. اين امر را در مورد مبارزان اخير نيز مشاهده م

 کنندمیبرخورد  یزيرا با واقعيت .گردندیمسلمان بر م روندیبه زندانها مکه  یکسان
مبارز  تواندیکه م ستا یظامن اسالم بينندیم .قابل فهم نيست یکه در موارد عاد

 (504را سرپا نگهدارد و شرافتش را حفظ کند. در آيه چنين آمده است: )
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يُحسُبهم ُ  االَرض یسُبيل  اللهِ اليُستَطيعونُ ضَرباً ف  یلِلفُقَوآءاَلَّذينُ اُحصِرواف   
لنّاسُ الحافاًُو ما ُتفِقوا الجاهِالُ اَغنِيآءَ مِنُ التَّعُفُفِ َتعرِفَهم بِسيما ُهم ال يُسئَلونُ ا

  مِن خَيرٍفَاِنُّ اللهَ بِهِ عُليم ُ
اينکه  یاند و توانايمعيشت و فقر قرارگرفته یکه در راه خدا در سخت یبه کسان   
هر کس از حالشان آگاه نباشد،  ی،پيش گيرند ندارند و از فرط پرهيزکار یکار

به وضعيتشان برد چرا  یيشان پو بايد از سيما آوردیبحساب م نيازیايشان را ب
و هر چه )نيکو( انفاق کنيد بدرستي  نندسئوال نک یکه آنها هرگز از مردم چيز

 که خداوند بر آن همواره آگاه است.
 

 خود در سلسله روابط قوا ی. قرض گرفتن و پس ندادن با استفاده از جا2.3.2
 (505مر است )مست امر واقع یک یزن

 :یسلطه گر و زير سلطه، در وجه اقتصاد یروان یها. خاصه2.4
سلطه گر و زير  یروان یهاوجه مهم ديگر مبارزه با تمرکز و تکاثر بيان خاصه    

کنيم به اميد یاز آنهاست. در زير چند نمونه را ذکر م هاییسلطه و ارائه راه ر
 بخشد: یاين تحقيق را غن در قرآن امور مستمر یگيرآنکه خواننده خود با پي

گر سلطه یروان یهااز خاصه یسوره قلم راجع به برخ 33تا  16هایه. آي2.4.1
بطور خالصه اين است: اينان خفته بودند که توفان  هاهاين آي ی. محتوهستند

 خواندند و در راه با هم نجوا یبرخاست. چون صبح شد يکديگر را به ميوه چين
چشمشان  یوقت.»«را به باغ راه دهيم یامروز نبايد هيچ مستمند» که  کردندیم

به باغ از بين رفته افتاد، باورشان نشد و گفتند که حتماً در اشتباهيم و ما 
 کنندمیبدست بين خود توطئه  زور یاداستان روشن است، عده...«. محروميم 

او را بگيرند. و خدا خود  ید، به زور جلوخواست به باغ برو یکه اگر محتاج
در کار نيست.  یرا در طرف ضعفا قرار داد و اينان تا چشم برگرداندند ديدند باغ

و  داندیزوربدست است، که همه چيز رامال خودش م یاز روانشناس یاين حال
. شودیتسليم نم قدرته فکر کند و جز ب تواندینم یغير از اين طرز، بطرز ديگر

 رتسهل است، حريص شوندیهر چه بيشتر به اينگونه افراد بدهيد، ساکت که نم
 و هوسرانو خور اين فرستاده شده اند که اين مردم مفت ی. رسوالن براشوندیم

 (506: )فرمايدیم چنانچه قرآن .متجاوز را سرجايشان بنشانند یزورگو
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 ا ف ي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَوَمَا اَرْسَلْنَ    
که مردم را به راه راست )کسي یانذير و هشدار دهنده یاو نفرستاديم به قريه    

 بدستان آنجا برسالت او کفر ورزيدند. بخواند( مگر اينکه زور
 
ديگر  ی. و اين يککنندمیبازو ندارند مسخره  یرا که جز نيرو یناينان کسا    

 (.507آنهاست ) یروان یاز خاصه ها
گر سلطه یروان یهازير سلطه مقابل و مکمل خاصه یروان یها. خاصه2.4.2

بودن اين امر است که  یزير سلطه باور به طبيع یروان یهااز خاصه یاست. يک
از  یبه کسان صلش را تصاحب کند. خطاب اسالمحا یاو بايد کار کند و ديگر

 است:نوع، اين ینا
 
در  داند،یهم ظالم و هم مظلوم هر دو را مسئول م ديگر ، اسالم یاز سو»   

تارک الزکوة و »فرمايد: یآمده است که امام م - وةباب زک - «یکاف» کتاب 
 یکه حق خود نستاند، مانند کس یآن کس «:ليهقد وجبت له، مثل مانعه وجبت ع
 (508«: )است که حق واجب را نداده است

 (509است: )آمده شوند،یکه مأيوس م یکريم درباره کسان . در قرآن2.4.3
 
 الکافِرونُاللهِ اِلّا القَوم  اللهِ اِنهُ اليِائَس مِن رُوحِ والتايسوامِن رِّوحِ    
 .شودیجز قوم کافران مأيوس نم یخدا مأيوس نشويد. از روح خدا، کس از روح   
 
حق از  یزتم یزان، بمثابه مزير سلطه! مأيوس نشو. يأس از عدالت اییيعن    

 یمستمر است. اگر دو جزء اساس یاز امرها یحق به حقدار، يک یدنناحق و رس
 یو مال ینظام – یکه برپايند فرض کنيم، يک جزء قدرت سياس یرتهايقد یبرا

بزرگ است.  یتو يأس اکثر ینیبناتوان خودخواهد بود که دارند، و جزء ديگر 
و سرنوشت محتوم  یکه نظام موجود را بعنوان نظام جبر یاين خاصه روان یيعن

 یگرست با خاصهِ دهمراه ا یأس ین. ایدناز بن بست ند یرونبه ب یپذيرفتن و راه
ها بر خود است. نخبه یزيرسلطه که مقدر انگاشتن ضرورت قيمومت و ارباب

خود را بشناسد و بدانها  یاتح یحقوق ذات یستکه بر آن نآن خاطرب همهینا
 عمل کند. 
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ها که قدرت سیاسی برای تصاحب حاصل کار و ج. روش
 برد:ها و تمرکز ثروت بکار میها و فرصتامکان

 
کمتر معلوم  یتمرکز و تکاثر ثروت از طريق قدرت سياس هاز آنجا که نحو    

با استفاده از  یکه قدرت سياس شماریمیبر م هاییهمگان است، لذا، روش
که جامعه توليد  بردیبکار م یاز آن خود کردن ثروتهاي یموقعيت خود، برا

و استثمار و  ینسبتاً کامل از طرق مختلف دزد یهرست. در پايان اين، فکندیم
 :آوریمیبا اين طريق، م و نيز برخورد اسالم یمال اندوز

 
ها، رشوه ستاندن و دادن ترين اين روش، و اين در همه جامعه: رايج. رشوه1

کالهما  یو المرتش یالراش»صريح است بر:  یاست. درباره رشوه حديث نبو
رشوه دهنده و رشوه گيرنده هر دو در جهنمند. و نيز گفته امام باقر  «الناریف

به خداوند بزرگ و  دنو حکومت کافر ش یاما رشوه گرفتن در داور» ... است:
 (510« )پيامبر او است.

 
 یو نيز صاحبان قدرت اقتصاد یو احتکار: صاحبان قدرت سياس . انحصار2

از  یکه احتکار بدون برخوردار استیهی. بدبرندیاين روش را بکار م هر دو
است که به اتکاء آن، محتکر  یممکن نيست. اين قدرت سياس یقدرت سياس

 .زدوربرا در انبار نگهدارد و از فروش آن امتناع  هاییکاال تواندیم
 
 ی،از قدرت سياس یرداربدون برخو نيز مانند احتکار است و عمالا  . انحصار3
 یمختلف یايران سراسر حکايت انحصارها ی. تاريخ اقتصادیستن یکردن یجادا

است. بعنوان مثال در  آوردهیبه چنگ م زور یبه اتکا یاست که قدرت سياس
و  ادراتشاهان اين سلسله انحصار واردات و ص یصفو تمام دوره سلطنت
 یشمیابر یهاو تجارت پارچه یدوران و تولپيشه یتوزيع کاالها انحصار خريد و

. اندکردهیاينها عمل م «ینمايندگ» به  یاند. تجارو... را در دست داشته
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بر اثر اعتراض علماء اين انحصارها را لغو اما  یطهماسب صفو شاه گويندیم
 هایملجهان در انحصار وراءاقتصاد  ،پس از يک سال دوباره برقرار کرد. امروز

 است. 
است. قول صريح پيامبر را حرام کرده انواع انحصار هاحتکار و هم اسالم    

. این تجارت کندیمقرر م« تجارة عن تراض»است که  قرآن یهبازگو کننده آ
شدن  ینو انحصار، جانش . احتکارباشدکه رابطه حق با حق  وقتی شدنی است

 نابرابر است: یرابطه حق با حق، با رابطه قوا
 
گاه باشيد  کندیو ذخيره م داردیاما تاجر خواربار را از مردم دريغ م» ...      و آ

که من خوشتر دارم که شخص در رستاخيز بصورت دزد با خدا روبرو شود تا 
 سکرده باشد. هر ک روز احتکار 40مدت  یبار را برارت کسي که خواربصو

جسته باشد و خدا  بيزاریاز خدا  گمانیخواروبار را چهل روز احتکار کند، ب
 (511« )جسته باشد. یاز او بيزار

 
به  بهشت انحصار یست،( منحصر ن512) و پول یدانحصارها تنها به تول    

 (513هست ) یزخود، ن
 
هَاتُوا  قُلْ اَمَانِيُّهُمْ  تِلْکَ هُوداً اَوْ نَصَارَى کَانَ الْجَنَّةَ ااِلَّ مَنْ  يَدْخُلَ  لُوا لَنْ وَ قَا    

 صَادِقِينَ کُنْتُمْ  اِنْ  بُرْهَانَکُمْ 
ادعا، دلبخواه آنها است.  یننشوند. ا داخل بهشت یحیو مس یهودیهرگز جز     

 .یدد، برهان خود را ارائه کنیراستگو هستبه آنها بگو: اگر 
 
بردن  یبرا یاجتماع یاو  یاقتصاد یاو  ینید یاو  یاسیس یت. استفاده از موقع4

 ،(یخواررانتویژه خواری )با هدف  یساز ینهگنج یزو خوردن مال مردم و ن
 کندیها منخطر نشان انسارا واقع  یامرها ینا قرآن یههم از امور مستمر است. آ

(514 :) 
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يا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّ كَثِيراً مِنَ الْاَحْبارِ وَ الرُّهْبانِ لَيَاْكُلُونَ اَمْوالَ النَّاس  بِالْباطِل      
بِيل  وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيل  اللَّهِ وَ الَّذِينَ يَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ ال يُنْفِقُونَها ف ي سَ

 بِعَذابٍ اَلِيمٍ  رْهُمْاللَّهِ فَبَشِّ
 مدارانیناز دانشمندان و د یاریکه بس یدبدان یداآورده یمانکه ا یکسان ینا    

. و آنها که طال بندندیو راه خداوند را بر مردم م خورندیاموال مردم را به باطل م
را به آنها  یمعذاب الپس  ،کنندمیو در راه خداوند انفاق ن کنندمیو نقره گنج 
 بشارت ده    

 
متعلق است،  یگراندر خوردن آنچه به د یرا، حت یشتنکه هم خو خوارییژه. و5

کالن به  یسودها یبرا یتو استفاده از موقع یتوضع یجادمقدم دانستن و هم ا
 (. 515زدن هم از امور واقع مستمر است ) یبج
  
صاحب  ی،قدرت سياس یان، به اتکا. ارزان خريدن و گران فروختن: قدرتمدار6

 ینکه خود مع یمتیملک يا محصولش را به ق کنندمیرا وادار  یملک يا مال
خود، گران  یتاستفاده از موقعسوء ابفروشد. بعد آن را، باز ب ینانبه ا ،کنندمی
 کردیم پوشيد و بعد به رجال امریرا يکبار م یطهماسب لباس . مثالا شاهفروشندیم

 . رضا خانخریدندیاز او بخرند و آنها هم از ترس جانشان م یمتآن را به فالن ق
 را از آن خود کرد. و... ینملک و بنا و زم 6000افزون بر  یبترت ینبهم یز،ن

ديگر دنيا نيست و استمرار ندارد؟ چرا. همه جا  یآيا امر مستمر در جاها    
و گران  فروختن به اتکاء قدرت تضييق اساس نظر پرو  هست. ارزان خريدن

تر، او را وادار در فشار گذاردن ضعيف یبعلت تواناي ترقویی(: يعن516است )
با  یاچنين معامله تارزان بفروشد و گران بخرد. مثالا در مورد نف کندیم

 یاو   خرندیمسلط نفت را ارزان م ی. اقتصادهاشودیم یزنفت خ یکشورها
کاالها  یددر تول یاو  فروشندیگران م یکشورها ینو به ا کنندمیخود آن را کاال 

 . فروشندیکشورها گران م ینو آن را به ا برندیو خدمات بکارش م
انجام  یيا مذهب یارزان خريدن و گران فروختن چه به اتکاء قدرت سياس    

ه صورت پذيرد و چه فروشند یگردد چه با استفاده از جهل يا عسرت و تنگدست
از  یا( پارهاست. در قسمت )ه، ممنوع شدهشود، در قرآن یبهر طريق ديگر

 آيات مربوطه را خواهيم آورد.
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کشتکار و صنعتکار به فروش  یرکردنصنعت بقصد ناگز یاکردن کشت  یران. و7
قدرتمدارها،  بمنظور حفظ داشته از طمع یاو  یببرداشتن رق یانبا هدف از م یاو 

اند سر سبز بوده یهستند که روزگار هایی(. کشور517مستمر است ) امر واقع
است و تسلط عوامل آن زا یکیسوخته،  هایینزم یجادهستند. ا یابانب ینکو ا

 است.آن یگرقدرتمدارها بر اقتصاد، عامل د
 
 امر واقع یدرت سياسضبط ثروت ديگران بوسيله ق ی. مصادره: مصادره يعن8

و اموالش را  کشتیرا م یکس مثال، شاه یها است. برامستمر در همه جامعه
. مصادره کندیرا م کارینهم یهمطلقه فق یتوال یمژاکنون ر. همکردیمصادره م
طر است که تجاوزگران، خاینداست. ب یاقتصاد یتشدن فعال ثباتیاز عوامل ب

 یو سهم کنندمیکه کانون تمرکز قدرت است، نزديک  یهمواره خود را به کس
 تا مگر از مصادره در امان بمانند.  گذارندیم یاز درآمد خود را در اختيار و

بر ضد قدرتمند چون حربه که  یهنگام یالزم به گفتن نيست که مصادره حت    
 شود،یتحکيم موقعيت و قدرت مصادره کننده مخرج چون  رود،یبکار م یديگر

از حق تصميم و حق کار و  ینخست برخوردار رو،ین(. از ا518ممنوع است )
با  اند،تاندهآنها را از مردم س یها حق ديگر را که زورمندان امکان برخوردارده

کار و حاصل  ین،ممکن کرد. بنابرا یدها، باهمگان قراردادن امکان یاردر اخت
بازپس گرفت.  یداند، باو امکانها را که آنان از مردم به مصادره گرفته ابزار
 .استینحق از ناحق ا یزتم یزانبمثابه م عدالت یاقتضا

 
نوع  یکاست.  یجرا ی،مستمر، تا بخواه بمثابه امر واقع ی: بيگاری. بيگار9

 ینبر ا یز،قدرت ن یاندر ب یگانهاز خود ب یناست. د از آن، کار زن در خانه
متوجه شدم که برابر حق کار و  ین،از ا یشقرن پ یمچشم بسته است. ن یتواقع

خود  یقحق دارند. در تحق ،کنندمیکه  یحق برحاصل کار، زنان بر حاصل کار
(. پس از 519مطرح کردم ) حق را ینزن و خانواده، ا یشناسدر باره جامعه

برابر قانون، زنان در آنچه  ینک،فشردم. ا یحق پا ینشدن ا یانقالب، بر قانون
 حق دارند. شود،یحاصل م یخانوادگ یدر طول زندگ
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که حاصل کار از آن اشکال متفاوت استفاده از کار است بدون آن یبيگار    
. رايج ترين شکل آن تا امروز هم در یسقدرت سيا یصاحب کار شود. به اتکا

زير سلطه و هم از  یکشورها یادامه دارد: هم در داخل مرزها یمقياس جهان
پيشين، از  مانهایمسلط، و مانند ز یطريق وارد کردن کارگران به داخل کشورها

 .داشتنشرايط يک برده نگه درو آنان را  کشیدناين کارگران مثل يک برده کار 
 گیرد،یکه حاصل کار به کار تعلق م یدرآيد، برابر اصل قرآن یبهر شکل یبيگار    

 ( 520: )استینا یزممنوع است. سخن پيامبر )ص( ن
 
سه نفرند که در روز رستاخيز من دشمن آنها خواهم بود. کسي که با من »    

آن امرار معاش  یرا بفروشد و از بها یکه آزاد یپيمان ببندد و آن را بشکند، کس
« از او بکشد اما مزدش را نپردازد یرا بکار بگيرد و کار کاف کند، کسي که کارگر

 (.ی)بيگار
 

رفتند و به او  یاست که خدمت حضرت عل یداستان مردم یهمچنين بيگار     
است. اگر شما که امروز خشکيدهبوده  یااليام نهردر ناحيه ما در قديم»گفتند: 

بگيرد که آن نهر  یبنويسيد و به او حکم کنيد که ما را به بيگار یابه حاکم نامه
گذرا بايد گفت که اين . «شويمیما زنده م رسدرا حفر کنيم تا آب به منطقه ما ب

 یاست. او پذيرفته که بايد به بيگاررواني زير سلطه یهاديگر از خاصه یيک
ببرد وگرنه خودش سر خود، کار  یبايد تا او را به بيگار یحاکم یعنبرود. ي

 :گويندیم یزنخواهد کرد. در روستاها ن
 
کار کنيم و  رويمیسر ما نزند، نم یما مستحق ظلم هستيم، تا مالک تو»     

 «. )مثالا( قنات را درست کنيم
 
 امام فرمود:     
ير آن در زنده شدن شما از لحاظ تاث گوييد،یآنچه در مورد حفر نهر م»    

 گوييد،یم یاست. اما آنچه در مورد بيگار یقبول و حفر نهر کار خوب یاقتصاد
 و امام به حاکم چنين نوشت:«. است که من نخواهم کرد یکار
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. یدکدام از ايشان را که به طيب خاطر مايل به کار باشد، به کار بگمارهر» ...     
اند، خواهد بود که در تجديد آن کار کرده ین نهر ساخته شد متعلق به کسانچو یول

 (521«. )اندکرده ینه آن کسان که از کار خوددار
 
 یناست. ا یو فرهنگ یو اقتصاد یو اجتماع یوجوه سياس ی.ربا: ربا دارا10

که  استیدآمدهدپ ی، از امور واقع مستمر و جهان شمول است. از زمانامر واقع
 یگانهاست. با از خود بوارونه شده ،یخصوص یتبا مالک یشخص یترابطه مالک

د ربا ممنوع است را ربا مجاز است، انیدهکوش یهانیقدرت، فق یاندر ب یند کردن
که  شودیمتصور  ینواقع مستمر، از جمله، سبب ا یبگردانند. غفلت از امرها

آن زمان، اسکناس نبوده و کاال  کهینا یا(. 522است )نکرده یفربا را تعر قرآن
اسکناس  ی. امروز، کاال در ازااستشدهیسکه مبادله م یکاال در ازا یابه کاال و 

با ر کهین. غافل از اشودیامروز نم یجرا . پس حکم ربا شامل پولشودیم همبادل
رابطه  گریانرا دارد که امروز دارد. ب یفهمان تعر ین،امر واقع مستمر است. بنابرا

قدرت بدستان  قوا و نه رابطه حق با حق )عن تراض( است. پول در انحصار
استفاده از  ی)برا نقدینهاست و هم از رجحان  یدپول هم قدرت خر یناست. ا

و هم  یستوردار است و هم ارزش پول ثابت ن( برخخوارییژهو یفرصتها برا
 یانبه ز یشاز پ یشقوا را ب یهاها، رابطهروزافزون در جامعه هایینابرابر
 یو هم قدرت مال یارنداست و هم خطرها بسبزرگِ فاقد امکان کرده یتاکثر

 شودیم یشترو ب یشترب یکشبهره یزانم ین،بنابرا شود،یو بزرگ م کاثرمتمرکز و مت
و پول در  کندیم یشتربزرگ ب یتبه پول را نزد اکثر یازن یفقر مطلق و نسبو 

را پر شمار کند  یازهان تواندیو هم فرهنگ مصرف م شودیتر مدسترس آنها کم
به پول اثر بگذارد. و هم، امرواقع مستمر بر خود افزا است. نه تنها به  یازو بر ن

که بهره چند  خاطرین، بلکه بداستکه بهره ساده بهره مرکب شده یلدل ینا
از حاصل کار  یتگوناگونش بر برداشت اقل هاییفهگشته و با وظ اییفهوظ
را  یو پول یمؤسسات مال ،افزاییبرخود یرس ین،است. افزون براافزوده یت،اکثر

بطور  یز،ن یندهآ یشخورکردن،. از رهگذر پاستدهبر اقتصاد جهان مسلط کر
 یهانقش یزها و نعامل ین. نرخ بهره پول را اشودیم ینمتع یشروزافزون، از پ

 .کنندمی یینتع یو فرهنگ یو اجتماع یاسیس
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است، بلکه از لحاظ  یکشوسيله بهره یربا نه تنها از جنبه اقتصاد قرار،ینبد    
(. صاحبان قدرت در 523) کندیرا ايفاء م ینيز نقش بسيار مهم یسياس
 ی،قسط یآنها را  محکوم به زندگ ،کنندمیش برقرار که با مردم زحمتک یارابطه
ماندن  یعپرداختن قرض و مط یدائم مقروض و ناگزير از کارکردن برا ین،بنابرا
. مانندیم یهالعمر در خدمت صاحبان سرما. در نتيجه زحمتکشان مادامکنندمی

 یرهنگف یزو ن یو اجتماع یاسیس ی. سازماندهمانندینسل بعد از نسل مقروض م
 جمهور مردم، دمخور است: یبر زندگان یو پول یجامعه، با سلطه نظام مال

و  ینقوان یزو ن یدولت و دستگاه قضائ یربا سازمانده یاسی. بعد س10.1
هم  یاست. تا بدانحد که وقت شهروندان یمال یکننده روابط قوا یممقررات تنظ

قدرت محور  یدرت محور و پاسدار هرم اجتماعاما ق کند،یربا را ممنوع م یدولت
 یککه ربا تنها  بخصوص. شودیربا نم یتکردن ممنوع یتوانا به عمل ماند،یم

 یزن یاسیس یرابطه قوا کند،یبرقرار نم یرندهوام دهنده و وام گ یانم یرابطه مال
آن را متفوق باشد تا وام و بهره  یاسیبلحاظ س یدبا کهینا یح. توضکندیبرقرار م
که رباخواران  استینا یکیواقع مستمر  یاز امرها رو،ینوصول کند. از ا دبتوان

پس نخواهند گرفت. اما  کهینبه ا با علم دهندیوام م یاسیس قدرتبه صاحبان 
 کند؛یاستفاده مدیگر  یرندگانگرابطه خود با وام یماز رابطه با آنها در تنظ

در هرم  یدر سلسله مراتب اجتماع یتا همان جا و موقعرب ی. بعد اجتماع10.2
نقش دارد:  یرندگانگوام یتجا و موقع ییرقدرت محور است. ربا در تغ یاجتماع
 یلدل یناز جمله به ا دهند،یم یلبزرگ زحمتکشان قاعده هرم را تشک یقشرها

قدرت  یع، در بند روابط اجتماینبنابرا یر،ناگز یقسط یکه وامها آنان را به زندگ
در پرداختن وام و بهره آن، سبب از دست رفتن  ی. ناتوانداردیمحور نگاه م

 . و شودیم یزن یاجتماع یتموقع
رابطه با قدرت  یماست و هم تنظ یربا، هم قدرت باور ی. اما بعد فرهنگ10.3

باور  کهنیبنابر ا ،قدرت یبه اطاعت از اوامر و نواه یادو اعت یاست. قدرت باور
را  یتقلمرو فعال کند،یخود غافل م یها را از استقالل و آزادبه قدرت عقل

است،  یتهامحدودکننده فعال تصاد: بهمان اندازه که ربا در قلمرو اقکنندیمحدود م
. از عوامل کندیو عمل کردن را محدود م یشیدناند یفضا یزن یدر قلمرو فرهنگ

شکل و باور به  یهرم یبودن نظام اجتماع ییربل تغقا یرغ یاباور با مقدر بودن و 
است. و ربا آن ییرپذیریاو از تغ یأسو  ینظام اجتماع ییرانسان از تغ یناتوان
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گمان « حالل مشکالت»قدرت و  را نماد ها پولانسان شودیم سبباست که 
کنند.  یدارا پشتن آندا یمتناسب با پرداخت بها )ربا( برا یتبرند و ذهن

داشتن مردم نگاه یعوام دادن با بهره در مط ی کهبخاطر نقش ین،باوجودا
 امر واقع یزن رها شدن از روابط قوا یاست و دارد، جنبش برازحمتکش داشته

 ها است.در جامعه یمستمر
 از قید هاییشهرها، بخاطر ر ورانیشهپ یزو ن اندهقان یهادر گذشته، شورش    

که  خاطرین. ربا بددادندیم یرو کرد،یم ترینکه بهره آنها را سنگ هاییقرضه
 یدن)از جمله عامل ترس از پاش یو اجتماع یو اقتصاد یاسیوجوه س یدارا

 یاوامر و نواه زاطاعت ابه  یاداعت یجاد)بخصوص ا یاست( و فرهنگخانواده
ثبات موقعيت  و از ابزار استمرار داشته یقدرت( است، در تاريخ هر کشور

 یربا را در هر وجه است و هست. بدين خاطر است که اسالمقدرت بدستان بوده
 است.از وجوه آن محکوم کرده و  آن را عمل شيطان خوانده

تمرکز و تکاثر  از مهمترين ابزار ینيز ربا يک یه در بعد اقتصادگفتن ندارد ک    
 است.  یقدرت اقتصاد

با آن « آرام، آرام»  اند که قرآنچنين انديشيده یدرمورد ربا بعض    
در اوايل به اعالم خوب نبودن آن کفايت کرده و تنها پس  یاست يعنبرخوردکرده

مستمر است. از  ربا امر واقع یاست و بعد ... ولا حرام دانستهآن ر یاز مدت
يا چند امر مستمر لحاظ  يکاست، که از ربا سخن رفته یادر هر آيه رو،ینا

سخن از نقشها و اثرات گوناگون ربا است  هایهدر آ یگر،داست. به سخنشده
(524:) 
 
اليُقُو ُمونُ اِلّاکَما يُقُوم ُ اَلَّذين يُتَخَبُطُه ُ الشَّيطان ُ مِنُ اَلَّذينُ يُاکُلونُ الرِّبوا    

الَمِسّ ذلِکُ بِاَنَّهم قالُوا اِنَّماَ البُيع مِثل ُ الِرّبواُ ُو اَحُلّ الله ُ النِبيعُ ُو حُرُّمُ الرِّبوا فَمُن 
اللهِ ُو مُن عادُفَاؤلئکُ  یاِلَفَلَه ُ ماسُلَفُ ُو اَمره ُ  هیجآءَه ُ مُوعِظَهِ مِن رُبِّهِ فَانتَ 

الصَّدقاتِ ُوالله ُ  ی  يرب ُُو الِرّبوا  ُ الله ُيُمحق ❊اَضحاب النّاِر ُهم فيهاخالِدُونُ 
 ❊ال ُيحِب ُ کُلَّ کَفارٍ اَثيمٍ 

که شيطان با تماس خود او  ماندیبه آن کس م خورندیکه ربا م یرفتار کسان    
بيع مثل ربا است چگونه است که خدا  گويندیم . اين بدانست کهکندیرا آشفته م

کس که از پروردگار بدو پند رسد از اينکار آن کند؟یبيع را حالل و ربا را حرام م
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او با خدا است. و آنان که بر رويه گذشته  اربازايستد و مال گذشته او راست و ک
آيد نابود بازگردند اصحاب آتش و در آن خالدند. خدا آنچه را از راه ربا گرد 

و خداوند هيچ سپاس نشناس تبهکار را دوست  دهدیو به صدقات برکت م کندیم
 .داردینم
 
ربا را  خواهندیم یاست که در مقام اشتباه کار یبنابراين، آيه خطاب به کسان    

وانمود کنند ... اما چرا خدا آن را حرام و اين را حالل  یبا بيع و تجارت يک
که اگر تجارت هم مقرون به رضايت )عن تراض( نباشد،  است. بايد گفتکرده

که بدون  یتجارت آن صورت ردرست است که د یحرام است. يعن از نظر اسالم
به حاصل کار  یاز حاصل کار يک یاذره یاز طرفين باشد، يعن یاستثمار يک

آن جامعه  است و قبل از یاضافه نشود، موکول به استقرار جامعه آرمان یديگر
که  یاامکان دارد که يک طرف مبادله بيشتر از طرف ديگر سود ببرد، اما مبادله

را که کاشته  یگندم یمثال، يک ی. برادهدیجواب م هابه نياز گيردیصورت م
. در اين مبادله امکان دارد کندیاست، مبادله مبافته یکه ديگر یااست با پارچه

 یناصل کار طرف ديگر افزوده گردد. اما ااز حاصل کار يک طرف کم و به ح
کنندگان حقوق خود را . هرگاه مبادلهشوندیکارها هستند که مبادله م یهاحاصل

کند، مبادله  یترا هم رعا دیگریکنند و حقوق عمل یشبشناسند و به حقوق خو
ق را نشناسند از آنها ح یکی یا. اگر هم دو طرف و گیردیانجام م عدالت یزانبر م
 یریتکار مد یدمبادله شوندگان که با یهاارزش یگرداننشناسد، شفاف یاو 

 یریت. و باز، اگر مدکندیممکن مرا  گانجامعه باشد، همسنگ کردن مبادله شوند
از جامعه، انجام  یها بسود بخشعدالت عمل کند، ولو مبادله یزانجامعه بر م

مازاد مبادله را به  تواندیها و درآمدها، منعادالنه امکا یعاز راه توز یرند،بگ
 جامعه بازگرداند. 

رابطه حق با  یربا، تفاوت آن را با تجارت وقت یدآورندهباتوجه به عوامل پد    
 . یابیمیآشکار م شود،یحق م
طرفه را قبول ندارد، و از همان که اين رابطه يک گويدیم قرآن ،در اين آيه    
که نظام  کندعمل او معلوم می دهد،یرا به ربا م امر که يک طرف پول یاابتد

... و عاقبت هم به صرف  شودیم کنکرکز در کانونهاچنانست که قدرت در 
. ربا در کندیمطالبه م اداشتن موقعيت، رباخوار هست و نيست طرف ديگر ر
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ربا،  یا... ممنوع است. ذره رابطه فرد با فرد، جمع با جمع و کشور با کشور و
 ها نيز جايز نيست.با کمترين ربح یحت
و اخذ آن  دهدیهمين سوره دستور به صرفنظر کردن از ربا م یدر آيات بعد    

 (:525) شماردیرا در حکم اعالن جنگ با خدا م
 
 لَم فَاِن ❊نتُم مؤمِنينُ مِنُ الِرّبوآاِن کُ یيا اُيُّهاالَّذينُ اَمُنو ُاتَّقواللهَ ُو زَروامابُق    

 نُ  ُالتَظِلمو اَموالِکُم رؤسُ ُلَکُم َ تبتُم ُُواِن رُسولِهِ ُو اللهِ مِّنُ بحُرب ِنوا ُتَفعُلُوافَاذَ
مُبُسُرهٍ ُواَن تَصَدُّ قُواخَير ُ لَکُم اِن کُنتُم  لیفَنَظِره اِ عسُرهٍ ُذُو کانُ  ُواِن ❊ ُوالتُظَلمُونُ 
 ❊تَعلَمونُ 

يد و مانده ربا را بازپس یجو یايد اگر مؤمنيد بخدا تقوکه ايمان آورده یکسان     
پس آماده جنگ با خدا و فرستاده او بشويد. اگر  کنيدینم  یننگيريد. و اگر چن
المالتان شما راست. نه ستم کنيد و نه ستم ببينيد و اگر مديون توبه کنيد رأس

دهيد و اگر دانا باشيد شود مهلت  لدر کارش حاص یتنگدست بود تا فراخ
 که بخشيدن قرض بر او برايتان بهتر است. دانيدیم
 
به قرض دادن و مقروض را  :استامر مستمر توجه شده اینها به در اين آيه    

دائم زير بار قرض نگاهداشتن و او را مطيع گرداندن و مدام استثمارکردن. اين 
. در گذشته، مايه قوام رودیبکار م و رفتهیبکار م یطبقات یوسيله در همه نظامها
و  دادندیم یرا که قرض ربو یانآن يهود قرآن . استهبود ینظام ارباب و رعيت

 (:526) داندیسزاوار عذاب اليم م خوردند،یاموال مردم را به باطل م
 
س  بِالباطِل  ُو اَعتَدنالِلکافِرينُ ُواَخذِ ُهم ُ الّرِبوا ُو قَدنُهوا عنه ُ  ُواَکِلهِم اَموالَ النّا    

  مِنهم عِذاباً اَليماً
اموال مردم را بناروا » و « شده بودند. یحال آنکه از اينکار نه گرفتندیو ربا م    
 «کافرانشان عذاب دردناک آماده کرديم. ی. و براخورندیم
 
 (:527) کندیو باز ربا را تحريم م    
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اَموالِ النّاِس فَالير بو اُعِندُاللهِ و ماآ تَيتُم مِّن  یباً لِيِر ُبوافُو مآ اتَيتُم مِّن رِّ     
 زُکوهٍ ُتريد ُونُ ُوجهُ اللهِ فَاو ُ لئکُ ُهُم ُ الُمضعِفونُ 

تا با اموال مردم گنده شود، نزد خدا گنده  دهدیبه ربا م آن کس که پول    
اين اوست که برخود  دهدیزکوه م . و آن کس که بخاطر خداآيدیبحساب نم

 «.فزايدایم
 
 (:528عمران فرمايد )و در سوريه آل    
 
 هُاالَّذينُ اَمنُواالتاکُلُواالِرّبوآاَضعافاً ُمضاعُفَه ً ُواتَّقو ُاللهَ لَعُلکُم ُتفلحُونُ ا ایي    
 یايد ربا به اضعاف مضاعف نخوريد و به خدا تقوکساني که ايمان آورده یا    
 يد باشد که رستگار شويد.یجو
 
ربا با اضعاف مضاعف است.  یدر اينجا سخن از يک نوع خاص ربا، يعن    

از اشکال ربا با اضعاف مضاعف است. اشکال ديگر اين ربا  یربح مرکب يک
ديد. واضح است که حرمت ربا ناظر به کليه اشکال آن  توانیرا در تاريخ ايران م

 است.
 واقع مستمر: یز امرهااينک دو نمونه ا   
از صرافان  یحاکمان پولهاي خود را با ربح در اختيار يک عده خاص● 
دادن به آنها به پول  رشوه یکه برا یرا به کسان انحاکم و صرافان پول دنگذاریم

چند رابطه قوا بر قرار  سان،ین. بددهندینياز دارند، با ربح بيشتر قرض م
از رشوه دهنده  صرافکه  یو ربح گيردیکه حاکم از صرافانش م ی: ربحشوندیم
. با مدار شودیدهندگان به آنها باز گردانده متوسط رشوه و پول آنها که گيردیم

: رشوه و افزایندیحاکمان، از دو راه، بر پول خود م شود،یم یجادکه ا یابسته
 بهره پول. 

گندم ارزان که . بهنگام درو و پول دهدیذر ممالک مزرعه با کشتکار آن، ب● 
. در فصل زمستان، گیردیاست، بعالوه بهره پول، بازپس مچه را دادهاست، آن
در  یاز دهقان که آه یا. و فروشدیگران م است،یدهرا که ارزان خر یمحصول
صول، . بهنگام برداشت محخرندیخرها محصول او را سلف مارد، سلفبساط ند

 .فروشندیآن را گران م
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را برقرارکند،  یکه چنين روابط یانيست. هر مبادله ربا تنها مربوط به پول    
عوض بشود، ربا  یاست. اگر گندم هم با گندم با يک قيراط اضاف یمبادله ربو

پول در  ،نهاآدر  ،است که یربو یهااز معامله یاست. اشاره آيه به تمام اشکال
از  ید. ربح مرکب يکیابیم یشگردش به دو و بسا چند برابر خود افزا یانرج

 اشکال خفيف اين طرز ربا است.
 
 یرویبمثابه ن یهديگر از عوامل مهم تمرکز و تکاثر سرما یها: يک. ماليات11

 یهادولت یزو ن یاستبداد یهامحرکه، ماليات است. در طول تاريخ دولت
در حال و  یاقتصاد یتهایحاکم بر فعال دارییهسرماکه  خاطرینبد –حقوقمند 

اند. در گذشته، هر روز هکردی، مردم را به پرداخت ماليات مجبور م-است  یندهآ
گرفته تا ماليات ختنه سوران و  پسر شاه یعروس یبه يک عنوان، از باج برا
. اهميت انددوشيدهیو بدان، مردم را م ردهکیوضع م یاتماليات ازدواج و ... مال

اگر تاريخ را با دقت زياد مطالعه نکنيم.  یابیمیمستمر را اندر نم اين امر واقع
. بارها نيز يک اندرسيدهیمرسوم گاه به پنجاه نوع و بيشتر م هایانواع ماليات

. هر چند تاريخ ارقام دقيق در اند کردهمینوع ماليات را دوبار و بيشتر دريافت 
روشن است که در گذشته نيز چون هم اکنون، مهمترين  یول گذاردیاختيار نم

اند. چنانکه در تاريخ ادهدیها تشکيل معامل استثمار و تمرکز و تکاثر را ماليات
ها و درصد توليد روستائيان بنام انواع ماليات 80تا  60ايران بنحو استمرار، 

بحران  دارییه. در حال حاضر، هر بار که سرماشدیوستائيان ستانده مبهره از ر
وضع  یزکه نظام برجا بماند، دولتها از راه قرض ستاندن و نآن یبرا کند،یم یجادا

 .کنندمیآنها را جبران  هایزیان یات،مال
الم منحصر به است. ماليات در اسساخته یها را ملغکليه اين ماليات اسالم    

مثال، دولت  یاند. براذکر شده ذو وجهين هستند که در قرآن یهاماليات
 یزانهرگاه اقتصاد بر م ،یقتاز دهقان بيشتر از زکاة بگيرد. در حق تواندینم

و خدمات  شوندیم کدولت سب هایینههز ید،سازمان و سامان بجو عدالت
 . شوندیمردم نم یدندوش یزآوستد
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 های قدرت:د. هزينه
 
فقط  قدرت: ريخت و پاش و تبذير و اسراف و گنجينه و ...:  قرآن یها. هزينه1
: ربا نگيريد، احتکار نکنيد، مصادره نکنيد، ارزان نخريد گران گويدینم

 یبتخر یگرد یهابفروشيد، تجارت بايد مقرون به رضايت باشد و... روش
 (:529) کندیم نواقع مستمر هستند، خاطر نشا یمحرکه را که امرها یروهاین

در  شوند،یبرهم افزوده م گردندویکه متمرکز م یهايمال و ثروت ،یقتدر حق    
ناميد. در گذشته « قدرت یهاهزينه» آنها را  توانیکه م افتندیبکار م یهايراه

حاکم را در تمام جوامع  یهاگروه یهاهنوز هم بخش عمده هزينه چنين بوده و
 هاییها گرفته تا مهمان. از ايجاد قشوندندهیقدرت تشکيل م یهاهزينه یبشر

 یایتفاخر که گو هاینهها و هزچنين و چنان و جشن یهابزرگ و کاخها و خانه
 یهاد و...، هزينههستن یدر سلسله مراتب اجتماع کنندهینههز یاجتماع یتموقع

ها، برخالف تصور، از اين هزينه یاپاره یايجاد و استمرار قدرتند. نقش تفنن
هستند که عامل  یها در حقيقت سرمايه گذاريهاياست. اين هزينه ناچيزبسيار 
زمامدار که،  یاو  داریه. فالن سرماآوردیحفظ و ازدياد قدرتش بعمل م یآنها برا

تنها بخاطر تفنن، اين کار  کند،یبرد و باخت م دالريون چند ميل یدر يک مهمان
 یتکه به حفظ موقع کندیرا برقرار م یبرد و باخت، روابط ینبلکه با ا کند،یرا نم

 .کندیو يا ارتقاء  آن کمک م
 
واقع مستمر و جهان شمول هستند. اسراف آن  ی. اسراف و تبذير: امرها2

. از جمله مهمترين علل آیندیبعمل م حفظ قدرت یهايي هستند که براهزينه
 یدکه تول یرهاها با تبذها هستند. اسرافانسان، اسراف یلیاردم یکگرسنه ماندن 

محرکه هستند  یروهاین از یبخش بزرگ یبو تخر یبیتخر یهاو مصرف فرآورده
 جهان( همراه هستند.  یداز دو سوم کل تول یش، )ب
 (:530در اين باره فرمايد )    
 
 ُوکُلُوا ُو اشَر ُبوا ُو ال ُتسِرفُوآاِنُّه ُ ال ُيحِبّ ُ المسِرفينُ     
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و بخوريد و بياشاميد و اسراف نکنيد. همانا او )خدا( مسرفين را دوست     
 .داردینم
 
 (:531فرمايد ) یو نيز در سوره اسر    
 
اِنِّ الُمبُذِّرينُ  ❊ذِّر تَبذيرا حُقَّه ُُوالمِسکينُ ُوابنُ السُّبيل  ُو ال ُبتَ یُواتِ ذَاالقرب    

 کانُوآ اِخوانُ الشَّياطيِن
 یر. تبذیدها حقشان را بدهو در راه مانده ینانو مسک یرفق یشاوندنبه خو    
 .یطانندبرادران ش یرکنندگان. همانا تبذیدنکن
 
است، تأمل و منابع موجود در آن و جانداران آمده یعتچه بر سر طبهرگاه در آن   
. يازده آيه در مورد اسراف یطانندبرادران ش یرکنندگانچرا تبذ یابیمیدر م یم،نک

است در قرآن آمده یه( و درباره تبذير نيز از جمله دو آ532اند )آمده در قرآن
(533.) 
 
که  هاییکانون کهینا یحقدرت است. توض یهاديگر از هزينه ی. گنجينه يک3

روز مبادا،  یجمع شده را، برا یمالها شود،یکز و بزرگ مقدرت در آنها متمر
حاصل کار جامعه را از  یست که ثروتها يعنااين امر اين ی. معناکنندمیگنجينه 

قدرت( از جريان  هایزينهيا ديگر ه یو )بصورت گنجينه اندوز گيرندیاو م
 یروین بمثابه یهکه  سرما شوندیو موجب م کنندمیخارج  یتوليد اقتصاد

از  یمعظ هاییهامروز، سرما یای. در دنیفتدبکار ن یسته،محرکه، در حجم با
. خارج شدن افتندی، بکار م«مشتق یهابازار فرآورده»خارج و در  یدتول یانجر
و  یداز بکارافتادن در تول یزرا ن یگرمحرکه د یروهاین ید،تول یاناز جر یهسرما
روزافزون جامعه و  ی. حاصل آن، ناتوانداردیو رشد انسان، باز م یعتطب یآبادان
مسلط  یت. اين عامل از جمله عوامل از دست رفتن موقعشودیم یعتطب یبتخر

سابق  و  «یشورو» یهسابق همچون  ايران والحق، همچون روس یکشورها
 است. یکاامر ینکو ا ستانانگل
اجازه خارج کردن سرمايه را از جريان فعاليت  بدين خاطر است که اسالم    

)کنز( و يا بکار انداختن خود کامانه آن را نه به يک کس، نه به يک گروه، نه 
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 یتخريب یتوليد یو همه فعاليتها دهدیبه يک دولت و نه به مجموع دولتها نم
همين است  موجود یدولتها با ی. فرق امامت اسالمکندیرا در هر زمينه حرام م

(534 :) 
 
سُبيل  اللهِ فَبُشَّر ُهم بِعُذاب اَليم  یُوالَّذينُ يُکنِزُونُ الذَّهُبُ ُوالفِضَهُ والينفِقُونَها ف    
بِهاجِبا ُههم ُو ُجنو ُ ُبهم ُو ظهو ُر ُهم  یفَتُکو نارِ جُهُنَّمُ یعُلَيها فل یيحي يُومُ  ❊

 ❊ذُوقُواما کُنتُم تَکنِزُونُ هذا ماکَنَزُتم النَفُسکُم نَ
 یبعذاب ،کنندمیو در راه خدا انفاق ن اندوزندی... کسانيکه طال و نقره م     

ها در )مدام( دردناک نويدشان ده. آن روز را نويد ده که در آن طالها و نقره
اشان داغ هو پهلوها و پشت هایها، پيشانتفتيده شوند و بدان تفتيده آتش جهنم

. سازيدیخود م یکه برا یهاياندوخته آنها هستند)واقعيت( شوند. اين تفتيده
 .اندوزيدیپس بچشيد مزه آنچه را که م

 
 (:535) یددر سوره همزه فرما و
 
 ❊يُحسُب ُاَنُّ مالَه اَخلَدُ ُه  ❊جُمُعُ ماالً ُوعُدّدُه ُ  یاَلَّذ ❊ُويل لِکُلّ هُمُزهٍ لُّمُزهٍ     
 یاَلتَ ❊نار ُاللهِ الُموقَدُه ُ  ❊ُو مآاَدريکُ مااَلُحطَمُه ُ  ❊الُحطَمُهِ  یلَينبُذَنُّ ف کَلّا

 ❊اآلفئدُهِ  یتَطَّلِع عُل
بر هر غماز و عيب شمار و عيب )بر مردم( تراش. کسيکه مال جمع  یوا    
و که مالش او را جاودان دارد.  پنداردیم افزايد،یو شمار بر شمارش م آوردیم

حطمه چيست؟  ینه چنين است ) اين مال( او را در حطمه فرواندازد. و چه دان
 اي است که بر دلها شراره زند.افروخته یآتش خدا

 
 (:536) داردیتمرکز و تراکم اظهار م یو باالخره نظر خود را درباره نف    
 
ُواليُشاء  یالقُرب یسولِ ُو لِذِ فَللّلِهِ ُو للرَ یرُسولِهِ مِن اَهيل القُر یمااَفآءَاللهُ عُل    

اليُکُونُ ُدولهٌ بُينُ االَغِنيآءِ مِنکُم ُومااَتَيکُم الرَسولُ  یُوالمساکيِن ُو اُبن  السَبيل  کَ
 ❊شَديد ُ العِقابِ  للهَفَخُدُُوه ُُومانَهِيکُم عُنه ُ نَتَهوا ُواتَّقوااللهَ اِنَ ا
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است از آن خدا داشته یباديها ارزانآنچه خدا به پيامبر خويش از )مال( اهل آ    
 چيزیو پيامبر و نزديکان )پيامبر( و يتيمان و بينوايان و از راه رسيدگان ب
اند( )خصوص کساني که به خاطر عقيده از زاد و بوم و يا کار خود رانده شده

 دهدینباشد. آنچه پيامبر بشما م گردشاست تا که دولت در ميان اغنياء شما در 
. نسبت به بخدا کنيدینه کند،یم یو خود را از آنچه بدان شما را نه بپذيريد

 .کندی)همواره( سخت عقاب م یپرهيزگار باشيد. همانا خدا
 
 کند،یعدل مقرر م یزاندر اين آيه عالوه بر آنکه هدف توزيع درآمدها را بر م    

حرکه را م یروهایاز تمرکز و تراکم )گردش دولت در ميان اغنياء( ن یجلوگير
 هایرا نيز که جبران واپس ماندگ یعموم ی. جهت عمل درآمدهاخواندیضرور م

 .دهدیم ناست، نشا یاجتماع و سوق دادن جامعه به توحيد
که از چهار هزار  یثروت»اند: فرموده ی: حضرت علیدر موردگنجينه اندوز    

ة آن را بپردازد و يا نپردازد، . خواه زکوشودیدرهم فزونتر باشد گنج محسوب م
 (537« ).شودیکمتر از اين حد نفقه و ذخيره شمرده م

از جمع  یجلوگير یبرا یتمرکز و تکاثر يعن یهاگشودن عقده یبرا اسالم     
تعديل اثر  یزمحرکه و ن یروهایشدن ن یبو تخر یتاقل یکشدن مال در دست 

که استعدادها نابرابر  گذاردیم ینحاصل کار، بنا را بر ا ین،در کار، بنابرا ینابرابر
شوند و  یعامکانها چنان توز گاههر ین،بلکه متفاوت هستند. بنابرا یستند،ن
 یو در پ محرکه چنان بکار افتند که هر استعداد آموزش و پرورش یروهاین

ذووجهين  یدبا ی. نظام مالياتندشویطراز مدرآمدها هم یابد،آن،کار در خور را ب
 هدف، مدد رساند. ینباشد و به تحقق ا

. دهدیسائل و محروم حق قرار م یبرا آيدیکه با کار بدست م ینخست، در مال    
و مناسب استعداد خويش امام ديگران  ماندیم یباق یاين حق انسان متق یبا ادا

 (:538) گرددیم
 
 سآئِل والمحرو ُم اَموالِهم حُقّ ُ لِل یُوف    
 در اموالشان سائل و محروم حق دارند.    
 
 (539) کندیم ینگاه حق سائل و محروم را معو  آن    
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 ❊لِّلسائِل ُوالمُحرُومِ  ❊اموالِهِم حُقّ مُّعلو ُم  یُوالَّذينُ ف    
 است یسائل و محروم، حق معلوم ی)اند( که در اموالشان برا یو کسان    
 

 (:540)حق دارند  یزآنها ن ریو غ     
 
حُقُّه ُ ُوالمِسکينُ ُو ابن اَلسُّببيل  ذلِک خَيرلِلَّذينُ ُيريد ُونُ ُوجهُ  یفاتِ ذَالقُرب    

 ❊ اللهِ ُواُولئکُ ُهم المفِلحو ُنُ
که  یکسان یسبيل حقشان را بده. اين کار برابه خويشاوندان و بينوايان و ابن    

 «است و اينان رستگارانند. خدايند بهتر یخواهان رو
 
صريحند که مالکيت بر حاصل کار محدود است و  یاين آيات بر اين معن    

زکوة از  شود،یمربوط م یدسائل و محروم و ... در آن شريکند. در آنچه به تول
 (:541کند ) ینتأم را هایحقذ یزندگان یکمبودها یدآن، با

 
الزَّکاةَ وَ ما تُقَدِّمُوا لِاَنْفُسِکُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ اَقيمُوا الصَّالةَ وَ آتُوا وَ      

 اِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ 
نفس خود  یبپا داريد نماز را و بدهيد زکوة را. و هر کار نيک که برا     

 دکنيیپيشاپيش فرستيد آن را نزد  خدا بازخواهيد يافت. همانا خدا بدانچه م
گاه است.  آ

 
 کندیروايت م صادق اماماز  یزکوة دو نوع دارد، زکوة ظاهر و زکوة باطن: کاف● 

که در پاسخ سئوال که چه اندازه زکوة بايد داد؟ فرمود: مراد از زکوة باطن يا 
از  نقد امام فرمود زکوة ظاهر از پول» ظاهر است؟ سئوال کننده گفت هر دو. 

هر چه را برادر مسلمان توبه آن  هاست کاست. اما زکوة باطن آن 25هر هزار، 
ها را به شما داده تا و سرمايه. خدا اين اموال یخود برنگير یتر است برامحتاج

آن نداده است که  یکه مقرر فرموده است صرف کنيد، و برا هاییآنها را در هدف
 (542« )خود ذخيره نمائيد. یبرا
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کوة ظاهر حداکثر ماليات از توليد است. در تاريخ مثالا ايران بنحو استمرار، ز    
. اهميت شدیيان بنام انواع مالياتها و بهره ستانده میدرصد توليد روستا 80تا  60

 استیندريافت شود، از جمله در ا یدو اينکه بيشتر از آن نبا حکم زکوة در اسالم
 کندیم ینمع یززکوة را ن یها، مصرف. قرآنستاند یدوة نباجز زک ید،که از تول

(543 ) 
است.  یاقتصاد حفظ قسط و عدالت یبرا یخمس: خمس ماليات تکميل● 

 توانیاست که م یتوضيح آنکه زکوة ظاهر ماليات بر توليد است و حداکثر ماليات
اخذ شود.  یداست که با یاقل ميزانستاند و خمس ماليات بردرآمد است و حد

 ایامعهاين نکته سخت در خور توجه است که جامعه برخوردار از حقوق، ج
غير از کار در  یو هيچ عامل آيدیاست که در آن فقط با کار درآمد بدست م
عدالت،  یزانحفظ اين جامعه بر م یتحصيل درآمد مؤثر نيست. اين مالياتها برا

آن به کمال اين توحيد است. بنابراين  یدنو رس یاجتماع توحيد یگر،به سخن د
و اين مالياتها از جمله اين  کنندمیخواهند بود که کار  یماليات دهندگان کسان

محرکه بدل و در رشد انسان و  یرویوظيفه مهم را دارند که مازاد توليد به ن
 بکار افتد.   یعتطب یآبادان
 
و  هایهسرما یگرو د یاجتماع یهسرما یدآورندهکه پد یاعاجتم یدانفاق: توح● 
 یگرمسلمانان و همه د کندیم یجاباست، ا یگرمحرکه د یروهایکننده ن یجادا

انفاق فراخوانده شوند. مجموع اين تدابير يک هدف بيشتر تعقيب ها به انسان
سان و محرکه در رشد ان یهایروو بکارافتادن ن یاجتماع یدو آن توح کنندمین

 است. یعتعمران طب
 
 یدارد، بايد به کس یهر کس ستور اضاف(: »544فرمايد)میپيامبر )ص(     

چندان  داراییاز انواع و اقسام  گويدیکه ستور ندارد بدهد. ناقل اين حديث م
خويش  داراییيک از ما نسبت به اضافه برشمرد و نام برد تا دانستيم که هيچ

 «. ذيحق نيست
 
هزار  یرا بخواهد به او س یخدا اگر خير کس»:فرمايدی)ع( م دقامام صا● 

است ده هزار درهم از راه حالل گرد نتوانسته یهيچ کس»: یزو ن« دهدمی درهم



222 
 

دارند، اين مقدار بدست  یبيش از حد عاد یکساني که نيرو و کوشش یآورد. گاه
آخرت را برايشان  یدنيا و رستگار. انفاق کردن در راه خدا، سعادت آورندیم

 (545« ).آوردیفراهم م
 (:546) کندیمقرر م و قرآن    
 
يااَ ُيُّهاالَّذينُ اَمُنواَنفِقُوامِن طَيِباتِ ماکَسُبتُم ُومِمّا اَخَرجِنا لَکُم مِّنُ االَرض      

 یلّا اَن ُتغمِضُوافيهِ ُواعلموآ اَنُّ اللهَ غَنُِّوالتَيِموالخَبيثَ مِنه ُ ُتنفِقُونُ ُولَستُم بِأخِذيهِ اِ
 ❊‘ حُميد ُ
انفاق  آوريد،یايد از مال پاک که با کار بدست مکساني که ايمان آورده یا    

کنيد. آهنگ مال ناپاک نکنيد بدان قصد که از آن انفاق کنيد. خود شما حاضر 
آن بپوشيد و بدانيد  یاپاککه چشم را بر نمگر آن شويدیطور مال نمبه گرفتن اين
 و حميد است. یخداوند غن

 
بسيار برآيند  ی(، به روشن547) دهدیم یحمقررکردن انفاق را توض چراییو     

ها و از «نفق» ها و پرکردن حفره یجامعه را در صورت انفاق يعن یعظيم قوا
چسان در  دهدیم یح. توضکندیها خاطر نشان مها و قشرها و اليهبين رفتن طبقه
جامعه، برآيند  یهاگروه جستن یهويتدر فراگرد هم ی،اجتماع فراگرد توحيد

 :کندینهايت ممحرکه جامعه ميل به بي ینيروها
 
کُل ّ  یسُبيل  اللهِ کَمُثَل  حُبُّتهٍ اَنبُتَت سُبعُ سُنابِلَ ف یمُثَلُ الَّذينُ ُينفِقُونُ اَموالَهم ف    
 ❊‘ُ عُليم ‘ُ مِّائه ُ حُبُّهٍ ُوالله ُ  ُيضاعِف ُ لِمُن يُشآءُ ُوالله ُ واسِع سنُبلَهٍ  ُ
اي است که دانه مثل ،کنندمیکساني که اموال خود را در راه خدا انفاق  مثل   

 یبا هفت خوشه برويد و هر خوشه صد دانه داشته باشد. و خدا برا یااز آن بوته
 . و خدا واسع و عليم است.دکنیکه بخواهد چند برابر م یکس
 

(. 548) نداآمده بسيار در قرآن یهادرباره انفاق، لزوم آن و مصارف آن آيه     
 یتمرکز و تکاثر سرمايه، چه به اتکاء قدرت اقتصاد ،اسالمبنابر  ،قراربدين

د و چه از قدرت انجام بگير یچه از راه بکار بردن وسائل اقتصاد یباشد، يعن
سرچشمه  یو يا موقعيت عقيدت اعیمايه بگيرد و چه از موقعيت اجتم یسياس
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سازگار  یاجتماع با توحيد یبگيرد، مردود و منفور و حرام است. اين قانون گذار
مگر با  یستن یکار به عمل درآوردناست. اما اين راهآن یافتنکار بازو راه
و هموار شدن راه  یق و وسايل تصاحب ثمره کار ديگرازکليه طر یجلوگير

 مالک شدن انسان بر کار خويش:
 

هـ . طرق و وسايل مختلف دزدی و استثمار و مال اندوزی، بمثابه 
 کند:و ممنوع می شناسایی امرهای واقع مستمر که اسالم

 
سخن به  یندوزو استثمار و مال ا یمختلف دزد یهادر اين قسمت از روش    
بر اساس  ین،بنابرا ،یبه يمن نگرش بر اصل موازنه عدم ،زیراست. در  یانم

در  یکشبهره یروشها یر،پذباز و تحول ی، در نظام اجتماعقرآن یاصول راهنما
گفت  توانی. مشودیاده مب دیاز آنها ترت یو فهرست نسبتاً کامل یافته، روابط قوا

کليه  ی ازفهرست یو نه در متون غيراسالم یکه متأسفانه تاکنون نه در متون اسالم
 ،روندبکار میبزرگ در هر جامعه،  یتها که در تصاحب حاصل کار اکثرروش

 تر کنند: اميد که خوانندگان خود اين فهرست را بازهم کامل است.درج نشده
 
 (:549موقعيت )استفاده از  سوء. اعمال نفوذ و 1

 . قضاوت1.1
 . رشوه1.2
 (550)بنا حق و ... ی. رأ1.3
 
گرفتن و از بين بردن . مشاغل مختلف را با استفاده از نفوذ و قدرت در درست2

 (.551ديگران ) یيا محدود کردن امکانات کار برا
فاضل مقداد گويد  .. از بين بردن وسيله کار و يا تصرف آن و نتيجه کار2.1
اتالف عين يا منفعت بطور مباشرت يا ه ب یبه استيال است و گاه یگاه ءاعتدا

 .(552) تسبيب بر وجه عمد يا خطا
 
 :ی. اعمال قدرت سياس3
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 یو المرتش یالراش: یقدرت سياس یگرفتن از و دادن بمقامات اجرائ . رشوه3.1
 (553) النار یکال هماف

 (554) یبا استفاده از قدرت سياس. غصب  3.2
 دهنده به قدرتمدار که پول رشوه –واسطه  –مدار بسته: قدرتمدار  یجاد. ا3.3

 دهد؛یو به قدرتمدار بعنوان رشوه م کندیقدرتمدار را با بهره از واسطه قرض م
 (555) یبا استفاده از قدرت مذهبخوردن مال مردم . 3.4
 
 یو عنوان و تشخص فروش یو لقب فروش یمقام فروش. 4
 
بسيار مختلف: مخارج ساختمان را  یهاالمال: از راه. باال کشيدن وجوه بيت5

را که هرگز به وقوع نپيوسته  یسه برابرگزارش کردن، خرج فالن عمليات قشون
 اند و ...حقوق دادن که وجود نداشته یبه حساب دولت گذاشتن، به کارمندان

 
 (556) یاناز وراث يا دولت ی. خوردن ترکه با استفاده از قدرت وسيله بعض6
 
 (557. خوردن مال يتيم   )7
 
که امروزه شغل  یدروغ دادن و حق را ناحق کردن و پرونده ساز . شهادت8

 (558سازمان امنيت است. )
 
. یواع ديگر دزدها فرستادن که مرسوم قدرت بدستان است و ان. دزد به خانه9

و زياد بحساب  کنندمیکم کار  یدر کار )که امروزه رايج است يعن یدزد
 (گذارندیم
 
 . مصادره10
 
 و هديه گرفتن و دادن یکش. پيش11
 
 (559به قصد انتقال ثروت ) . ازدواج از راه اعمال زور12



225 

 

 
 کندیبخود منتقل م )اجازه معامله را دولت از عموم گرفته و ی. جواز فروش13

 (.فروشدیو بعد جواز معامله را به اشخاص م
 
 از ارزش کار کارگر یبرداشت بخش یزو ن ی. بيگار14
 
 (560) یقدرتمند ی. قرض گرفتن و پس ندادن به اتکا15
 
الله )ايجاد رابطه سلطه گر . جنگ بخاطر غنيمت و خوردن غنائم و حقوق16
 (561زير سلطه( ) و
 
به قدرتمند محض جلب عنايت او(، باختن  ) ی. قمار )انواع(: قمار سياس17

 (562... ) و یبخت آزماي ی،قمار معمول
 
. تحميل مخارج خود به مادون و اهل شهر يا ده يا کشور. داستان خاموش 18

وه )ع( حکايت از توجه امام به رواج اين شي یالمال وسيله علکردن چراغ بيت
خويش را  ی: هرکس بار زندگالناسیکلمه عل یيعلن من الق. کندیم یمال اندوز

 (563است. )بر دوش مردم نهد، لعن شده
 
 قشون و ...( اسراف و تبذير. ها،یها، مهمانقدرت )جشن یها. انواع هزينه19
 
از  ی. برداشت از مزد و حقوق کارگران و کارمندان زيردست و ندادن قسمت20
اول بعد از  یکه سالها است ی(. دانستنکنندمی)آنچه از آن به استثمار تعبير  مزد

از  – 1396سال  یانپا –درصد بود و امروز  50دوم، سهم کار  یجنگ جهان
 درصد است.   6 یران،(. در ا564تر است )سوم هم کم یک
 
. فروش حيات اشخاص به رقيب )که در ايران رايج بود و هنوز در جهان 21

را  یمخالف سياس وجود دارند که در ازاء گرفتن پول یهايرايج است: سازمان
 (.برندیاز بين م
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حرمت واسطه «: کميسيون»  ی. باج و درصد گرفتن به اصطالح امروز22

 شدن.
 
و امروز با استفاده  دزديدندی)در گذشته از عيار آن م . کاستن از ارزش پول23
 (. وکاهندیمرا از قدرت خريد آن  یرت سياساز قد
 یکردن آن، برا المللیینمعامالت ب یلهاز جمله با وس ی،قو . استفاده  پول23.1

مستمر است: هم  و برداشت از آنها، امر واقع یگرد یصدور تورم به اقتصادها
پول طال به خود و محکوم ضرب  و روم بر سر انحصار یرانا یاز جنگها یبخش

بخاطر  یبیصل یبود. و جنگها یپول نقره و مسضرب به قناعت به  یبکردن رق
شود.  ینجانش آن به اروپا یانبا جر یانهبه خاورم یقاطال از افر یانآن بود که جر

در سطح جهان و  یل مبادالت بازرگاندالر پو یز،ن سوینبد یاز جنگ دوم جهان
 است.  یگرد یاز اقتصادها یکابرداشت امر یلهوس

کار خود  یرویکه جز ن هاییانتقال درآمد از قشر یله. تورم همواره وس23.2
 است.بوده یازصاحب امت یتندارند به اقل
سطح جهان روزافزون در سطح هر کشور و در  هایینابرابرعامل  ،امروز نیز

اند. انجام و منتشر شدهن آدر باره تورم و اثرهای  یاربس یها. البته مطالعهاست
و رشد )جلد دوم(،  یاجتماع عدالت یاز جمله، به کتابها توانند،یخوانندگان م
 رجوع کنند. 

 
دوشيدن طرفين  ی. ايجاد بلوا و دعوا و جنگ و استفاده از اين فرصت برا24
 و جنگ. دعوا
 
، جرم مجرم را به او بخشيدن(. اين کار در ازاء پول ی. فروش جرائم )يعن25

 است و هنوز نيز بسيار رواج دارد ... داشتهیدر ايران رواج به تمام م
 
 . باج گرفتن بابت حمايت از حق و کار و مال و ...26
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 یامروزه انواع مالياتها ها و عوارض از تولد تا مرگ. و. وضع انواع ماليات27
و ثروتمندان  روندیبکار م مردمبيشتر لخت کردن  یمستقيم و غيرمستقيم که برا
 ددهنینم یاتتا بتوانند تن به پرداخت مال

 
دو تا سه بار همان ماليات را  . ماليات را چند بارگرفتن! سابق به زور28
 ست.او امروزه فقط شکل آن عوض شده گرفتندیم
 
وسيله اشخاص  یاموال عموم «یقانون» ی. تيول گرفتن و انواع ديگر تصد29

 گرفتن است.« اعتبار» شکل رايج امروزش 
 
 بدون رضايت او. یيا سرمايه ديگر یکار با سرمايه عموم -30
 
 .  احتکار.31
 
 . ربا 32
 
 مضاعف. یسنگين قرض دادن و ربا یهاالمال را با بهرهبيت . پول33
 
که در انواع مختلف از قديم تا امروز مرسوم « جنس» .  فروش زن بعنوان 34

. کنندمیو  اندکردهیم یبوده و قدرتمندان با استفاده از تن زن و مرد مال اندوز
 ... و یسينمائ یجنس یدرآمد فيلمها

 
ه . مفت و ارزان خريدن و گران فروختن با استفاده از قدرت تضييق. استفاد35

 (565مال را از چنگش درآوردن به انواع طرق. ) برای یاز جهل ديگر
 
 .تنگدستان استشمار یبرا ی. استفاده از عسرت و تنگدست36
 
ارزان خريدن و گران  یبرا یو يا مذهب یيا مال ی. استفاده از قدرت سياس37

 (566فروختن: مجبور کردن به خريد يا فروش )تجارت به غير رضايت( و ... )
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 شرالناس من باع الناس.. خريد و فروش انسان: 38
 
، مشروبات . معامله اشياء ممنوعه: انواع قاچاق، خريد و فروش مواد مخدر39
 ،ن جامعهآها از این جامعه به . محرم(561محرمات. ) یو بطور کل یالکل

 متفاوتند.
 
 (.567يد. ).  زيادکردن وزن وقت فروش و کم کردن آن وقت خر40
 
و باال کشيدن مال برادر شريک. يا حقوق زياد از استحقاق  ی. حساب ساز41
 (568نوشتن که امروز مرسوم است، خصوص در ايران ) یخود و ديگر یبرا
 
(، منايذه )سنگ انداختن که بهر ی)به اصطالح بورس باز ی. سوداباز42

، مخاصره )گروه گوسفند خورد آن گوسفند به فالن مبلغ از آن بايع است(
(، و مالمسه )لمس لباس که در صورت لمس بيع به فالن مبلغ انجام شود(. یبند

امروز  یدنيا درکه در واقع قمارند و « معامالت» انواع  تواندیخواننده خود م
 (:569) ريمآویمرسومند را فهرست کند. در اينجا چند مورد مهم را م

در  ی)ع(، چون کار قول امام صادق )که مطابق های. انواع بورس باز42.1
 باطل هستند(. یجملگ گيردیآنها صورت نم

: باال بردن يکشبه قيمت کاالها ... باال بردن قيمت ارز یتجارت ی. بازيها42.2
 (570کشورها  و.... )

 
يا  یياس: ايجاد انحصار، خريد يا فروش با استفاده از قدرت س. انحصار43
 (571و ... ) یمال
 
 (572. انواع فريب دادنها در معامالت، از جمله، پنهان کردن عيب. )44
 
 ی. خوردن مال خدا )ندادن حقوق شرعيه يا خوردن آن وسيله مقامات مذهب45

 (.574( و نذر کردن و ندادن )573و غير آن( )
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ا طرق ديگر خيانت امانات مردم را باال کشيدن و ي ی. خيانت در امانت: يعن46

 (.575در امانت و رهن گرفتن و خوردن مال و ... )
 
به تقلب، ثبت  ی، ورشکستگ. .. جعل سند، جعل پول های. انواع کالهبردار47
 بنام خود و ... یاراض
 
 ی،وهاب ،هایی)مانند متهم کردن به ب اخذ مال و پول ی. تهديد به عقيده برا48
 و غيرهم( یاتودهو يا 
 
که امروز بيشتر از هر  یو منابع طبيع یبنام خود ثبت دادن اراض یيعن ی. حم49

و توزيع « و جنگلها یکردن اراض یمل»است. شکل جديد آن زمان مرسوم گشته
الله و  یاال ماحم یاالسالم و الحم یف یال حمآنها ميان اعوان و انصار است: 

 (.576) رسوله
 
شدن و ...  رقیبیبا هدف ب یصنعت یاو  یکشاورز یددن تولبر ین. از ب50
(577) 
 
 یشمرتب در افزا یدکه نسبت آن به کل تول گریرانکاالها و خدمات و ید. تول51

 یشترکردن هرچه ب یمصرف انبوه با هدف خال یلآنها تحم یداست. علت تول
را  فرصت یشترینهستند که ب یدهانوع تول ینکش است. امردم زحمت یبج
 : کنندمی یجادا خوارییژهو یبرا
 
زدن  یببه ج یاستفاده از فرصت برا یافرصت  یجادکه ا خوارییژه. و52

 از هر زمان به رواج است؛  یشترهنگفت است و امروز ب یدرآمدها
 
برآوردن آنها با از خود  یوهو ش یازهان یصها در  تشخانسان یار. سلب اخت53
 ین،بنابرا ی،ماد ↔ یبه مدار بسته ماد یمعنو ↔ یکردن مدار باز ماد یگانهب

ها کردن انسان یرو ناگز یماد یازهاین در یمعنو یازهایکردن ن یگانهاز خود ب
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 یینتع دارییهکه سرما هاییب هفروش کار خود ب یشپ ین،به مصرف انبوه، بنابرا
 . وکندیم
 
که سبب  یقسط یزندگ ین،بنابرا یشخوری،ها به پکردن انسان. محکوم54

 .شودیاستثمار مضاعف م
 

اند انواع اند، کوشيدهمبارزه با استثمار قلمدادکرده یآنها که خود را بان     
طريق را 15( 578استثمار را يافته و فهرست کنند. از جمله پرودن ) یروشها

توليد شيوه »را در قالب  ییآسيا یهاو ويت فگل که جامعه کندیشماره م
( زحمتکشان را استثمار 579راه ) 40است که از است، برآنريخته «ییآسيا
راه )با آنکه موارد  54. اينک که استهشمردیبر نمرا اين راهها  ی. وکنندمی

)ص(  یامبرو پ کندیخاطر نشان م ايم( که قرآنمشابه را تحت يک عنوان آورده
اين فهرست را کامل گردانند(  یشجويان علوم اسالمو امامان )ع( )اميد که دان

استقالل و  یانجز ب یاآيا جا ندارد بپرسيم: آ یم،اافتهیرا باز دهندیم شانیحتوض
و آنها را با قاطعيت  شناساییاستثمار  یهاراه تواندیم بیان دیگری ،یآزاد

واقع مستمر  یبمثابه امرها یها،و دزد یکشبهره یراه و روشها شناساییببندد؟ 
 ،برداشتن آنها یاناز م یو ارائه رهنمودها برا آورندیم یدرا پد یاکه مجموعه

است که  عدالت یزانبر م یاقتصاد یاصول راهنما یینو تع یصتشخ یازمندن
قتصاد را به و ا یاورددرن ساالرانیهو منابع آن را به خدمت سرما یعتانسان و طب

 بگمارد.  یعتطب یخدمت رشد انسان و آبادان
و بسا  –روش  54 یناست که، در آن، ا یاقتصاد مطلوب اقتصاد قرار،ینبد    

و مصرف  یدکاربرد نداشته باشند و تول –شوند  شناسایی یدکه با یگرد یروشها
به  ینآهنگ کنند و اشد همکشورها، ر یزهر کشور و ن به اندازه شود. شهروندان

افتادن آنها در رشد انسان  کارمحرکه به صفر و ب یروهاین یبکردن تخر یلم یمن 
 . یها و در سطح جامعه جهاندر سطح جامعه یعت،و عمران طب

اند و به محک تجربه، تجربه شده یهاژیدئولو. ایمامروز، بعد از تجربه هست  
که بدترين نوع  شوندیاند و ممتوجه شده نیااند. امروز، جهانگشته اعتباریب

و  یساالرو فن یساالراستثمار توأم با خفقان، استثمار از طريق دستگاه ديوان
 یو سرانجام از محتو یگانهرا از خود ب است که هر فکر راهنما ساالرییهسرما
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به  ن ارزش کار کارگرکه تنها با داد دانندیکشان م. امروز، زحمتکندیم یخال
. اگر روابط سلطه در جهان از بين بروند، بسا بتوان رودیاو، استثمار از بين نم

نکرد و به  یدهستند، تول گریرانکاالها و خدمات را که و یدبزرگ تول یبخش
 یانانسان را در جر یواقع یازهایکه ن یدکردرا تول یآن، کاالها و خدمات یجا
. آورندیبر م ی،اجتماع عدالت یزانو بر م ید در استقالل و آزادرش ،رشد
در منع استثمار خالصه گردد. منع توليد  تواندینم هدف اسالم سان،ینبد

متوجه  بشر گذارندینم یاست که از نابختيار یهدف بزرگتر یمحصوالت تخريب
 بگردد. آورند،یليدات ببار مکه اين نوع تو یناپذيرفاجعه جبران

گانه باشد، پانزده هاییهاقتصاد قراردادن آن بر پا یهرگاه بازساز قرار،ینبد    
از  ین،سلطه، بنابرا یرز -گربه روابط سلطه یدنبخش یانهمراه بگردد با پا یدبا
ها از از انسان هاییهمراه شود با ر یز. و نهایکشبهره یبرخاستن روشها یانم

همه از خود  توانندیشدند و م یافته یقتحق ینکه در ا هایییگانگیبخود
 نباشند. هایگانگیب
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 مپنجفصل 

 مستمر در قرآن امرهای واقع اجتماعی
 
 
 بر اصل ثنویت ،همه ،های قدرتاست که بیاناین از امرهای واقع مستمر یکی    

اند. شماری بر اصل ثنویت تک محوری و شماری دیگر بر اصل ثنویت ساخته شده
دو محوری. چرا؟ زیرا قدرت رابطه میان دو محور است و اندیشه راهنمای توجیه 

اند. ساخته شده ،وربر دو مح ،شمولی رابطه قوابا تصدیق جهان ،ناگزیر ،کننده آن
ساخته شدنی است.  ،توحید ،بر اصل موازنه عدمی ،زادیآبیان استقالل و  ،در عوض

 توان ساخت.بیان قدرت را نمی ،بر این اصل
قدرت است که  ،شود. بنابرایناما نخست رابطه قوا است که برقرار می    

کند. یکی به توجیه شدن و دیگری به آید. این رابطه دو نیاز پیدا میپدید می
 ،همه ،شوند وبعد از رابطه قوا ساخته می ،های قدرتبیان ،روتنظیم. از این
 . توانند باشنداین رابطه هستند. جز این نیز نمی انواع تنظیم

 را امر واقع بر زندوگانگی زن و مرد و سلطه مرد  ،رابطه قوا ،سان بود کهبدین    
توجیه و بدانها تنظیم  ،های قدرتگرداند و این امر واقع استمرار جست و در بیان

را  فکر راهنما ،از جمله رابطه قوا میان زن و مرد ،دانیم که رابطه قواشد. و حاال می
های استقالل و خاطر است که حتی بیانکند. بدینه میبطور مداوم از خود بیگان

رابطه قوا از خود بیگانه کرد  ،دانستند را نیزکه مرد و زن را از یک گوهر می ،زادیآ
 ،نخست ،هااین بیانتا که انسان بودن مرد و دون انسان بودن زن را توجیه کنند. 

تک محوری از خود  توحید در ثنویت :در اصل راهنما از خود بیگانه شدند
نها در باره منزلت زن از خود بیگانه گشت. این دو آبیان  ،گاهبیگانه شد و آن

 ،ها نیزسبب شد که در دین ،از خود بیگانگی که دو امر واقع مستمر هستند
 :زن دون انسان تعریف گردد
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 بنابر ادیان: . آفرینش زن1
 

 حاكميت خاطر،مار است. بدين دشمن و ويرانى و شهوت مظهر زن: . تورات1.1
 بر بنا. است استوار دو اين ميان طبيعى نابرابرى بر كه چرا. است مشروع زن بر مرد

 :تورات
 کهآن از پس»... :(580د )آفری دمآخداوند زن را از دنده چپ  ،در مرحله اول ●

 کرد بنا زنى، نآگرفت و از  را هایشدنده از یکى کرد چیره آدم بر را خواب خداوند
گوشتم  از گوشتى و هایماستخوان از استخوانى است این گفت آدم آورد. آدم نزد و

 «. استشده گرفته انسان از زیرا شد؛ نامیده نساء ، رواین از است.
 آدم به را او ممنوعه ميوه. گشت آدم گناه مسئول او و شد آفريده زن، دوم مرحله در ●

 خوراند؛
به خود و به   که مار زن را فریفت و زن از میوه ممنوعهنآپس از  سوم، مرحله در ●
 زحمت. كنيممى افزون را تو زحمت: گفت زن به خدا. شد نفرين زن ،دم خوراندآ

 است، فعال شهوت قوه زن در كه آنجا از و. بود خواهد را تو درد، زاييدن و باردارى
دین در  كه زمانى از قرار،بدين. شوىمى دشمن مار با(: 581) گفت او به خطاب

 مظهر زن، ن اصلآراهنما شد و بنابر  اصل ثنویت بیان قدرت از خود بیگانه شد،
 مرد شد. سازندگى و خالقيت و خردمند روح مظهر مرد و گشت ويرانگرى و شهوت
 .شد و ماند او حکم محکوم زن و حاكم

 
کند. گزارش می است که توراتسان روی دادههمان فرینش زنآ ،. بنابر انجیل2

 :دم را فریب دادآ( است که حوا )= حیاتانجیل نیز بر این
 اجازت دادن تعلیم به را زن کند و اطاعت کمال بطور آرامی به زن که باید و»    
 و شد خلق آدم کند، اختیار سکوت بلکه باشد، مرد دست زیر که آن تا دهیمنمی
 .(582)«.نمود تجاوز حد از و شد فریفته زن بلکه نشد، فریفته آدم حو ا،
 حد سر تا کودکان آوردن دنیا به و شدن داربچه جز ودیس هیچ» :لوتر مارتین    

 (.583نیست ) قائل زنان برای آن، جوانب به توجه بدون امکان،
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 بگاه آنان بگذارید نیست، ایمسئله مُردند، حتی یا و آمدند در پا از هاآن اگر»    
 «.اینجاست در هاآن بودن دلیل این زیرا بمیرند، زایمان
پس از  .(584)«.است خسارت یک دختر زایش»: گویدمی کاتولیک انجیل    

 آید.هر انسانی گناهکار به دنیا می ،گناه نخستین
 
 شد آن بر بود، بابل به تبعيدى يهوديان مريد و شاگرد روايتى به بنا كه . زرتشت3
 دچار خود بنوبه نيز او تعليمات اام. بازگرداند آن به را دين نخستين خلوص كه

 و  «سوازند را اوستا» كه اسکندر حمله و امپراطورى پيدايش از. گشتند دگرديسيها
 در نگارش به خويش خاطر از روحانيان كه اوستايى و اشکانيان آمدن كار روى بر

 جمله از و اجتماعى تغييرات ،ىساسان امپراطورى در دين شدن رسمى تا آوردند،
 بازتابى اوستاها در منزلتهايش، و حقوق و موقعيتها و زن درباره نگرش در تغييرات
 بود سازنده و بارور، سپنتايا و عشق مظهر زمين، الهه كه زن. كردند پيدا گسترده

 در كه نشد انحطاط همان دچار اام شد !مى برده ارث به و گشت شئى ،(585)
. بود نيز ناموس شد،مى تلقى زن شئى كه حالآن در زيرا. است جسته بازتاب تورات

ساسانى شئی به ارث بردنی  دوران منزلتی بس نازل یافت. در ساسانى اوستاى در زن
 :گشت
 ،باز انتشار یافته پارتلمه کریستیان که به اهتمام داستان هزار مادیکان کتاب در    
 در و شدهنمی شناخته شخص عنوان به و نداشته حقوقی شخصیت زن است که آمده
 باشد، نداشته پسری خود از زنی اگر زرتشتیان عقاید اساس بر. استبوده شی، حکم
 کند، عبور است، متصل بهشت به رستاخیر در که پلی از که بود خواهد دشوار بسیار
 استفرض شده صراط پل از گذر و نجات عامل پسر، فرزند داشتن تنها یعنی
(586)  . 
 
 چرا: کندمی سؤال بودا پیروان ترینگرامی از یکی آناندا که زمانی ،بودا آیین. در 4

 زنان! آناندا ای باش حذر بر کلی به زن از»: دهدپاسخ می بودا محرومند؟ زنان
 زن... دورند به اندیشه و خرد از زنان پستند، و بخیل زنان حسودند، زنان شرورند،

 شناوری تا نشیندمی زندگی رود در که است آشامخون و گینسهم نهنگ و تمساح مثل
 و خود تکالیف از مردان کردن منصرف برای اندشده خلق زنان.  کند صید را
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 زنان.  دینی وظایف به عمل از آنها بازداشتن برای راست، راه از آنان کردن منحرف
 (. 587)  «هستند جهنم سرمنشاء

 آیینزن و مرد در  ،کردرا نفی می که بودا ثنویتبا توجه به این ،بنابر نظر دیگری    
 آیینل از خود بیگانه شدن حاص ،( و این تلقی از زن588اند ) بودا یکسان بوده
 اند.زن و مرد یکسان بوده ،آییندر این  ،بودا است. وگرنه

 
. خوراند غذا بدو باید که است دهانی و خانواده برای باری زن ،هندوئیسم . در5
 شوهر. جااین پسر و شودمی زاده دیگر جای در دختر» که استآمده ودا، آتاروا در

گزارد.  احترام خدا چون را او مدام باید پارسا زن باشد، سرزنش قابل و بد اگرهم
موقعیت مادون  ،به تدریج ،است اماداشتهزن منزلت مادون نمی ،غازآدر  ،باوجود این

 . (589)است یافته
 
اند؛ بیآمده دنیا به مردان از کردن پیروی برای زنان» ،کنفوسیوس آیین. در 6

و «  .هستند زنان نظمیبی سبب، استنشده فرستاده هاآسمان سوی از نظمی
سخت است زیرا به خود اجازه هرکار را می ،نزدیکی با زنان و اشخاص مادون»

 (590« ) شود که کینه شما را در دل گیرندنها سبب میآدهند و دوری از 
 
و حقوق انسان و رابطه زن و مرد  ها در باره آفرینش زنکه آیهنآبا  ،. در اسالم7

 ،تک محوری با از خود بیگانه شدن توحید در ثنویت ،شفاف و سرراست هستند
زن از  :اندشده و گفته پیرو تورات ،بر خالف نص قرآن ،شماری از مفسران قرآن

صاحب المیزان و  ،ن طباطبائیاست. و مفسرانی چودنده چپ مرد آفریده شده
( . با این591اند. )غلط فاحش را تصحیح کرده ،نویسنده پرتوی از قرآن طالقانی
گویای شدت اثر از خود بیگانه شدن  ،نهم در مقام تفسیر آنآ ،نقض نص قرآن ،حال

 اسالم در بیان قدرت است.
 

 :های قدرت و علمبیانو  . طبیعت زن بنا بر فلسفه2
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 او در خدايى خردمند روح از و است ماده از يکسره زن»بر این بود که  ارسطو .1
 ؛(592) هست خدايى خردمند روح مرد در. نيست

 
ت والیت رمانی او تحآبر این بود که زن مادون مرد است. در جمهوری  . افالطون2

 (؛593شمرد)زن مال مرد می ،مطلقه فیلسوف اول
 
 برابر را مرد و زن روسو، از پیروی در آلمانی، فیلسوف کانت، :و کانت . روسو 3

 زن» که نظر این و سیاسی فلسفه بنابر نابرابری و اخالق منظر از برابری. دانستنمی
 طبیعت و کند انکار خانواده مشترک منافع براى را خود طبیعى ىتساو حق باید

 مرد و زن و سازدمى نامناسب را قدرت و اختیار متساوى تقسیم زن، فرد به منحصر
 کانت. است او فلسفه راهنمای ثنویت اصل گویای ،«نیستند یکسان طبیعى طور به
 بدی از زنان. است زیبایی ساساح زن، استعداد مایهبن که آموخت روسو از
 دید از. است زشت که لحاظبدین بلکه نیست، عادالنه که خاطربدین نه پرهیزند،می

 کانت، ذهن در روسو، نوشته امیل، پنجم کتاب. هستند زیبا اعمال نیکو اعمال زنان،
  او اثر، این در. استبوده حاضر ،«واال و زیبا معنی باره در مالحظات» نوشتن بگاه

 :نویسدمی جمله از. کندمی توجیه را مرد و زن تربیت و تعلیم نایکسانی
 را او هم و آیندنمی زن بکار هم آور،رنج هایتحقیق و آورخستگی هایمطالعه»    
 شیوه آنها. آموزندنمی هندسه زنان. دارندمی باز است، سودمند برایش که آموزشی از

. است کردناحساس که کردن استدالل نه آنها فهفلس. آموزندنمی را کردن استدالل
. داد آموزش مطبوع بطور را آن اصلی قسمتهای و زمین کره نها نقشهآبه   استبیهوده
 مردمان هایمنش و دهیم قرار آنها چشم زیر را نقشه این که آموزندمی خوب وقتی
 که چیزهائی از و آیدیم خوششان که چیزهائی از را، زمین مختلف مناطق ساکن
 بر را مرد و زن جنس دو نفوذ بخصوص آنها، اخالقی احساسات و آیدمی بدشان

 .کنیم مجسم نظرش در یکدیگر،
 
پندارد آزادی و است و میتبیین شده خاطر که بر اصل ثنویتبدین .لیبرالیسم3

 ،به ضرورت ،تعارض هستند و آزادی بر عدالت مقدم است )= برابری( در عدالت
های است که زن و مرد نابرابر هستند و یا نخبهجانبدار نابرابری است. اما آیا بر این

نابرابری امری » ،از دید لیبرالیسمهای زن و مرد نابرابراند؟ زن و مرد برابر و با نانخبه
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 ،بنابر طبیعت ،هاانسان ،بنابراین ،(594« )طبیعی و برابری امری اجتماعی است
باوجود  ،شارح لیبرالیسم سیاسی جانبدار برابری زن و مرد بود نابرابرند. استوارت میل

نابرابری زن با مرد بحکم طبیعت است. با از خود  ،های لیبرالمشخصه جامعه ،این
ها را از مرد و زن به شئی انسان داریسرمایه ،بیگانه کردن لیبرالیسم در نئولیبرالیسم

 (595کند )است و میبدل کرده
 
و زن  واژمرد بور ،در خانواده» :گفتمارکس می :تا استالینیسم . از مارکس4

نابرابری زن با مرد بود. مرگ او را در ربود و  چراییاو بکار مطالعه «. است پرولتر
بکار برد. با « منشاء خانواده»یادداشتهای او را در نوشتن کتاب  ،دوست او انگلس

با اما  ،زن منزلت حقوقی برابر با مرد را جست ،در روسیه مدن بلشویکهاآروی کار
زن  ،از نو ،در سلسله مراتب اجتماعی ،در استالینیسم کردن مارکسیسماز خود بیگانه

 (.596منزلت دونِ مرد را بازیافت )
 
جهت عمومی تحقیق : قائل به برابری یا نابرابری زن با مرد است؟ یا علمآ. 5

جریان تحقیق :ف و نه نابرابری استهای علمی از مادونی زن و مافوقی مرد به اختال
مرد با زن و « طبیعی»نابرابری  ،بنابراین ،ها از نابرابری وزن مغز مرد با وزن مغز زن

نظرهای نخستین رد  ،غاز شدند. به تدریجآ ،خالق بودن مرد و عاطفی بودن زن
حاصل  اما ،اندها به نتیجه نرسیدهتحقیق ،در مواردی ،که هنوزنآبا  ،شدند و اینک

ها دارند اما این تفاوتها مصدق گویند زن و مرد تفاوتهای انجام گرفته میتحقیق
 ،بنابراین ،این امر که زن و مرد زوج هستند(. و 597نها نیستند )آنابرابری 

نیز موضوع تحقیق  ،ای تشکیل دهندتوانند مجموعهنها میآاستعدادهای 
مل یکدیگرند هرگاه بایکدیگر و حاصل این است که مک جدی قرار گرفته است

 (598همکاری کنند )
 

های آینده .مسئله همه زمانها و این زمان و بسا زمان یا زمان3
 :استاین
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اجتماعی است و  امر واقع ،و سرشت زن با مرد« طبیعت»نابرابری  ،قراربدین    
یا نو بودن تصدیق یا  کهنه ،مستمر است. بنابراین ،طبیعی نیست. این امر واقع

که اگر در گذشته گفته شدهکند. توضیح اینتکذیب این نابرابری را زمان تعیین نمی
باشد که این دو نابرابر نیستند و از یک گوهرند و امروز فکرهای راهنما نابرابری 

 ،ن گفته نو است. چراکه بعنوان پدیدهآاین فکرها کهنه و  ،این دو را تصدیق کنند
کند. به هستند و علم نایکسانی طبیعت این دو را تصدیق نمی این دو موضوع علم

نایکسانی طبیعت زن و مرد یک امر واقع اجتماعی مستمر است. چنان ،سخن دیگر
 کنندمیگذاران تکذیب نیز که نایکسانی طبیعت این دو را قانون هاییکه در جامعه

شناسان نابرابریها برجایند. جامعه ،کنندمیها وضع ر کردن نابرابریو قوانین برای براب
ها به میزان از نابرابری ،و سوئد و دانمارک و ایسلند ژنند که در چهار کشور نروآبر
بازیافت  که متعادل کردن روابط قوااند. باوجود ایندرصد کاسته شده 80

 ،زن و مرد و رابطه حق با حق نیست و زنان برای حفظ تعادل قوا خودانگیختگی
امرهای واقع  ،گویداین کاهش نابرابریها می ،باید تن به فرسودگی بیشتری بدهند

 :توان بدانها پایان بخشید. دو کار  باید کردمستمر دائمی نیستند و می اجتماعی
 
 را با روابط حق با حق جانشین کردن و  . روابط قوا1
در  ،زادیآهای استقالل و نها را بیانآ ،های قدرت را نقد و به یمن نقد. بیان2

فرد و ذاتی عضویت  بردارنده حقوق گرداندن. در بردارنده حقوقی که ذاتی حیات
ت جامعه و ذاتی حیات طبیعت فرد در جامعه و یافتن منزلت شهروند و ذاتی حیا

 . باشند و نه ترجمان روابط قوا
 
و  در باره دین زردشت ،شودبا مرد مربوط می فرینش زنآنچه به آکار دوم را در    

 :استنآاست حاصل ایم و اینانجام داده اسالم
 
 :سپنتا و كامل خرد دارنده عشق مظهر زن: اوستا 

 مظهر زمين، يا سپنتارمد يا آرمتى سپنتا او است، زن يکى امشاسپندان، ميان در    
 حامل كه زمين. است «كامل خرد» بمعناى خود آرمتى. است سازندگى و آبادانى
. است او همسر و اهورامزدا دختر و زمين اله تىآرم. است زن نيز است، چيز همه



239 

 

 او و. شد پيدا خدا اين و دختر آن زناشويى از كيومرث زمين روى بر مرد نخستين
 (599. )است طهارت و پاكى مظهر
 دست. بيندمى اهورامزدا به امشاسپندان ديگر از ترنزديك را سپندارمت زرتشت    

 كه آفريده اين پرسدمى اهورامزدا از. يابدمى حلقه اهورامزدا گردن بر را سپندارمت
 او از تو نه كيست؟ دارىمى دوستش بسيار كه نمايدمى طوراين و چسبيده تو به

 دست او نه و آورىمى بيرون او دست از دست تو نه. تو از او نه و دارىبرمى چشم
 هستى، خانه كدبانوى من، دختر اوسپندارمت،: دهدمى پاسخ ورامزدااه. تو دست از

 (600.)است آفريدگار مادر
 و بد از نيك تشخيص قوه داراى... بلندباال اندام، خوش زيبا، و جوان دختر او    

 دهدمى رعبو چینوات پل از را نيکان روح كه است او. است اهورامزدا پراستعداد،
 (601.)سازدمى سرگردان هاتاريکى در را بدكاران روح و بردمى مينوى بهشت به و

 اهورامزدا آفريده عشق، همه نگاهى با خوب، بخشنده خوب، ،آرمتى سپنتا    
 (602.)است
 از آنچه هر يعنى. است كامل خرد داراى دارد، عشق همه نگاهى كه سپندارمت    
 هاىروح. اويند از هاآفريده. كندمى تلقى بردبارى، و رضا با او رسد،مى او به بدى

 بر را هاناپاكى هنگام، شب ديوان، وقتى: اندشده آفريده زمين طهارت براى مقدس
 (603. )كنندمى پاك آنها از را زمين مقدس هاىروح گسترند،مى زمين
 با سپنتامينو آميزش از است، مادى جهان همان اوستا زبان در كه گيتى قرار،بدين    
 آفريدگار مادر يا زمين كه سپنتاآرمتى با است، اهورامزدا همان كه خالق خردمند روح
 و است گيتى كه نممک ميان است پيوستگى حلقه زن. است گشته پديدار است،
 او انديشه. است معنوى هستى يا خالق خردمند روح كه( واجب) ممکن ماوراى
 بدانها را او كوشدمى اهريمن كه هاناپاكى و بديها برغم و عشق، همه او نگاه كامل،
 .است سازنده و خالق بخشنده،. ماندمى پاك بيااليد،

 سانبدين(. 604) شودمى زاده وا از ماه اسفند روز  5 آخرين در نخستين مرد    
 بهار او و همراه او تولد با گيتى بهار. است زمين روى در انسان پيدايش جشن نوروز
 سال هزار 3 در. استشده آفريده توحيد در و فطرت و پاكى بر گيتى. است هستى
 عمل وارد هنوز شهايآفريده و اهريمن است،( معنوى) مينوى هستى كه اول
 بر ها،اهريمنی و اهريمن و شودمى آفريده مادى جهان يا گيتى دوم هزار در. اندنشده
 اين ذات در او هاىآفريده و اهريمن. گردندمى فعال او هاىآفريده و اهورامزدا ضد
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 بويژه است، مخرب روح كه انگرامينو  و گيرندمى قرار آن بيرون در نيستند هستى
 ايستدنمى باز اهورامزدا هاىآبادانى و هاآفريده ويرانى از آنى دوم، هزاره سه در
(605 .) 
 بود، درآورده خدمت به را دين كه امپراطورى قدرت او از پيش و( 606) مانى    

 ايران نتيجه در و زن انحطاط دوره دوره، اين. آورندمى آفرينش درون به را تضاد
 .است
 معلولى و علت رابطه آن، سرورى و استقالل و ايران و زن اجتماعى موقع ميان    

 يا اژدها، و زن عمومى، باور در و گذاردمى اثر اوستا بر تورات چند هر: دارد وجود
 پيدا رس و سر بيگانه با زن كه است وقتى همدمى اين اما شوند،مى همدم سر، سه مار
 (.607) شودمى اهريمن همدست و ناپاك زمان اين از. كندمى
 از استفاده با او ارتش و بوده پيشين امپراطوريهاى انحطاط شاهد كه ملتى براى    

 و امپراطورى به و كرده تصرف بود، خفته شهوت مستى در كه را، بابل زن، انحطاط
 ناموس بمثابه زن در كه شگفتى جاى چه بخشيده، پايان ايرانيان بر انيرانيان سلطه
 بداند؟ يکى وطن، انحطاط با را او انحطاط و بنگرد اجتماعى وطن يا
: است برجا معتبر همچنان ما، زمان تا هازمان دورترين از اجتماعى، قاعده اين    

 اندازه رشد و تبرخورداری زنان از منزل را اىجامعه هر انحطاط يا و رشد ميزان
 پايان ايران و ضحاك ساله هزار سلطه و اساطيرى دوران ايران: كنندمى معين زنان

 پيش در ايران انقياد كردن دائمى براى اسکندر شودمى گفته كه روشى و هخامنشى
 در كه ساسانى دوران ايران و واداشت يونانيان همخوابگى به را ايرانى زنان و گرفت
 حقوق در و شد اشياء به ملحق زن كه مدآ پایین حدبدان تا زن منزلت و موقع آن،

 صفويه اواخر از كه ايران انحطاط متأخر و بردمى ارث به را مادر پسر فرزند، ساسانى
رفت زن منزلت انسان حقوقمند يافت و انتظار می ادامه ايران انقالب تا و گرفت آغاز
 انحطاط و ورده نگرددآسبب شد انتظار بر کرامتمند را بازیابد و بازسازی استبدادو 

 فاسدكردن بر كه هاجامعه اين در استعمارگران سياست و سلطه زير هاىجامعه عمومى
 مظهر پى در كه جابدان تا غربى هاىجامعه انحطاط نيز و هست و بود شده بنا زنان

 نسل ادامه لحاظ از حتى هاجامعه اين زن، گرداندن مصرف و شهوت و سکس
 و بر هستند، امروز تا دور هاىگذشته از، امرهای واقع مستمر همه شوند،مى تهديد
 .دهندمى شهادت قاعده درستى
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 در ايرانيان ياورى به ،نيايش در زن، پاكى مظهر و آبها، اله ،آناهيتا خاطربدين    
 :شودمى خوانده بيگانه سلطه از ايران كردن پاك
 تا بخشنده و نيکوكار آناهيتاى سورا اردوى اين بگذار منت من بر و كن ياورى    
 بسيار ديو اين دارد، حس هزار و چشم شش و سر سه و گردن سه كه هيداهاكا از

 ضد بر مينو انگرا كه دروج نتريقوى اين است، شوم گيتى براى وجودش كه قوى
 سوان اسير، زن دو و درآورم پا از را آفريده نيکى جهان ويرانى بخاطر و جانداران
 جهان شگفتيهاى از زيبايى در و دارند را زنانه هاىتن زيباترين كه ارناوك و هاوك
 (608.)گردانم رها هستند،

 رها فريدون و آهنگر كاوه قيام پى در ايران. دكنمى اجابت را نيايش اين آناهيتا    
 پربهاتر چه هر هاىقربانى و هديه. رسدمى بدكار افراسياب به نوبت بار اين. شودمى

 آناهيتا. بخشد پيروزى هاآريايى بر را او خواهدمى زارى به آناهيتا از و كندمى تقديم
 تازيان و ايرانيان پى در پى(. 609) پذيردنمى را او نيايش نه و قربانى نه هديه نه
 آناهيتا بار، همه، و سازد، آنان آن از را پيروزى خواهندمى آناهيتا از تورانيان و

 (:610) كندمى رد را تورانيان و تازيان خواهش و پذيردمى را ايرانيان درخواست
 سورا اردوى»(: 611) آيدمى فريدون بيارى آناهيتا ،ضحاك با فريدون نبرد در    

 «...كن يارى مرا دم در. آى من يارى به شتاب با آناهيتا
 و پاك بسته، كمر زيبا، بسيار اندامى با زيبا، دخترى شکل آناهيتادر سورا اردوى    

 را آن و آفريده اهورا كه سرزمينى به شتابان. آمد بيارى ،...زالل خونى با نجيب
 را فريدون هاىهديه. آمد فرود سالم، بود،( 612) داده قرار خويش خانه و مقدس
 .گرداند پيروز ضحاك بر و كرد يارى را او و پذيرفت

 آخر در كه است جاودانى انسان هفت از يکى كه او آشاوزدا، تورانيان، با نبرد در    
 تقديم با تورانيان، حمله بهنگام آمد، خواهد او يارى به و سوشيانت همراه به زمان
 بيارى... و زيبا دخترى شکل در آناهيتا. جويدمى يارى آناهيتا از زنان، الهه به هديه

 ايرانيان تا داردمى باز حركت از را آن عبور، پى در، و گذردمى آب از. آيدمى ايرانيان
 مقدس زمين ايران(. 613) شوند پيروز و بتازند مندش بر و كنند عبور بتوانند
آريايى و بهى دين زمين ايران(. 614) ماندنمى ياوربى زمان هيچ كه است اهورايى
 :رساندمى يارى را هاآريايى و بهى دين آناهيتا. هاست
 10000 و نر گاو 1000 و نر شتر 100 فرزداناوا، نهر كنار بر ويشتاسپا، كاوى    

 جهان و گرداند پيروز دينان بد بر را او تا خواهدمى آناهيتا از و كندمى هديه گوسفند
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 او دعاى و پذيردمى را او هديه آناهيتا كند پاك ديوان، پرستندگان اين ناپاكان، از را
 (.615) كندمى اجابت را
 تا كنندمى تقديم بسيار هاىهديه آناهيتا به اسپا، - آرجت و واندارمنى برادران،    
 هزار صد، صد و پنجاه پنجاه، را هاآريايى و گرداند پيروز ويشتاسب كاوى بر را آنها

 را دعايش و پذيردنمى را او هاىهديه آناهيتا. كند كشتار... هزار ده هزار ده هزار،
 (.616) كندنمى اجابت
 سياه پرده شهر، ايران بر سلطه با بيگانه كه آنگاه: شودمى نازا هنگام دو در زن و    

 و مشيا ناشناسى، حق گناهپى در كه آن زمان و كشدمى است، اهريمنى كه تاريکى
 (617... )تا برندمى سر به نازايى در سال پنجاه زوج اين. شوندمى رانده مشيانا
 منزلت گره رد گره او منزلت بلکه است باورمند موجودى تنها نه زن قرار،بدين    

 تقدير از يا رودمى آدمى بر آنچه. دارد آرايى قوم بهزيستى و دين پاكى ايران، مستقل
. اوست عمل از( معنوى) مينوى امور و تقدير از مادى امور. عمل از يا است

 به. است مرد عمل گرو در خود تقدير، اين اما(. 618) است تقدير از زناشويى
 .كندمى روىپي تدبير از تقدير ديگر سخن
 مرد نگهدارى نيز و قوميت و ايرانيت و دين پاسدارى در زن به اوستا قرار،بدين    
 زن، پاكى به يزدان، خانه ايران، پايدارى. دهدمى اىكننده تعيين نقش گمراهى، از
 انهم اين و. است ايرانيان استقالل و دينى به رشد، عشق، مظهر مقام در او ماندن به

 بمثابه را خويش جاى تا نشوند آزاد زنان تا: رفت سخن آن از باال در كه است قاعده
 خواب آبادان و مستقل ايران نجويند، باز استقالل رمز و خالق هنرمند عشق، مظهر

 نسل چشم زير نيز اكنون هم كه است واقعيتى سلطه زير و ويران ايران و خيال و
 .هست امروز
 ياد از قوميت، با بهى، دين با ايران، با آناهيتا رابطه انحطاط، ندورا در رو، بهر    
 از را خويش كننده خيره فروغ و زيبايى كه او بود زن پاكى مظهر كه او. رودمى

 و بود شهوت و زيبايى الهه كه آفروديت. گرددمى آفروديت همسان گرفت،مى عشق
 دو دوران در سان،بدين(. 619) باختمى نيرنگ شهوت، راه از ژوپيتر با

 مظهر در را زن امپراطورى، دو اين در قدرت تمركز روم، و ايران رقيب امپراطورى
 انحطاط، اين. كشاند از خود بیگانه کرد و به انحطاط نيرنگ، و ويرانگرى و شهوت
 .آورد بهمراه را امپراطورى دو انحطاط
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 و كوثر است: : زن آموزگار عشققرآن 
بسیاری . بود شده نيز دين بنياد است، قدرت بنياد كه تضاد امپراطورى، دو در    
. شدندمى ضدين باال شرح به نيز مرد و زن. ندشدمى تلقى تضاد رابطه ،هاگانگیدو از
 زمين از. شدمى پست زمين بود، زرتشت پيام ود بیگانهاز خ كه ايران رسمى دين در

 پديدار بود، كامل و عالى كه مرد نيز، پست زن از و روييدمى عالى هاىميوه پست،
 .گشتمى
 قدرت گرتوجیه و قدرتمدار كه دیگری مسيحي و یکی يهودی ،دینی نهاد دو در    
 برد فرو سنگينى خواب در را مرد خدا»، نآبنا بر ،شدند کهمی مبلغ باوری شدند،مى
 زن پس( 620) ،«بخشيد شکل را زن آن، از و كرد جدا را او هاىدنده از يکى و
شده آفريده هستند، پست كه مرد مادى نيازهاى برآوردن براى و ماده از

 و... .است
 ،اندریابیم ،سان که هستندرا همان هرگاه بخواهیم رهنمودهای قرآن ،قراربدین    

نخست باید امرهای واقع مستمر را بشناسیم. زیرا این امرها هستند که ما را از معانی 
 ،قراریابیم. بدینها را شفاف و سرراست میآیه ،. چون چنین کنیمکنندمیگاه آآیه 

بنا  ،مستمری باشیم که باید عارف بر امر واقع ،گویدکه بدانیم قرآن چه میبرای این
زن محکوم به زندگی تحت  ،خردمند است فریده شده و فاقد روحآزن از ماده  ،نآبر

است و  دم خوراند. مظهر شهوتآحاکمیت مرد است چراکه میوه ممنوعه را او به 
ت هر نوزدای اساست زیرا سبب شدهشود. نفرین شدهخاطر جذب مرد میبدین

وردن فرزند نیست و اگر فرزند آگناهکار به دنیا بیاید. واجد هیچ سودی جز به دنیا 
 ،آوردشود. با زائیدن دختر خسارت ببار میمحروم می از بهشت ،پسر به دنیا نیاورد

است برای منحرف کردن مرد. هرگاه قرآن تکذیب این ادعاها باشد که خلق شده
  ،رمالج ،هست

 
 يك از مرد و زن: باشد توحيد اصل باید بازتاب ،زن آفرينش در قرآن بيان  .1

است که فریده شدهآ همان نفس از آدم همسر. ندارند نابرابرى آفرينش در و گوهرند
 برآوردن براى زن. بجويند كمال بيکديگر مرد و زن که زوج است تاشده آفريده آدم
رابطه  ،رابطه زن با مرد. نيست شهوت مظهر. استنشده آفريده مرد مادى ازهاىني

نگران فریبدائم دل ،قوا نیست. زن کارش فریب مرد نیست تا که مرد
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 و تسکین موجب که است نوری»کاری زن باشد. زن نور چشم مرد است و 
اعتماد به نفس او  خاطر و اطمینان برانگیزنده و کننده مشاهده رامیآدل 
انگیزد و این فضل را دارد که در مرد اطمینان به نفس را بر می ،«شودمی

است و رابطه  موزگار دوستىآرام کردن او است. زن آکارش تسکین و دل 
 (:621)رابطه دو دوست است ،زن با مرد

 
سْکُنُوا اِلَيْهَا وَجََعلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ اَنْفُسِکُمْ اَزْوَاجًا لِتَ    
 يَتَفَكَّرُونَ  لِقَوْمٍ لَآَياتٍ لِكَذََٰ ف ي اِنَّ ۚ  
به  ،تا بيافريد را شما جفت ،را است شما همان نفس که  از اينكه او آيات از و»    
. داد قرار حمتر و دوستى بر را بنا، شما ميان و اطمینان خاطر و اعتماد بیابید ،او

 «انديشمند مردم براى هاستآيه كاراين در همانا
 
یکسانی داشته باشند و  حیات . زن و مرد بعنوان انسان باید حقوق ذاتی2

 (. و باز 622) دارند
 
 (:623) ندباشند و هست برابر مرد و زن آفرينش . در3
 
وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً َو قَبائِلَ لِتَعارَفُوا اِنَّ  يا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَْقناکُمْ مِْن ذَکَرٍ وَ اُنْثي    

 اَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَْتقاکُمْ اِنَّ اللَّهَ عَليمٌ خَبيرٌ 
 شناخته يکديگر از تا داديم قرار ملت و قبيله و فريديمآ زن و مرد از را شما»    

 «است شما ترينتقوى با خدا نزد شما ترينگرامى. گرديد
 
دهند یک مجموعه را تشکیل می ،. بنابرایندباشن فریده شدهآ. زن و مرد زوج 4

گردند و مکمل یکدیگر می ،شوندوقتی همکار یکدیگر می ،و استعدادهایشان
زن و مرد لباس  :گویدخاطر است که می. بدینکنندمیا کامل خود ر کارآیی

(. لباس یکدیگر بودن بیشتر از متکامل یکدیگر بودن مطلوب 624یکدیگرند ) 
(. زیرا استعداد دوست داشتن و دیگر استعدادهای 625ادگار مورن است )

.  همکار بودن نیز هست ،یکدیگر را فعال کردن و در جامعیت پیداکردن یکدیگر
 ،و نیز

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=49&AYID=13
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=49&AYID=13
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 (:626) باشند يکديگر ولى و دوست متقالبالا  مرد و زن .5
 

وَ الْمُوْمِنُونَ َو الْمُوِْمناُت بَعْضُهُمْ اَوْلِياءُ بَعْض  يَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ َو يَنْهَوَْن عَن        
  ... وَالْمُنْکَرِ

 از كنندمى نهى  معروف به كنندمى امر. يکديگرند ولى مؤمن زنان و مردان»    
 «...و منكر
 
 هاشانفضل عشق، و دوستى در و( 627) است فضلى را مرد و زن از يك هر    
 فضلى دو اينكه از كنايه  يکديگرند لباس دو، اين. جويندمى تكامل جامع فضلى در

 فطرت بر بنا كه است عشقى و داد به پاكيشان. جويندمى كمال بيکديگر كه هستند
 (.628) است تقوى با مرد چشمان فروغ زن. است شانزناشويى اساس

 
 باشدن مادرى و پدر هيچ به خدا مهرىبى دليل دختر آوردن بدنيا تنها نه. 6
 :باشد او لطف كمال دليل گاه بلکه ،(629)
 
 در دارم شکم در كه را فرزندى كنممى نذر ياخدا گفت خدا به عمران همسر»    
: گفت آورد، بدنيا را فرزند چون. دانايى و شنوا تو همانا. بپذير من از كنم آزاد تو راه

 مثل دختر و آوردم بدنيا دختر چرا كه داناترى تو خدايا و آوردم بدنيا دختر خدايا
 تو به رانده، شيطان شر از را زندانشفر و او نهادم نام مريم را او من. نيست پسر

 كه بار هر. كرد مريم كفيل را ذكريا و پذيرفت پذيرشى، نيکوتر به او از خدا. سپردم
 اين پرسيدمى مريم از. يافتمى روزى او روى پيش رفت،مى مريم نزديك به ذكريا
 كه كسى به خدا همانا»: خدا نزد از دادمى پاسخ مريم رسيد؟ تو براى كجا از روزى
 «..بيحساب رساندمى روزى خواهدمى
 :(630) گردانيد جهانيان زنان پاكى مظهر را  مريم خدا و    
 
    
الْعَا نِسَاءِ عَلَى اصْطَفَاکِ وَ طَهَّرَکِ وَ اصْطَفَاکِ اللَّهَ اِنَ مَرْيَمُ يَا الْماَلَئِکَةُ قَالَتِ اِذْ وَ

  لَمِينَ

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=9&AYID=71
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=9&AYID=71
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=9&AYID=71
http://www.alketab.org/%D9%88%D9%8E
http://www.alketab.org/%D8%A5%D9%90%D8%B0
http://www.alketab.org/%D8%A5%D9%90%D8%B0
http://www.alketab.org/%D9%82%D9%8E%D8%A7%D9%84%D9%8E%D8%AA
http://www.alketab.org/%D9%82%D9%8E%D8%A7%D9%84%D9%8E%D8%AA
http://www.alketab.org/%D9%82%D9%8E%D8%A7%D9%84%D9%8E%D8%AA
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%92%D9%85%D9%8E%D9%84%D8%A7%D9%8E%D8%A6%D9%90%DA%A9%D9%8E%D8%A9
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%92%D9%85%D9%8E%D9%84%D8%A7%D9%8E%D8%A6%D9%90%DA%A9%D9%8E%D8%A9
http://www.alketab.org/%D9%8A%D9%8E%D8%A7
http://www.alketab.org/%D9%8A%D9%8E%D8%A7
http://www.alketab.org/%D9%85%D9%8E%D8%B1%D9%92%D9%8A%D9%8E%D9%85
http://www.alketab.org/%D9%85%D9%8E%D8%B1%D9%92%D9%8A%D9%8E%D9%85
http://www.alketab.org/%D9%85%D9%8E%D8%B1%D9%92%D9%8A%D9%8E%D9%85
http://www.alketab.org/%D8%A5%D9%90%D9%86
http://www.alketab.org/%D8%A5%D9%90%D9%86
http://www.alketab.org/%D8%A5%D9%90%D9%86
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87
http://www.alketab.org/%D8%A7%D8%B5%D9%92%D8%B7%D9%8E%D9%81%D9%8E%D8%A7%DA%A9
http://www.alketab.org/%D8%A7%D8%B5%D9%92%D8%B7%D9%8E%D9%81%D9%8E%D8%A7%DA%A9
http://www.alketab.org/%D8%A7%D8%B5%D9%92%D8%B7%D9%8E%D9%81%D9%8E%D8%A7%DA%A9
http://www.alketab.org/%D9%88%D9%8E
http://www.alketab.org/%D9%88%D9%8E
http://www.alketab.org/%D8%B7%D9%8E%D9%87%D9%91%D8%B1%D9%8E%DA%A9
http://www.alketab.org/%D8%B7%D9%8E%D9%87%D9%91%D8%B1%D9%8E%DA%A9
http://www.alketab.org/%D8%B7%D9%8E%D9%87%D9%91%D8%B1%D9%8E%DA%A9
http://www.alketab.org/%D9%88%D9%8E
http://www.alketab.org/%D9%88%D9%8E
http://www.alketab.org/%D8%A7%D8%B5%D9%92%D8%B7%D9%8E%D9%81%D9%8E%D8%A7%DA%A9
http://www.alketab.org/%D8%A7%D8%B5%D9%92%D8%B7%D9%8E%D9%81%D9%8E%D8%A7%DA%A9
http://www.alketab.org/%D8%A7%D8%B5%D9%92%D8%B7%D9%8E%D9%81%D9%8E%D8%A7%DA%A9
http://www.alketab.org/%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%89
http://www.alketab.org/%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%89
http://www.alketab.org/%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%89
http://www.alketab.org/%D9%86%D9%90%D8%B3%D9%8E%D8%A7%D8%A1
http://www.alketab.org/%D9%86%D9%90%D8%B3%D9%8E%D8%A7%D8%A1
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%B9%D9%8E%D8%A7%D9%84%D9%8E%D9%85%D9%90%D9%8A%D9%86
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%B9%D9%8E%D8%A7%D9%84%D9%8E%D9%85%D9%90%D9%8A%D9%86
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%B9%D9%8E%D8%A7%D9%84%D9%8E%D9%85%D9%90%D9%8A%D9%86
http://www.alketab.org/%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%B9%D9%8E%D8%A7%D9%84%D9%8E%D9%85%D9%90%D9%8A%D9%86
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 .بخشيد پاكى و جهانيان زنان برگزيده را تو خدا  گفتند مريم به فرشتگان آنگاه    
 

 را كار همان قرآن. است و ... و انجیل تورات بيان نهوارو ،قرآن بيان قرار،بدين     
 با. كندمى پاك هاناخالصى از را ابراهيم پيام: بود كرده نخستين اوستاى كه كندمى
 راهنما اصل تصحيح با غيريت، از را توحيد پيام رهاسازى كار كه اساسى تفاوت اين
 رسد چه دوگانگى، توحيد، اصل بر. نشاندمى ثنويت جاى بر را توحيد: دكنمى آغاز
 غيريت از زن. يابندمى برابرى آفرينش در مرد و زن. خيزدبرمى ميان از تضاد، به
 :گرددمى كوثر، حيات، آب و پيامبرى مادر عشق، مظهر. آسايدمى
 دوران آن رد بشريت، عمومى انحطاط دوران آن در كه عرب جامعه اشراف    

 مقام در ،(631) كردندمى بگور زنده را دختران هايش،منزلت در زن انحطاط
 دختر فرزندان محمد خداى و داريم پسر فرزندان ما: گفتندمى محمد خداى تحقير
 خواهد پرسيده بگور زنده دختران از كه دهدمى هشدار آنها به قرآن(. 632) دارد
 پسر نه و دختر نه نيست فرزندى را خدا(. 633) شدند كشته ناهگ كدامين به كه شد
 (.635) آفريدگارند آفريده دو هر كه چرا ندارد مزيتى دختر بر پسر زادن(. 634)
 قرآن پاسخ. ندارد پسر فرزند كه زيرا است ابتر او كه روندمى پيامبر بسراغ باراين    
 (:636) استاين
 
 ❊ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ األبْتَرُ ❊ فََصلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ ❊ عْطَْینَاکَ الْکَوْثَرَاِنَّا اَ    
 دشمن بريده، نسل. كن قربانى و گو درود را خدا پس بخشيديم كوثر تو به همانا»    
 «است تو خاى ژاژ
 
 زن تنها تعیین کننده جنس فرزند عاملباشد. ن تقصیر دختر آوردن دنیا به. 7
است و مرد XX زن دارای کروموزوم   ،بنابر قول دارندگان اینگونه دانش .تنیس

موزش آو از اینرو کروموزومهای  مرد جنس جنین را تعیین میکند. بنابر XY کروموزم 
 مرد باشد، رها جنسی هایممنوع از اگر و است کشتزار که حالهمان در زن،، قرآن
 از اطالع با(. 637) شودمی کاشته که آوردمی بار به نیز را همان کند،می بارور را
 جنسی، هایممنوع دیگری و زن بودن نوزاد جنس مسئول یکی مستمر، واقع امر دو
 .یابیممی راست سر و شفاف را آیه ما
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 ابراهيم پيام كه است سانبدين. است بدو هستى جاودانگى و است زندگى آب زن،    
 كه زمانى. است زمان اين ضرورت سازى، پاك اين و. گرددمى پاك هاآلودگى از

 مظهر را زن اسالم، بنام و اندكرده بيگانه خود از نيز را( ص) محمد اسالم يکجا
 زن، به ،نتمد بحبوحه در و ديگر جاى در كه زمانى. شمارندمى ويرانگرى و شهوت

 .بخشندمى آزادى تخريب، و شهوت و مصرف در رقابت محدوده در
 تعيين اهميت امروز، هاىجامعه در زن، حقوق و هامنزلت مطالعه ،سانبدین    

 سازندگى و عشق مظهر زن: كندمی روشن را برداشت دو از گرداندن يکى پايه كنندهِ 
هرگاه زن را مظهر عشق و زندگی و زوج زن و  .است تخريب و شهوت مظهر زن يا

توانند از می ،ها هستندامرهای واقع مستمری که نابرابری ،مرد را رشدیابنده بشناسیم
 :میان برخیزند

 

 ها میان زن و مرد که امرهای واقع مستمر هستند:. نابرابری4
 
 هاییگر نابرابریدرت را توجیههای قبیان ،رابطه قوا میان زن با مرد ،سانبدین    
از این  است که امرهای واقع و جهان شمول هستند. شماری از مفسران قرآنکرده

محل خدا را بی ،جوییبا هدف سلطه ،قواییغازگر هر رابطه آاند که مهم غافل بوده
نده کندفاع ،در برابر تجاوزگر ،حتی ،رواز اینکند. و قدرت را با محل می

 ،خاطرکند. بدینقدرت را جانشین خدا می ،اگر برای خدا عمل نکند ،نیز
کاری را تواند راهنمی ،آموزدرا به انسان می زداییقرآن که قواعد خشونت

رهنمود بدهد که رابطه قوا باشد و به خشونت محل عمل بدهد و حقوق را 
 و... را در روابط قوا و فن و علم و زور ز پولمحل و بکاربردن ترکیبی ابی

تجویز کند و نداند که این تجویز محکوم کردن دین به از خود بیگانه شدن 
رهاکردن زن و مرد از روابط قوا و  ،هاکارها در باره نابرابریراه ،. بنابرایناست

باید  ،با یکدیگر ،نها به عمل به حقوق و برقرارکردن رابطه حق با حقآانگیزاننده بر
  :باشند وهستند

 
به  ، این نابرابری را در طبیعت و سرشت. قرآن ،بنابر این ،فرینشآ. نابرابری در 1

 کند؛تصدیق می ،فرینشآتکذیب و برابری این دو را در  ،شرح باال
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مصدق یکسانی زن و مرد در داشتن  ،که قرآن حیات ر حقوق ذاتی. نابرابری د2

 حقوق ذاتی حیات است؛
 
 ،ای توانا به همکاری و رشد. نابرابری که زوج بودن این دو را بمعنای مجموعه3

هری زن و مرد را و مردان گوکند همسری و همتصدیق می کند که قرآنناممکن می
 :(638شود)را به رعایت حق ارحام راهنما می

 
يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس  وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ    

 عَلَيْکُمْ  كَانَ اللَّهَ اِنَّامَ  وَالْاَرْحَ  بِهِ اءَلُونَتَسَ  الَّذِي اللَّهَ وَاتَّقُوامِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً  
 ارَقِيبً
فرید و از همان نفس زوج آکه شما را یک نفس  دای مردم از خداوندی پروا کنی    

در  ،مردان و زنان بسیار برانگیخت. از خداوندی پروا کنید که ،فرید و این دوآاو را 
خوانید و حق ارحام را بجا آورید. همانا خداوند او را می ،مقام درخواست از یکدیگر
 همواره مراقب شما است.

 
کارکرد زن را فریب  ،4به شرح قسمت  :. نابرابری در کارکرد مرد و کارکرد زن4

این دروغ را تکذیب و فضل زن را در  کند. قرآنوردن میآمرد و فرزند پسر به دنیا 
 کند؛خاطر نشان می ،تماد به نفس در مردبرانگیختن اطمینان خاطر و اع

 
یکسانی این دو را در اندیشیدن  ،. نابرابری در اندیشه و سخن و کار نیک که قرآن5

کند که زن و مرد از کند و تصدیق میکردن صالح تصدیق میو سخن گفتن و عمل
 :( 639یکدیگرند. در اندیشه و عمل نیز )

 
 اَجْرَهُمْ  وَلَنَجْزِيَنَّهُمْوْمِنٌ فَلَنُحْيَِينَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً  مُ وَهُوَ حًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى نْ عَمِلَ صَالِم    

 بِاَحْسَن  مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 
 و دهيم نيکو زندگى را او باشد مؤمن و كند شايسته عمل زن و مرد از كس هر    

 دهيممى، اند ردهکمى عمل آنچه از بهتر را پاداششان
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محروم انگاشتن زن از کرامت. در  ،. بنابر نابرابری در خلقت و سرشت انگاری6
را در گرو تقوی نآزن و مرد را صاحب کرامت و افزودن  قسمت اول دانستیم که قرآن
 (؛640داند )می ،که عمل به حقوق است

 
ته شدن نیست و والیت به زن زن الیق دوست داش :. نابرابری در دوست داشتن7

داند و هم زن و مرد را ولی یکدیگر میمی موزگار عشقآهم زن را  رسد.  قرآننمی
 (641شناسد )

 
عَن   رُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَيَاْمُ ❊وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُوِْمنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْض      

 الْمُنْكَرِ 
به معروف )حقوق( و نهی  کنندمیو مردان و زنان مؤمن اولیاء یکدیگرند. امر     
 ها(از منکر )ناحق کنندمی
 
کند و نابرابری در صفات تکذیب می پذیری که قرآنگری و اغوا. نابرابری در اغوا8

 :(642کند)که باز قرآن تکذیب می
 
سَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبِْدَي لَهُمَا مَا ُوورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكَُما فَوَسْوَ    

 الْخَالِدِينَ  مِنَ تَكُونَا اَوْ مَلَکَيْن  تَكُونَا اَنْ اِلَّا الشَّجَرَةِ ذِهِ ❊رَبُّکُمَا عَنْ هَ
 نمایان آنان بر بود پنهان كه را هايشان عورت ن دو را وسوسه کرد تاآ پس شیطان    
 فرشته دو اينكه بيم از مگر نكرد منع درخت اين از را شما پروردگارتان گفت و كند
 گرديد جاويد يا و شويد
 
این دو را نورچشم مرد  ،. نابرابری در منزلت میان زن و فرزند با شوهر که قرآن9

 :(643داند ) متقی می
 
 اِمَامًا لِلْمُتَّقِينَ وَاجْعَلْنَا اَعْيُن  ُقرَّةَ وَذُرِّيَّاِتنَا اَزْوَاجِنَا مِنْ لَنَا هَبْ رَبَّنَا يَقُولُونَ وَالَّذِينَ    
گویند پروردگارا همسران و فرزندان ما نور چشمهای ما گردان و ما نها که میآو     

 امامان پرهیزگاران قرارده
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برابری زن با مرد را  در اداره جامعه خویش که قرآن مشارکت. نابرابری در حق 10
به ترک  ،عضویت جویند ،باز شوراییدر نظام  ،کهکند. زنان برای اینتصدیق می

شوند که امرهای واقع مستمر و مانع برقرار کردن رابطه حق با خوانده می هاییناحق
 (؛644) :شوندحق می

 
 يَسْرِقْنَ  واَل شَيْئًا ِباللَّهِ يُشْرِكْنَ لّا اَن عَلَى ُيبَايِعْنَكَ الْمُوْمَِناتُ جَاءَكَ اِذَا النَّب يُّ اَيُّهَا يَا    
 َوال وَاَرْجُلِهِنَّ اَيْدِيهِنَّ بَيْنَ يَفْتَرِينَهُ  بِبُهْتَانٍ  يَاْتِينَ  واَل اَواْلدَهُنَّ يَقْتُلْنَ واَل يَزْنِينَ واَل

  رَّحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ لَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ َفبَايِعْهُنَّ مَعْرُوفٍ ف ي يَعْصِينَكَ
 باید ،کنند با تو بیعت  سر ایمان نکه برآبرای  آیندمی مؤمن زنان وقتی پیامبر ای    
 لقت به را خود اوالد و نکنند زنا و سرقت و نیاورند خداشرک به هرگز دیگر که

 به امر هیچ در تو با و نبندند، خود پای و دست بهتان، میان و افترا برکسی و نرسانند
 طلب خدا از آنان برای و کن بیعت آنها شرایط با این با نکنند، مخالفت معروفی
 . ومهربانست آمرزنده خدا همانا نما، غفران و آمرزش

 

ها بلحاظ نظری و قانونی در شماری از  جامعه ها:. نابرابری در تصدی مدیریت11
ها است اما بلحاظ عملی هنوز برابری برقرار نیست. اما شماری از جامعهپذیرفته شده

 های مسلمان که آرای فیلسوفان یونانی جانشین رهنمودهای قرآننه. در جامعه
ا ام«. رسدوالیت به زن نمی»هنوز اصل بر این است که  ،از جمله ایران ،اندشده

وردنی نیست. آپدید جمهوری شهروندان ،بدون والیت برابر زن بر مرد و مرد بر زن
(. جمهوری 71کند )سوره توبه آیه والیت زن و مرد را بر یکدیگر مقرر می ،و قرآن

 ام. شورایی را  کتاب در ارکان دموکراسی به تفصیل شرح داده
 
تکذیب و برابری  زاد پسر بر نوزاد دختر که قرآن. نابرابری در تولد و رجحان نو12

سوره  ،خاطر که فرزند پسر نداشت(. پیامبر )ص( را بدین645کند )را مقرر می
 ها خاطر نشان کرد که زن کوثر است؛کوثر به انسان

 
وردن بیشتر آبجا  ن را با برابری وآ . نابرابری پدر با مادر از منظر فرزندان که قرآن13

 :(646کند )حق مادر جانشین می
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 وَفِصَاُلهُ  وَحَمْلُهُا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا  كُرْهً اُمُّهُ حَمَلَتْهُوَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا     

 اَشُدَّهُ بَلَغَ  اِذَاحَتَّى  شَهْرًا ثَلَاثُونَ
 رنج با ،او مادر کنیم.وصیت می خود مادر و پدر حق در احسان به را انسان و ما    
 تمام ماه سی و کندمی حمل وضع مشقّت و درد با باز و کشدمی حمل بار زحمت و

 .رسید رشد حد به طفل که وقتی تا است او شیرخواری و حمل مدت
 
و آن مقبول این  ،نابرابری در حضانت از فرزند که سنت قدرت محوری است    

 ،رعایت حقوق فرزند ،نکهآاست. حال دین از خود بیگانه در بیان قدرت نیز گشته
او بتواند از پدری پدر و مادری مادر  ،کند که در صورت وقوع طالقایجاب می

 برخوردارگردد. 
 
ها را از زن و رابری انسانب و کار که قرآن . نابرابری در حق مالکیت شخصی14

 :(647کند)ن میآمرد در مالکیت شخصی جانشین 
 
 سَعَى مَا اِلَّا لِلْاِنسَانِ لَّيْسَ وَاَن    
 که برای انسان نیست جز سعی اوو این    
 
کند را با برابری جانشین مینآ نآ. نابرابری در بر خورداری از حاصل کار که قر15
(648): 
 
 وَلِلنِّسَاءِ   اكْتََسبُوا مِّمَّا نَصِيبٌ لِّلرِّجَالِ  بَعْض  عَلَى بَعْضَکُمْ بِهِ اللَّهُ فَضَّلَ مَا تَتَمَنَّوْا وَلَا   

 عَلِيًما شَْيءٍ  بِکُلِّ كَانَ اللَّهَ اِنَّ  فَضْلِهِ مِن اللَّهَ وَاسْاَلُوا  اكْتَسَبْنَ مِّمَّا نَصِيبٌ
شما نسبت به یکدیگر فضل بخشیده ،بدان ،ل را که خداوندن فضآو تمنا نکنید     

( سزا نیست یکی کنندمیاست )زنان و مردان را فضلها هستند که یکدیگر را کامل 
فضلی را که دارد فروگذارد و داشتن فضل دیگری را تمنا کند. برای مردان نصیبی 

 ت.   اس کنندمینچه کسب آنها است و برای زنان نسیبی از آاز کسب 
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و نابرابریهای مالی دیگر ناشی از وضعیت نابرابر زن و مرد  . نابرابری در ارث16
نها را رهنمود آتدابیر برای برابر کردن  ،بلحاظ بارداری و پرورش فرزندان که قرآن

 (؛649پردازیم )دهد. در پایان این قسمت بدان میمی
 
را با برابری جانشین و قبول ازدواج را حق زن نآ که قرآن . نابرابری در ازدواج17
 (؛650شناسد. )می
 
های کاهنده منزلت و مرد است!( و انواع طالق« حق)» . نابرابری در طالق18

های ها و طالقکند و ازدواجاختیار دو طرف را جانشین می که قرآن ،کرامت زن
 (؛651کند. )انسان را ممنوع می ف حقوق ذاتیخال
 
تواند چند کند اما مرد می. نابرابری از این نظر که زن یک همسر اختیار می19

 :(652کند) را مقرر می تک همسری ،بر میزان عدالت ،همسر برگزیند که قرآن
 
  خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُواَفاِنْ  وَرُبَاعَ وَثُلَاثَكِحُوا مَا َطابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى فَانْ    

 ... وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا اَنْ تَْعدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ... فَوَاِحدَةً
 بیشتر نه)  چهار یا سه یا . دوعدالت با مناسب و نیکو زنان پس ازدواج کنید با    
پس با یک زن ازدواج کنید. و  ،ترسید که نتوانید به عدالت رفتار کنیدمی اگر و( 

 شوید اگر هم به این کار حریص باشد. هرگز به عدالت رفتارکردن با زنان توانا نمی
 
شتن نیز حقی از دوست دا ،میزان تمیز حق از ناحق است بنابراین که عدالت    

 ،بنابر میزان عدالت ،حقوق انسان است و بنابر این که انسان بیشتر از یک دل ندارد
تواند میان یک تنها می ،رابطه حق با حق )= دوست داشتن یکدیگر بعنوان همسر(

عدالت  ،است که ناشدنیآمده ،)ع( زن و یک مرد برقرار شود. از قول امام صادق
نوی )دوست داشتن( و شدنی عدالت در برابرکردن اسباب معیشت است. این مع

 ،است زناشوییقول هم متناقض و هم تصدیق ناتوانی از عمل به اصل عدالت در 
 قرآن :استوقتی مرد را بیشتر از یک همسر است. تناقض موجود در قول این

عدالت رفتار کند اگر هم بسیار بخواهد. اگر مراد برابر تواند به فرماید مرد نمیمی
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یابد خاطر نشان آیه می ،را داشت تواناییکردن معیشت همسران بود و مرد این 
 کرد  مردان بدین عدالت توانا هستند.می
بمعنای برابری در همخوابگی نیز ناممکن است. زیرا همخوابگی دو  عدالت    

تر دارد و یا کمهمخوابگی شوهر با زنی است که او را دوست نمی غیر از ،عاشق
 دارد. دوست می

اند. داشتهاست که پیامبر )ص( و امامان چند همسر میو این اشکال وارد شده     
دانیم تا که میاست. نخست اینبوده عمل به قرآن ،و آنها الگو هستند و عمل آنها

 ،پیامبر همسر دیگری نداشت و نیز تا فاطمه )ع( زنده بود ،ودخدیجه )ع( زنده ب
 زناشوییعلی )ع( همسر دیگری نداشت. چند زنی پیامبر )ص( را در کتاب زن و 

بنابراین اصل که شخص را باید  ،شودام. اما در آنچه به امامان مربوط میبررسی کرده
 :نها را به قرآن باید سنجید و گفتآمل پس ع ،به حق سنجید و نه حق را به شخص

تاریخ صحیح زندگی  ،اند چند زنی رویه کنند. به سخن دیگرتوانستهبمثابه الگو نمی
 اند.  داشتهچند همسر نمی ،زمانهم :دهدنها را عمل به قرآن بدست میآ زناشویی

حک باید موضوع تحقیق با منان میآامرواقع بودن چند زنی  ،قراربدین     
است و یا محض داشتهبگردد. تا معلوم شود آیا واقعیت می ،های امر واقعگیویژه

همسری  ،است. برفرض واقعیت داشتنساخته شده ،توجیه رویه شدن چند زنی
   گری و یا...؟   است و یا منزلت بخشی و حمایتبوده
 
محکوم به سه کار شدن زن: حاصل از ترک خانواده توسط مرد و  ی. نابرابر20

مادون در   یتخانواده و موقع یشتمع ینتأم یو کار برا ایفای نقش پدری و مادری
این نابرابری در جهان امروز جهان شمول است. رها بودن زن از  .یروابط جنس

یر بودن مرد به تصدی کند و  ناگزمقرر می که قرآن مسئولیت تأمین هزینه خانواده
د. نداراز میان بر می را این نابرابری ،پدری و برابری مرد با زن بلحاظ موقعیت جنسی

 کند. زن بر بیمه نفقه حق پیدا می ،در صورت فقدان شوهر
 
. این است  ولو به زور ،به اطاعت از شوهر ،اجبار زن از رهگذر. نابرابری 21

های دینی از خود بیگانه در بیان قدرت و گویای سلطه مطلق یاننابرابری مأخوذ از ب
در همه  ،کند. دانستنی است که این نابرابریممنوع می مرد بر زن است که قرآن

جربزه »دهند که شود. زنان نیز مردانی را ترجیح میها طبیعی انگاشته میجامعه
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این رابطه قوا است که باید با رابطه حق  ،رواز این. «دنکردن زن را داشته باشمطیع
نابرابری برجا  ،تا زمانی که بنا بر رابطه قوا باشد ،گرنهوبا حق جانشین شود. 

های توان رهنمودنمی ،مستمر بمثابه امر واقع ،این واقعیت شناسایی. بدون ماندمی
رابطه حق با حق  اابطه قوا بن جانشین کردن رآقرآن را اندریافت که رهنمود پایه 

 (. 653است )
 
 کشی جنسی از زن که قرآناز زن و بهره . نابرابری از رهگذر سوء استفاده جنسی22

 :(654کند ) ممنوع می
 
 وَمَنْبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  لَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى اْلبِغَاءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَ...    

عَلَا ف ي الْاَرْض  وَجََعَل  اِنَّ فِْرعَوْنَ...  اللَّهَ مِنْ بَعْدِ ِاكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌفَاِنَّ يُکْرِهْهُنَّ
اِنَّهُ كَانَ مَِن  وَيَسْتَحْي ي نِسَاءَهُمْ اَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً ِمنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَاءَهُمْ

 الْمُفْسِدِينَ 
 زناکاری به دنیا مال خاطر به باشند مندعفت خواهندمی که را خود کنیزان    

 آمرزنده وی به نسبت خدا شد زنا به وادار مالکش اجبار به کنیزی اگر و وامدارید.
 گروه را مردمش و كرد پروازى بلند زمين در فرعون كه درستى به است... رحیم و

 زنانشان و كشتمى را پسرانشان نان را مستضعف گرداند.آگروهی از  ساخت، گروه
 مفسدان از او كه راستى گذاشت،مى از جمله استثمار جنسی( زنده ،)برای استثمار را

 بود.
 
هوت او را طرف مرد مجسم است و ش )زن شهوت گرایی. نابرابری در شهوت23
غازگری مرد در ابراز آکند که آن را با واقعیتی جانشین می ،کشاند( که قرآنمی

 :(655شهوت خویش است )
 
زُيِّنَ لِلنَّاس  حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَِب     

 حُسْنُ  عِنْدَهُ  وَاللَّهُ  الدُّنْيَا  الْحَيَاةِ  مَتَاعُ ذَلِكَوَالْخَيْل  الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ   وَالْفِضَّةِ
  الْمَآبِ
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 اسبهای و نقره و طال از هاییهمیان و فرزندان و زنها به شهوات حبّ را مردمان    
 زندگانی متاع اینها است، دلفریب و زیبا نظر در مزارع و چهارپایان و نیکو دارنشان

 .نیکو است خدا را )برای نیکوکاران( سرائی و دنیا است
 
برقرارکردن رابطه جنسی با  ،نآبا نابرابری دیگری همراه است و  ،این نابرابری    

به و باید باشد پذیر زن را فعل ،بنابر این نابرابری. شناختن استزن را حق شوهر 
همسر را کام  ،جوییپس از کام ،دارد. مرد حق  کنداظهار نباید  میل جنسی ،شوهر

 .نجسته رها کند
 
در مرگ و  ،کردن زن به تن دادن به سرنوشت مرد. نابرابری از رهگذر ناگزیر24

 کند؛ملغی می ( که قرآن656بعد از آن )
 
گرداند و پیامبر )ص( ن را برابری میآ که قرآن موزش و پرورشآ. نابرابری در 25

در  ،کند. قرآنموزش و پرورش دختران را خاطرنشان میآاهمیت بیشتر دادن به 
کند و پیامبر زن و مرد را از یکدیگر جدا نمی ،ها به تحصیل علمبرانگیختن انسان

از زن و  ،(. خطاب به انسان657ند )داطلب علم را فریضه زن و مرد می ،)ص(
 :مرد فرماید

 
 امَْسئُولً َعنْهُ كَانَ  اُولَئِكَ كُلُّ وَالْفُوَادَ وَالْبَصَرَ السَّمْعَ  اِنَّ  وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ    
و چشم و زنان پیروی مکن و مایست. همانا گوش  ،نداری نچه بدان علمآو از     

 مسئول ماندن در نادانی و پیروی کردن از جهل است.
 
 غذا و بهداشت و پوشاک و مسکن که قرآن ،وردن نیازهای اولیهآ. نابرابری در بر26

 (؛658گرداند )برابری می
 
و دفاع  کندممنوع می زارهای جنسی بودن زن که قرآنآ. نابرابری از منظر قربانی 27

زارها متهم کردن زن آشناسد. شدیدترین زاردهندگان  را حق زن میآاز خود در برابر 
 :(659لود به زن ننگرد )آاست به زنا. بر مرد است با نگاه شهوت

 



256 
 

ْلدَةً وَلَا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصََناتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَ   
 الْفَاسِقُونَ  هُمُ  وَاُولَئِكَتَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا 

 به را آنان، نیاورند( عادل) شاهد چهار متهم کنند و زنا به عفت با زنان که آنان و    
 د.    فاسقن مردمی آنان و نپذیرید. را آنها شهادت هرگز دیگر و دهید، کیفر تازیانه هشتاد

 
کند مقرر نمی . نابرابری در پوشش بلحاظ مجبور بودن زن به حجاب که قرآن28
 نها را دو شئی جنسیآکند که بر زن و مرد پوششی را مقرر می ،(. در حقیقت660)

اغواگر ناچیز  در تن ،بیش از هرزمان دیگر ،زنان ،در رابطه قوا نگرداند. امروزه
عمل کنند و براین  ،وقاند. برآنها است حقوق خویش را بشناسند و به این حقشده

 ،مرد حق استوار بایستند که فروکاستن ما در تن اغواگر و برانگیزنده میل جنسی
شود. ما خود خویشتن را سبب تدنی مرد و ناچیز شدن کیفیت زندگی زن و مرد می

دهیم ما گردانیم و اجازه نمیدانیم و میوقمند و اندیشمند و کرامتمند میانسان حق
 ؛ بدانندرا جز این 

 
دیکتاتوری »ها را گرفتار که جامعه« جنسی». نابرابری از منظر رابطه قوای 29

ن رابطه و از زن و مرد را به ترک ای ،هاانسان ( و قرآن661کند )می« سکس
 (. و662خواند )ن با رابطه حق با حق میآجانشین کردن 

 
یکی پیش کش کردن همسر است به قدرتمداران. نوعی  ،. از امرهای واقع مستمر30

دادن و او را به بستر قدرتمداری  زن را طالق ،شدانگاشته می« مشروع»از آن که 
 زناشوییت. نوعی دیگر پنهان کردن رابطه فرستادن و سپس به عقد خود درآوردن اس

کرد! نوع سومی مکرر کردن طالق ابراهیم پیامبر )ع( چنین می ،است. بنابر تورات
و نوع چهارمی طالق دادن با هدف ناگزیر کردن زن به تسلیم و رجوع است. 

سوره  228آیه شدن به خواستهای شوهر و تن دادن به تحقیر است. در 
ها همه آیه ،در سوره بقره شود.است که ممنوع می این امر واقع ،از جمله ،بقره

راه را بر  ،کند. در این آیهانواع رفتارهای جنسی سلطه جویانه مردان را ممنوع می
اگر بنابر  ،زناشوییدر از سرگرفتن  ،برای شوهر ،بندد و بعد از طالقنوع اول می
فرینش آنها که نابرابری مرد با زن در آشود. یک درجه تقدم قائل می ،اصالح باشد

حق تقدم داده شده به دارنده  ،شناسندرا در سردارند و امرهای واقع مستمر را نیز نمی
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و در  قبلهای یهآدانند. حال آنکه بدیهی است در حق را دلیل برتری مرد بر زن می
پایان بخشیدن به امر واقع مستمر  ،229در آیه  :کنندمیأمل نت ،هم ،یهآآیه بعد از این 

را « درجه» ،طالق و رجوع مکرر است. افزون بر این ،کند و آندیگری را مقرر می
 ،این جمله از آیه را با جمله پیش از آن ،کردنبرتری همه جانبه مرد بر زن معنی

که عمل به  –را در معروف هردو  ،کند. زیرا در جمله پیش از این جملهمتناقض می
 ،بیند!؟ در حقیقتچگونه نابرابری را روا می ،خواند. درجابرابر می –حق است 

برای مرد  ،خواند و در اقدام به این معروفرا معروف می ،با قصد صلح ،رجوع
به خواستهای شود. تا که مرد نتواند رجوع را وسیله تسلیم کردن زن تقدم قائل می
دانیم که بر زن و مرد نیست به منکرها که ناحق هستند عمل کنند. خود کند. و می

محلی برای مافوقی و مادونی وجود ندارد. سزا است که زن و مرد در معروف  ،بنابراین
 دهد. سوره حجرات رهنمود می 13طور که آیه با یکدیگر مسابقه دهند. همان

زن و مرد  با حقوق انسان که ذاتی حیات ،کردنافوقی معنیدرجه را م ،قراربدین    
کند فرینش تصریح میآسوره حجرات که بر برابری زن و مرد در  13یه آهستند و با 

آورد. ها ببار میتناقض ،اندگویند این دو از یک نفس آفریده شدهکه می هایییهآو 
 است که ثنویت راهنماییل توسط اصل همه را ندیدن بخاطر کور شدن چشم عقاین

است. نآنافی  قدرت است که قرآن تک محوری است و نیز گویای باور به فلسفه
غازگر عمل به حقی باشد. آاست که تقدم همواره با کسی است که باید راستی این
است و مسابقه در نیک نیک ستوده قیام هردو همسر را به کردار ،یهآبنابر این 

اما در طالقی که  ،تر استستوده ،اندیشیدن و نیک سخن گفتن و نیک عمل کردن
 :(663براو است که قدم پیش بگذارد و رجوع کند ) ،شودپیشقدم میشوهر 

 
 عَلَيْهِنَّ  الَّذِي مِثْلُ نَّ وَلَهُ اِصْلَاحًا اَرَادُوا اِنْ ذَلِكَف ي بِرَِد هِن  اَحَقُّ ... وَبُعُولَتُهُنَّ    

 حَکِيمٌ  عَزِيزٌ وَاللَّهُ  دَرََجةٌ  عَلَيْهِنَّ وَلِلرِّجَالِ بِالْمَعْرُوفِ
 نها رجوع کنند هرگاهآبه همسری با  که ترندمحق عدّه زمان در آنها شوهران و     

 نداست که عمل به معروف کن حق شوهران بر را زنان و بنابر اصالح داشته باشند.
که رجوع است باید  ،زنان، همین حق است. و ) در این مشی بر را شوهران چنانچه

   .عزیز و حکیم است خدا و که( مردان بر زنان پیشی گیرند.
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ایجاد شده  ها نباشند که از رهگذر روابط قوااین نابرابریها که بسا تمامی نابرابری    
نها را توجیه آ ،های راهنما از خود بیگانه در بیان قدرتیشهاند و اندو استمرار جسته

نها با آها هستند. هرچند اجماع بر سر جانشین کردن ترینمهم ،وجود. با اینکنندمی
نجویند و  زادیآها فرهنگ استقالل و اما هرگاه انسان ،بسیار مهم است ،هابرابری

 ،ها پندارها و گفتارها و کردارهای را با حقوق نسنجندانسان وجدان اخالقی
اجماع بر سر  ،های حق با حق جانشین نشوندهای قوا با روابطهرابطه ،بنابراین
های راهنما را از های قوا همچنان اندیشهمد و رابطهآبه عمل در نخواهند  ،هابرابری

 خود بیگانه خواهند گرداند.
دهند که یکدیگر را ایجاب ای را تشکیل میها مجموعهو بدانیم که نابرابری    
 ،که به نوبه خود کنندمینها را تحمیل آو جبر  های جنسیممنوع ،و نیز کنندمی

 گردانند.ها میها را گرفتار نابسامانیزندگی خانواده
 

و جبر آنها  های جنسیوعامرهای واقع مستمر که ممن  . 5
 هستند: 

  
ن رابطه آهای جنسی تنظیم رابطه قوا میان دو همسر و حاصل «ممنوع»که نآبا     

، جنسی است که ترجمان سلطه یکی بر دیگری و بسا مالکیت یکی بر دیگری است
 این که یهایکشور در. تابواست همچنان جنسی، تمتع ناقص شدن از گفتن سخن
 اعتماد سلب خیانت،)  کندمی پیدا ربط آن به آنچه و «سکس» است،شکسته تابو

 ازدواجها عمر شدن کوتاه عامل مهمترین بعنوان( جنسی تفاوتیبی حسادت، جنسی،
 . آیندمی زبان و قلم بر، ازدواج به ندادن تن و

 و مهم بس نقش بلحاظ انبوه، مصرف گرفتار صنعتی هایدرجامعه ،حقیقت در     
 .استگشته برقرار سکس دیکتاتوری (،فوکو قول )به ،«سکس» کننده تعیین

 77 ،تاز استفرانسه که در این زمینه پیش ناکامی جنسی در جامعه ،باوجود این
و مطالعات اقتصادی  مارآمارگیری مؤسسه ملی آ(.  و بنابر  664درصد است )

ن و شوهر یی زوفاتمتع جنسی ناقص است. علت اول بی ،علت اول طالق ،فرانسه
این اکثریت بزرگ توانا به برخوردار شدن از التذاذ جنسی  ،قرارنیز همین است. بدین
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 از یدتقل راه از هم دیکتاتوری این نظیرش، هایجامعه و ما جامعه در کامل نیستند.
 در روزافزون نقشی ،«سکس» شدن دینی اول مسئله رهگذر از هم و مسلط غرب
 دین که امر این. استکرده پیدا ازدواج عمر شدن مدت کوتاه نیز و ازدواج از گریز
 انبان شهوت یا ضعیفه را زن و انگاردمی ناچیز «شئی جنسی» در را زن رسمی

 «سکس دیکتاتوری» که زمانی در همآن کند،می تلقی پوشاند، باید هک اغواگری
دیگر  ،تحمل این قابل از پیش است که رفتارهایسبب شده شود،می برقرار دارد

. استآن زود هنگام گسست یا و ازدواج به ندادن تن ن،آنتیجه . نباشند کردنیتحمل
 و، پیوند رشته گسست در، هم، عامل مهمترین بسا کامل، التذاذ عدم این، باوجود

 به را آوردنش برزبان یارای هنوز مرد و زن ولو است زناشویی به ندادن تن در، هم
های جنسی که امرهای واقع «ممنوع»رها شدن زن و مرد از  ،روندهند. از این خود

 :بسی مهم است ،شوندفهرست می ،مستمر و جهان شمول هستند و به شرح زیر
 

 های جنسی:«ممنوع»الف. 

 
 هایشیوه هاممنوع این. دارند وجود جنسی هایممنوع  ،مختلف هایجامعه در .1

 باید زن بستر، در سنتی، هایجامعه در مثال، برای. کنندمیتعیین  را جنسی رفتار
 و مرد بودن فعال مطلوب، جنسی رفتار شیوه. نکند جلوه حیابی تا باشد پذیرفعل
 ،بر این نظر بود که مرد باید بیاموزد که زن شئی و ارسطو .است زن بودن پذیر فعل

 ،پذیر خویشموز کرد تا از ایفای نقش فعلآهمبستری است که باید دست ،حداکثر
 التذاذ ،فتارر شیوه این (.اما665نیک برآید و حاکمیت مرد بر خود را بپذیرد )

 جنسی میل کاهش سبب تدریج، به التذاذ نقص. کندمی ناقص هردو، برای، را جنسی
  شود؛ یکدیگر می به
 
در کشوری  .شودمی همبستر زود به زود تغییر یا و جدایی دلیل جنسی تفاوتیبی .2

نوع اختالل جنسی ن آگرفتار این یا  ،به دالیل متعدددر صد  43حدود ،چون فرانسه
بلحاظ  ،یابندخاطر که همبستری را بس شاق میبدین ،نانآدر صد  10شوند و می

 (666شوند )تفاوت و یا سرد میبی ،جنسی
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و وعده  میلیبی اظهار تا تفاوتیبی ابراز از) بستر در قدرت جنسی از استفاده  .3

عدم  تا آن از وبردن ب شب دیگر را به همسر دادن  و او را دست بسرکردن تا بخوا
 .است جنسی هایممنوع از دیگر یکی مقصود، به رسیدن رابطه جنسی( برای

 و خشونت و حسادت و سوءظن تواندمی رفتار، شیوه این از مکرر استفاده
 شود؛می طالق بیشتر و ازدواج از گریز مهم دالیل از  که برانگیزد اعتمادیبی
مادگی همبستری را ندارد و آزن  ،کردخاطر نیز که هر زمان مرد ارادهبدین ،البته     

رود. هرگاه زن از برقراری رابطه جنسی طفره می ،و نوازش مرد دارد نیاز به عاطفه
میلی زن بی ،ن را با رابطه جنسی جانشین کندآمرد نیاز زن را بر نیاورد و بخواهد 

  شود.،سبب نقص التذاذ جنسی می ،کند و اصرار مرد به رابطه جنسیی اظهار میجنس
 
 رفتار شیوه خانواده، از بیرون برای جنسی التذاذ و خانواده است اداره برای همسر .4

 شهرهای در تقلید، راه از و گشته رایج صنعتی هایدرجامعه که است دیگری جنسی
 تالفی مقام در نیز زنان هرچند. شودمی رایج دارد نیز، ایران چون هاییکشور بزرگ
 جنسی رفتار شیوه این مردها بیشتر اما گیرند،می درپیش را رفتار شیوه همین دارند
جنسی « ممنوع»ن آبکار بردن این و  سبب حال که همان در شیوه، این.  دارند را
رایج کزکردگی) آور بیماری و هدهند آزار و سخت جنسی التذاذ نقص ،گرددمی
 عامل آن، از ترس. کندمی ثباتبی را زناشویی زندگی شود ومی (است آنها ترین
ازدواج بدون را جنسی نیاز که هاییجامعه در بخصوص. شودمی نیز ازدواج از گریز
 برآورد؛ توانمی کردن
 
 است مکلف زن بیشتر و شودمی خوانده حق نه و تکلیف جنسی تمتع که امر این .5
 است زن بیشتر: استشده سبب را جنسی هایممنوع از دیگر یکی کند، متمتع را مرد
 او که استاین نتیجه. ندارد را کامل جنسی التذاذ به رسد چه  جنسی التذاذ حق که
 است، سهل. موزندآنمی را کامل جنسی التذاذ برای همبستری روشهای مرد، نیز و
عمل جنسی را پست می ارسطو. است آور شرم و پست جنسی عمل که آموزندمی

( . توجیه 667برد )لذتها را دشمنان درونی انسان گمان می دانست و افالطون
 رنگ و لعابو اخذ  های دینینهادتوسط  ،فلسفی عمل جنسی را پست انگاشتن

 مانی اخذ کرد و عمل آیینیونانی و نیز از  نظر را از فلسفه  مسیح دین :دینی جست
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 است، محسوب نیز عبادت این عمل بسا آنکه با ،اسالم در. خواند را پست جنسی
 امر، این. درومی گمان پست یعمل جنسی عمل عادت، و عرف و سنت بنابر اما

 که آوردمی پدید جنسی نارضائی ،التذاذ کامل را ممنوع و ناقص شدن التذاذ جنسی
و یکی از پی آوردمی ببار را هم دیگر هاییینارضا شود.می افزوده برآن بتدریج

 کنند، شرم یکدیگر از بستر در شوهر و زن بناست چون. شودمی طالق ن آمدهای آ
 داده ترجیح البته کند،می رها بستر در شرم بند از را جوان وقتی جرد،ت در زندگی
 شود؛می
 
 را همسر دو جنسی آمیزش که است جنسی هایممنوع از یکی نیز مازوخیسم .6

 زندگی ابعاد دیگر خشونت کند، رویه را جنسی خشونت همسر هرگاه.کندمی مشکل
 این. شوندمی زور مصرف و تولید به معتاد خانه در همسر دو و گیردمی بر در یزن را
 روش خشونت، بجای مرد هرگاه کهآن حال. است طالق عمده دالیل از امر

 کامل هردو جنسی التذاذ برد،می بکار و آموختمی را میل جنسی برانگیختن
 گشت؛می
 
 هایهای ممنوعنیز از ایجاد کننده ،شوندبیشتر مردان بدان مبتلی می که. سادیسم 7

 جداییچاره  ،و ناقص شدن التذاذ جنسی است. در صورتی که درمان نپذیرد جنسی
 شود؛می
 
  گشتن راهنما اندیشه و سویی از مرد و زن جنس دو رابطه برقرارکردن شدن آسان .8

 عارضه ،«جنسی رابطه آزادی» موافق مرامهای دیگر و نئولیبرالیسم و لیبرالیسم
جنسی را « ممنوع»نوعی  سیری، این. استآورده پدید را زود به زود جنسی سیری
است که ترس از کامل کردن التذاذ جنسی بخاطر ترس از فرسایش زودرس وردهآپدید

 ست؛ا
 
سبب ممنوع شدن  سوییخانواده، از  از بیرون در «قدرت جنسی» بکاربردن .9

 آوردمی پدید جنسی رقابت ،شود و از سوی دیگرالتذاذ جنسی کامل دو همسر می
 دوست»  و همسر ربودن به را کار رقابت این. بود بس نادر سنتی، جامعه در که
کشاند. از می «مرد شکار» و «زنی مخ» در رقابت و «دختر دوست» و «پسر
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زن و مرد را به انواع  ،بنوبه خود ،تجرد است که در یکی زندگی ،نآعوارض 
آن  عارضه دیگر ازدواجها عمر شدن کوتاه دهد.های جنسی عادت می«ممنوع»

 است؛
  

ن آشناسی و پذیری مسئولیت ،بنابراین ،دوست داشتن یکدیگر با ،جنسی رابطه .10
 ،خود به خود ،تا التذاذ جنسی کامل میسر گردد. نبود این دو باید باشد همراه، دو

شیوه  وفاییدرصد همسرانی که بی 50کند. و التذاذ جنسی کامل را ناممکن می
روانکاوان و روان ،رودانند. از اینعلت را ناقص بودن تمتع جنسی می ،کنندمی

تع را با روابط جنسی که نه تنها نقص تم کنندمیپزشکان به دو همسر خاطر نشان 
یک مشکل را  ،وردنآبلکه بدین کار روی ،توان جبران کردبیرون از خانواده نمی

 (؛668کند )چند مشکل می
 
 اعتماد او به باید شود، همبستر مردی با اینکه برای زن متخصصان، قول بنابر .11

 این شود، داعتمابی همسر به زن نسبت هرگاه رو،این از. نیست چنین مرد کند اما
 است بدیهی. انگیزدمی بر شوهر، بر جنسی التذاذ کردن ممنوع به، را او اعتمادیبی
 از. کندمی دورتر او از نیز را شوهر و بیشتر را اعتمادیبی جنسی، التذاذ نقص که
، هم و باشند نداشته یکدیگر از مخفی جنسی زندگی که است بر هردو، هم  رو،این
و اگر عهد وفا  نکند شود همسر اعتمادیبی سبب که عملی که است مرد بر

ورد آاعتماد همسر را از نو بدست  ،پوزش بخواهد و به جبران واقعی ،استشکسته
 بیرون در. نکند جانشین رختخواب در درمان ضد با را درمان که است برزن هم و

 ،القط نیز و تجرد در ندگیزکند.  حل و بگذارد میان در شوهر با را مشکل آن،
 ؛است عمده دالیل از اعتمادیبی نوع این گویندمی
 
 غفلت جنسی، التذاذ در اشکننده تعیین اهمیت و مکان و از زمان اغلب، .12
 اطمینانی حالت، عمر بمنزله همسری تاپایان زمان و محل بعنوان خانواده. شودمی
 التذاذ رابطه وقتی. است کامل جنسی التذاذ کننده تعیین عامل که آوردمی پدید را

 نقش زمان، نیز و محل بعنوان، زناشویی شود، قطع زمان این و مکان این با جنسی
های کنندهزمان و مکان اجتماعی از ممنوع ،رواز این .دندهمی دست از را خود

 شود؛اکنون میجا و زمان همشوند وقتی مکان همینالتذاذ جنسی می
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. است نهایتبی عشق زمان ( و9)بند  دارد عشق به نیاز کامل جنسی تمتع .13

 از. کندمی ناقص را جنسی التذاذ ای،لحظه به رسد چه ،«دار مدت» داشتن دوست
عمل  ،وگرنه ،دارد مداوم رشد یا شدن نو به نو به نیاز زندگانی دو همسر رو، این

 انسانها هنوز ن تن داد.آاچار باید به کند که نجنسی را اگر نه ممنوع که تکلیفی می
و استعداد دوست  انسان حیات ذاتی حقوق از حقی داشتن دوست که دانندنمی

 است زناشویی در این و. داشتن و دوست داشته شدن یکی از استعدادهای او است
 و شودمی متقابل شدن داشته دوست و داشتن دوست رابطه حق، با حق رابطه که
 امکان خانواده به  هم و کندمی ممکن را کامل جنسی التذاذ هم که است پایه این
 همسری را نو به نو کنند؛ ،به یمن رشد ،دهدمی
 
 و فعال محور را خود آدمی) شودمی راهنما اصل محوری تک ثنویت وقتی .14

 همکاری، از ناتوانی بنابراین، روی، تک به ،(انگاردمی پذیرفعل محور را دیگری
شود که او همخوابگی را فرصت اعمال قدرت سبب می ابتلی، این. شودمی مبتلی

 همسر همکاری مداوم با به کند توانا ازدواج اگر ،روخویش بیانگارد. از این
 را کامل متعت که است بستر در هرجا، از بیشتر همکاری، توانایی فقدان. شودنمی

 مزمن جنسی حرمان به همکاری، از ناتوانها و روهاتک رو،این از. کندمی ناممکن
 گرفتارند؛ نیز
 
 التذاذ شدن ترناقص خاطر به جمله از ،زناشویی زندگی شدن ناممکن عوامل از .15

 همراه تحقیر با تهدید این وقتی. است گرفتن طالق و دادن طالق به تهدید جنسی،
 ببرد لذت تواندنمی کننده تحقیر: دهدمی نشان بستر در را خود ویرانگر اثر شود،می
 آن شدن مکرر. بخشد لذت و دببر لذت تواندنمی نیز شونده تحقیر و رساند لذت و

 گریز عوامل از نیز عامل این از ترس. شودمی جدایی سبب البته تحقیر، این و تهدید
 .(669است ) اشوییزن از
 
 ناشی از رابطه قوا که بخاطر اختالف ،های جنسی«ممنوع است»استفاده از  .16
 و زندگی طرز اختالف در و شوندی دو طرف توجیه کننده آن میفکر راهنمادو 

 که است بستر در اختالف این. بس رایج است ،کنندمیرا هم دستیار خود  هدف
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 بر جنسی التذاذ کردن ناممکن طریق از. دهدمی اننش دیگر هرجای از بیشتر را خود
از رابطه قوا رها شوند و  همسر دو هرگاه. دهدمی است که خود را نشان یکدیگر

و طرز زندگی و حتی  راهنما فکر در توافق نبود ،رابطه را رابطه حق با حق کنند
اگر نتوانند با یکدیگر رابطه  ،روشوند. از اینمانع التذاذ جنسی کامل نمی ،هدف

شوند و دو همسر را ویز میآدست مختلف زندگی محیطهای ،حق با حق برقرارکنند
 مهم عوامل از عامل یک. (670) کنداتوان مین یکدیگر از کامل جنسی متعاز ت
 زاینده بخواهی، راست. است عامل این امروز، هایجامعه در طالق و تجرد
 پس. هستند طرزفکرها باال، شرح به، نهاآهای قوا و توجیه کننده ها، رابطهممنوع
 حق با حق رابطه کردن برقرار و آزادی و استقالل بیان راهنما شدن اندیشه، حلراه

 راهنمای هایاندیشه و بگیرند درپیش را رشد راه بایکدیگر هرگاه طرف دو. است
 حق آوردن بجا توانایی بازآورند، آزادی و استقالل بیان به نقد راه از را یکدیگر
 یابند؛می باز را زندگی

 
 ،آورندهای طبقاتی وقتی دو ذهنیت مافوق و مادون را پدید می. نابرابری17

 ،رو. از اینکنندمیناممکن  ،همسنگی در بستر را که الزمه التذاذ جنسی کامل است
 ،نآموقعیت و در پی  ،ن رها کنندآها باید خود را از ها که انسانترین ممنوعاز مهم

 ذهنیت طبقاتی است؛
 
 ،خود را اظهار نکنند میل جنسی ،شود دو همسر. نوع تعلیم و تربیتی که سبب می18

جنسی تعلیم  ،های غربکه در جامعهنآاز عوامل ناقص شدن التذاذ جنسی است. با 
 ،اظهار نیاز ،خاطر که رابطه قوا اصل است و اظهار تمایلاما بدین ،دشوداده می
ن خودداری آاز اظهار  ،بیشتر زن ،دو همسر ،دهدپذیرشدن معنی میفعل ،بنابراین

 ؛کنندمی
 
تصور  ترس از شئی جنسی ،بستن شدنآترس از  ،از جمله ترس از مرگ ،. ترسها19
های التذاذ جنسی کامل کنندهان رفتن و ... از ممنوعترس از حریص گم ،شدن

 هستند؛
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خودداری از  ،نآدر صورت تن دادن به  ،کردن از عمل جنسی و. خود ممنوع20
دینی و هم  ی همتعلیم ،«مسلط بودن بر خود»بخاطر خویشتن داری و  ،التذاذ کامل

ی از خود بیگانه شدن بود. و عمل جنس ،مانی آیینو  عرفانی است )در مسیحیت
انسان ،کند( و هماین ممنوعیت را ایجاب می ،ریاضت در نوعی از عرفان آیین ،نیز

گیرند. مردها بیشتر گرفتار این نوع باور میتعلیم می ،از کودکی ،ها از زن و مرد
 شوند؛

 
برند. نان بکار میروشی است که بیشتر ز ،نیز ،«کردن مردهرچه بیشتر تشنه. »21

 مسلط شدن بر او؛ ،مرد و اگر شد فرمانرواییبخاطر تن ندادن به 
 
یونانی مبارزه با  در فلسفه :جوییو لذت  . حفظ آزادی خود در برابر شهوت22

 ،ها راه جست. از جملهشد. این پندار به دینعملی اخالقی شمرده می ،نیروی شهوت
عمل  جوییشهوت گرایش تن به پستی است  و مبارزه با لذت » ،حیتدر مسی

همچنان از ممنوع کننده ،جوییمبارزه با لذت  ،(. بنابراین671« )اخالقی است
 های التذاذ جنسی کامل است؛

 
ن این موختآکند و که التذاذ جنسی کامل را میسر می . نیاموختن رفتار جنسی23

است که التذاذ  هاییاز ممنوع گردان ،دروغ که لذت جنسی با عقالنیت تزاحم دارد
 (؛672کند )جنسی کامل را ناممکن می

 
خاطر که عمل نه برای لذت بردن که برای . ممنوعیت التذاذ جنسی کامل بدین24

شتن سبب مردن بدون بر جا گذا ،انعقاد نطفه فرزند است. عمل جنسی اگر مهار نشود
 (؛673شود )فرزند می

 
بستری غیر از یک روش و . نقص تمتع جنسی بخاطر ممنوع شدن روشهای هم25
است که تنها ن اینآن به پشت خوابیدن زن و سوار شدن مرد بر او است. توجیه آ

 آید. بدون دانستن این امر واقعنقص بدنیا میفرزند بی ،رودوقتی این روش بکار می
توان معنای آیه قرآنی را دریافت که چگونه می ،مستمر و امرهای واقع مستمر دیگر

 کند؟؛ها رها میخواند و رابطه جنسی را از ممنوعیتزن را کشتزار می
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کردن التذاذ جنسی بخاطر انتقام گرفتن و یا ناگزیرکردن همسر به موافقت . ممنوع26

میلی جنسی دن او به ناتوانی جنسی )در مورد مرد( و یا بیاز راه متهم کر ،با طالق
 )در مورد زن(؛ و مازوخیسم

 
های روابط اند و تنظیم کنندهکه عرف و عادت برقرارکرده های جنسی. ممنوع27
سطح جامعه هستند و بیشتر زنان نها و نیز در آهای میان دو همسر و خانواده ،قوا
 ،ن جامعهآها در این و «ممنوع»(. این 674نها را تعلیم ببینند و بکار برند )آباید 

 تا میل جنسی کنندمی« ختنه»هنوز زنان را  هایین گونه هستند. در جامعهآاین و 
 د. و نرا بکار بر« هاممنوع»د نکاهش یابد و بتوان نهاآ
 
 ،بنابراین ،. خودداری از عمل جنسی بخاطر مداوم شدن التذاذ جنسی ناقص28

 زاردهنده شدنش. آ ،برای تن و روان
     
 ،ن را فهرستی کامل دانستآتوان ها که فهرست شدند و هنوز نمی«ممنوع»از این     

رهاکردن  است. غیر ازنها مقرر شدهآاست. الغای تجویز نشده یکی هم در قرآن
نها هم که گویای آبرای شماری از  ،ها«ممنوع است»میزش جنسی دو همسر از همه آ

 :دهدکار نیز ارائه میراه ،نها استآروابط قوای اجتماعی هستند که خانواده در جبر 

 :در قرآن های جنسیب. الغای ممنوع

  :روندکه در بستر بکار می های جنسی. الغای ممنوع1
 پذیر و مرد فعال است؛. رهاکردن زن و مرد از این باور دروغ که زن فعل1.1
کردن این مهم که زن کشتزار است و او است که مرد را چون بذر . خاطر نشان1.2

 شود.کند و با بکار رفتن این روش است که التذاذ جنسی کامل میسر میبارور می
ناشی از باور به این دروغ که گویا جنس نطفه را زن معین  های جنسی. ممنوع1.3
شود ن نوع نقص در نطفه میآمیزش جنسی سبب این و آن نوع آکند و یا این و می

 :(675های جنسی را رعایت کند )و یا زن باید ممنوع
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 وَاعْلَمُوا اللَّهَ وَاتَّقُواا لِاَنْفُسِکُمْ وَقَدِّمُو شِئْتُمْ تُوا حَرْثَكُمْ اَنَّٰىنِسَاوُكُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَاْ    
   مُلَاقُوهُ اَنَّكُمْ
میزش جنسی کنید. آنها آحرث هستند. هرطور خواستید با  ،برای شما ،زنان شما    

 و از خداوند پروا کنید و بدانید خداوند را دیدار خواهید کرد. 
 
 ،شود و الجرم محلث هم بذرافشانی و هم زمان بدزافشانی و هم بذر معنی میحر    

محل  ،محروث ،در مقام تشبیهِ رحم به مزرعه ،گیرد. لذایعنی مزرعه را نیز در بر می
زن عامل پیدایش و بقای نسل انسان است. این  :دهدمعنی می ،پرورش بذر

گوید که طبیعت را بازمی آیه همان امر واقع ،قرارفضل را او دارد. بدین
همکار مردان  ،در کشت ،زنان در حکم حرث هستند یعنی  گرچه :گویدمی

نطفه را در  ،همانند مزرعه ،در رحم خود ،نها هستند کهآاما این  ،هستند
خودانگیخته و رها  ،بنابراین ،پروانند. پس رابطه جنسی باید طبیعیخود می

 (. 676. )شدها بااز ممنوعیت
 
 :زناشوییناشی از روابط اجتماعی حاکم بر  های جنسی. الغای ممنوع2

طبیعت زن را سرشته از ترکیبی از عشق به خود و فعل شود که فرویدور میآ. یاد2.1
ناپذیر خشونت در روابط جنسی را اجتناب ،ندانست. بنابرایمی پذیری و مازوخیسم

های نهادکرد که همان را تصدیق می ،در مقام روانکاو ،او ،پنداشت. در واقعمی
(. اینک که ممنوعیت677ن شده بودند. نظر او نقد شد )آیهودی و مسیحی بر دینی

بیماری  ،دادن با عمل جنسیدانیم یکی از مواردِ تن نمی ،شناسیمهای جنسی را می
دست ،میلی جنسی هم مورد دیگر است. غیر از این دو مورداست. بی طلبیخشونت

شوند و مورد دیگر نیز وجود دارند که یا سبب تن ندادن به همخوابگی می 26 ،کم
نشوز  ،براینآنگیزند. بناو احساس ناکامی را بر می کنندمییا التذاذ جنسی را ناقص 

 ن درمانی در خور خود دارد. آهر نوع  ،یک درمان ندارند
میل کار برانگیختن راه ،شودزن مربوط می میلی جنسی و مازوخیسمدر آنچه به بی    

« ضرب»فعل  ،گوید. در حقیقتسوره نساء نیز جز این نمی 34یه آاست.  زن جنسی
  :است. به این شرحدر چهارده معنی بکار رفته ،در قرآن
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 ) زند می مثال یا وردآمی مثال خداوند.  مثال الله ضرب:  وردنآ بمعنای ضرب .1
678) 
 (679) الله سبیلفی ضربتم اذا:  کردن قیام و برخاستن بمعنای ضرب .2
 االرضفی ضربتم انتم ان:  کردن فرس نوردیدن، در بودن، درکاری بمعنای ضرب .3
(680)  
 اصحاب شنوائی) الکهففی ذانهمآ علی فضربنا: کردنسلب بمعنای ضرب .4

 (681( ) گرفتیم نهاآ از را کهف
 ضربوه ما هو؟ اما خیر الهتنا ء قالو: جدل راه از سئوال یا مقایسه بمعنای ضرب .5

 ( 682) جدال اال لک
 (683) الذکر عنکم افتضرب: کردن دریغ بمعنای ضرب .6
 (685) جیوبهن علی بخمرهن ولیضربن: پوشاندن بمعنای ضرب .7
 ادبارهم و وجوههم یضربون المالئکة: کردن خفیف خوار و بمعنای  ضرب .8
(686) 
 (687) البحرفی طریقاً لهم فاضرب: ایجاد و یافتن بمعنای ضرب .9
 (688) االعناقفوق فضربوا: کردن قطع و بریدن بمعنای . ضرب10
 و فعال حالت به وارفته و انفعال حالت از یا برانگیختن بمعنای ضرب .11

 و( 689) الموتی الله یحی کذلک بعضها به اضربو فقلنا: درآوردن انگیخته
 ( .690) اضرِبُوهُنَّ

 (691) بسور بینهم فضرب: کردن ایجاد و ساختن بمعنای ضرب .12
  (692) بالیمین ضربا علیهم فراغ: شکستن بمعنای ضرب .13
 الیضربن و:  زینت کردن شکارآ بقصد کوبیدن زمین بر پای بمعنای ضرب .14

 (693) زینتهن من یخفین ما لیعلم بارجلهن
 
 ،سوره محمد 27یه آدر زدن نیست. یکی هم بمعنای کتک ،از این چهارده معنی    

اند. برخی هم را سیلی زدن ترجمه کردهرجمه کنندگان آناست. تفعل ضرب بکاررفته
نها بنموده آکه سخن از کسانی است که حق بر نآاند. حال تازیانه زدن معنی کرده
مستمر(.  رو را واگذاشتند و در بندگی قدرت ماندند )امر واقعشد و آنها حق پیش

نشان کردن یک امر واقع مستمر است  خاطر ،در واقع ،زدن بر روی و برپشت ،پس
بینند که هم گذشته روشن می ،بگاه مرگ ،کنندنها که به حق عمل نمیآ :هابه انسان
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اند و هم آینده خود را. چراکه عمل برخود افزا است و عمل ناحق خویش را سوزانده
 . ینده را نیز خواهد سوزاندآافزاید. گذشته را سوزانده و همچنان بر خود می

تواند درمان بینمی ،هم ،ضرب بمعنای زدن ،سوره نساء 34یه آدر  ،قراربدین    
کند و یه را با خود متناقض میآباشد و هم  میلی جنسی و حتی عارضه مازوخیسم

که  زداییو قواعد خشونت شود و هم با کرامت انسانهای دیگر میهم ناقض آیه
کند و هم رابطه قوا را تصدیق و رابطه حق با حق را تناقض پیدامی ،آموزدمی قرآن

 ،یهآدر  ،سان(. بدین694خواند )کند و هم با اصول راهنمای قرآن نمیتکذیب می
تناقض نیز پدید نمی ،یهآ در ،دهد و این معنیمعنی می ضرب برانگیختن میل جنسی

آید که به دلخواه پذیرفتن و به اختیار پیروی از طوع می ،ورد. چراکه فعل اطعنآ
و جبر پیروی کردن معنی دهد. هرگاه مراد از ضرب  است. کره نیست که به زورکردن 

زون شد. افتسلیم به کره و اطاعت به زور می ،نآفعل متناسب با  ،کتک زدن باشد
درمان نیست.  ،حتی در مورد زن مبتلی به عارضه مازوخیسم نیز ،زدنکتک ،براین

هر  ،کهشود. نتیجه اینتشدیدکننده عارضه نیز می ،میز باشدآزدن تحقیراگر کتک
نیاز به برانگیختن میل جنسی دارد و قرآن نیز  ،طلبیمیلی و خشونتدو عارضه بی

 دهد.هنمود میهمین روش را ر
 :آموزدهای دیگر نیز میآیه روش متناسب با یک چند از ممنوعیت    
پذیر را فعال کردن است.  ترک کردن و ترک دادن فعل ،روش عمومی. 2.2

پندی که  گرداند.به رابطه قوا است که عمل جنسی را نیز رابطه قوا می اعتیاد
او را برانگیزد و ترک بستر  ی رها کند و میل جنسیهای جنسزن را از بند ممنوعیت

پذیر خارج کند و او را به رهاکردن خویش از به ترتیبی که همسر را از حالت فعل
رابطه جنسی رابطه  ،نآبنابر ،زاد کند کهآهای جنسی برانگیزد و از ذهنیتی ممنوعیت

ه گاه نشوز  زن بعلت اندازه نگاه کقوا میان دو همسر پنداشتن است. توضیح این
آید. از نداشتن مرد در برانگیختن میل جنسی زن است. این کار زن را خوش نمی

بسا احساس  ،اینکه هر بار بجای رابطه عاطفی حتما باید رابطه جنسی برقرار شود
تواند به زن فرصت بدهد تا که کند. لذا دوری از رختخواب میبیزاری نیز پیدا می

 روشی که شوهر باید بکار برد. نآ استخود را بازیابد. این رامشآ
کند که روابط های جنسی را خاطر نشان میممنوعیت ،سوره نساء 35یه آ. در 2.3
 ،اندهرگاه میان دو خانواده زن و مردی که همسر یکدیگر شده :آورندپدید می قوا

رابطه خود را  ،نها با دیگریآر و یا یکی از رابطه قوا باشد و دو همسر  با یکدیگ
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. تا زمانی که روابط قوا از میان کنندمیبروز  ،یک رشته نشوز ،رابطه قوا بگردانند
رابطه جنسی خود  ،در این وضعیت ،مانند. چرا کهنشوزها هم برجا می ،بر نخیزند

است که دو خانواده از رابطه این شود. رهنمود قرآننیز در رابطه قوا از خود بیگانه می
صلح حقی از حقوق انسان است.  ،ورند. در حقیقتآروی قوا خارج شوند  به صلح

صلح وقتی واقعی است که دو طرف رابطه قوا را با رابطه حق با حق جانشین 
 . کنند
 

د. اگر همسر او را در خود پردازبه نشوز و اعراض مرد می ،سوره بقره 128یه آ. 2.4
عارضه رفع  ،شودشوهر از حالت نشوز خارج  ،انگیزدرا بر  گیرد و در او میل جنسی

آوری عارض شدن عارضه حمله ،عارضه شدیداست. برای مثال ،شود. اگرنهمی
ی از طلبد. اما اگر شوهر اعراض کند و اعراض او ناشدرمان می ،میز به مردآخشونت

است. صلح بر میزان  کار صلحراه ،باشد به درون خانواده تسری دادن روابط قوا
یه به درستی امر آشود. عمل به حق و رابطه را رابطه حق با حق کردن می ،عدالت
. این هستندبرانگیزنده به نزاع  کند که حسد و بخلمستمری را خاطر نشان می واقع

دو هم فرآورده روابط قوا و هم برانگیزنده حسود و بخیل به برگرداندن رابطه دوستی 
 ،از روابط قوا زناشوییداشتن کار مصون نگاهراه ،. بنابراینهستندبه رابطه قوا 

 گونه روابط به درون خانواده است.جلوگیری از تسری این
 
برای پایان بخشیدن به امرهای واقع مستمری که حق  ،سوره مائده 87در آیه . 3

روشی را که همگان باید درپیش  ،دارندها را اسیر جبر خود نگاه مینیستند و انسان
 :برخود حرام کنند ،نچه را که حالل استآها نباید انسان :کندمقرر می ،گیرند

 
 اللَّهَ لَا يُِحبُّ اِنَّا تُحَرِّمُوا طَيَِّباتِ مَا اَحَلَّ اللَّهُ لَکُمْ وَلَا تَعْتَدُوا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آَمنُوا لَ     

 الْمُعْتَدِينَ 
اید حرام نکنید طیباتی را که خداوند بر شما حالل ای کسانی که ایمان آورده     
را دوست دارند نها که اندازه نگه نمیآاست. اندازه نگهدارید. همانا خداوند کرده
 دارد.نمی
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اندازه نگاه نداشتن  ،میلی و حتی نفرت زن از رابطه جنسییکی دیگر از دالیل بی    
مرد و نیز رفتارها و خواستهای جنسی غیر متعارف مرد است.  بنابر تحقیق در باره 

بخاطر فشار  ،شود که این گونه زنانبسا می ،زنان قربانی روابط جنسی غیر متعارف
شوند. سایشگاه روانی بستری میآدر  ،ل از روابط جنسی غیر متعارفروانی حاص

است، از سرگیری رابطه جنسی نها را رها نکردهآچون هنوز ترس  ،بعد از درمان نیز
برای همیشه از رابطه  ،سیب روانیآبخاطر شدت  ،نانآیابند. برخی از را مشکل می

 زنند.با مرد سر باز می
های شعور بر حقوق و عمل به حقوق گیویژهزه شناسی از دانستنی است که اندا    

در  ،ورود در روابط قوا ،و بیرون رفتن از اندازه کنندمیاست. اندازه را حقوق معین 
 ،دو نامزد همسری با یکدیگر ،ویران شدن و ویران کردن است. از جمله ،نتیجه

ن حقوق اندازه هر پندار و آ ،عمل کنندنها آهرگاه حقوق خویش را بشناسند و به 
 ،یابند که عمل به اندازهنها در میآ. کنندمینها خاطر نشان آگفتار و کرداری را به 
میختن است. بلکه از رابطه آحق و ناحق را در هم  ،نه ،نه محدودکردن آن و

حق با حق بیرون نرفتن و به رابطه قوا نیافتادن است که متضمن رعایت 
 و توان یکدیگر را کردن است.خواست  

 

 هستند: امرهای واقع مستمر که ازدواج و طالق .  6
 
 ،وجود ندارد. اما قرآن ،ممنوع کند ای که زن را از تقاضای طالقآیه ،. در قرآن1

 ،یت رجوعدر موقع ،(. در برابر695داند )ن زن میآرا از  ،برگزیدن شوهر ،ایجاب
 (؛696است )تقدم با شوهری است که همسر را طالق گفته ،اگر زن راضی باشد

 
 ،مدهآبه میان  هربار که سخن از طالق ،در قرآن ،که چون کنندمیفقها استدالل  .2

 ،گرفتن ندارند. و در مقام توجیهپس زنان حق طالق ،استمخاطب مرد بوده
خاطر که زن بدین –شد که هرگاه اجازه طالق گرفتن به زن داده می کنندمیاستدالل 

از هم می ،ها زود به زودخانواده ،-شود ناقص عقل است و دستخوش عواطف می
قرآن به استناد  ،بود« استدالل»پرسند اگر اعتباری در این پاشیدند. از خود نیز نمی

 داد.ن اجازه گرفتن طالق نمیبه زنا ،اییهآدر  ،شفاف و سر راست ،نآ
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بدیهی است اگر امرهای واقع مستمر را بشناسیم و بدانیم که زن نخست باید     
ها را در نظر بگیریم اعتماد کند تا بتواند مردی را به همسری خود بپذیرد و نیز فضل

شوند که و نوری می ها مکمل یکدیگرندکه زن  و مرد دارا هستند و این فضل
در می ،کندتوانا می ،بینندنچه چشمهای عادی نمیآنان را به دیدن آلهای چشمان عق

مستمر است. از  امر واقع ،یابیم که رابطه قوا و موقعیت مسلط مرد در این رابطه قوا
روش رها شدن از این رابطه را بازیافتن رابطه دوست داشتن و دوست  ،قرآن ،رواین
داند. پس ه شدن و رابطه فضلهای زن با فضلهای مرد و رابطه حق با حق میداشت

باید مخاطب او مرد برخوردار از موقعیت مسلط باشد. زیرا امر واقع مستمر دیگر 
کارکرد تنظیم  ،گیرندانجام می ،وقتی در روابط قوا ،است که ازدواج و طالقاین

این مردها هستند که  ،فوق« استدالل»برخالف  ،. بنابراینکنندمیا پیدا رابطه قوا ر
 ،شوند. چون امرهای واقع مستمر را بشناسیممی زناشوییبیشتر عامل گسستن پیوند 

شود که همواره از شوهران خواسته می ،هایهآدر  :یابیمها را شفاف و سرراست میآیه
هر تخریبی با تخریب  ،(. در واقع693ی روابط قوا نکنند)همسران خود را قربان

 شود. خود شروع می
 
 35شود )از جمله موضوع آیه . در مواردی که رابطه قوا از ناحیه زن برقرار می3

  ،شود. بنابراینداوری نزد صلحای دو طرف برده می ،سوره نساء(
 
خانواده و نیز دو  است که ازدواج تنظیم رابطه قوا میان دواصل بر این. 4

ورده دوست داشتن و همکاری و آازدواج فر ،زوج نباشد. به سخن دیگر
سان تشکیل ای که بدینو در زندگی باشد. خانواده همیاری در فکر راهنما

 ،ماند که رابطه دو طرفماند. بدیهی است تا وقتی برجا میبرجا می ،شودمی
ها همه رویارویی. رابطه قوا چون شدت گیرد و بیگانه نشوداز خود  ،در رابطه قوا

به سخن  ،زمان برقرارکردن صلح ،کشاند. این زمانمی کار را به طالق ،نداروز بگرد
یا رابطه حق  ،به رابطه دوست داشتن و دوست داشته شدن ،بازگرداندن رابطه ،دیگر
کار بر عهده هیأت  ،شتی و صلح توانا نشدندآبه  است. اگر دو همسر خود ،با حق

 :افتدداوران می
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نیاز به قاضی  ،باشد هرگاه بنابر استمرار امرهای واقع نباشد و بنابر صلح. 5
قضاوت  - که میزان تمیز حق از ناحق است - شود که بر میزان عدالتمی
انند رابطه قوا با یکدیگر را با رابطه دوست . صلح حق است هرگاه دو طرف بتوکند

قاضی باید هر  ،داشتن و دوست داشته شدن جانشین کنند. اگر  صلح ممکن نباشد
 برخوردارکند.  ،نها را از حق زندگی در صلحآیک از 

شود. پیش از پایان یک فراگرد است. ابتدا بساکن واقع نمی طالق ،قراربدین    
هرگاه دو همسر خود بدان توانا  ،نآوردن آورده شود و بجا آبجا  حق صلحباید  ،آن

 ،است. لذا ،برعهده هیأت داوران ،به سخن دیگر ،برعهده صالحان دو طرف ،نباشند
انگاشت و مرد  ،غاز تا پایانآفراگرد از  ،توان واپسین مرحله را که طالق استنمی

که اجازه مطلق دادن به رخوردار شمرد. غیر از اینب ،را از اجازه مطلق طالق دادن
می ها است که امور واقع مستمر هستند و روشی که قرآنامضای نابرابری ،شوهر
ناقض آیه ،نها است. این اختیار یک جانبهآنها و جبر آروش رها شدن از  ،آموزد

 کنندمید سوء را ممنوع ها است که طالق با قصاز جمله یک چند از آیه ،های قرآن
(697.) 
 

که رابطه حق با حق . تنظیم روابط مالی دو همسر برای این7
 در رابطه قوا از خود بیگانه نشود:

 
است. به تفصیل پرداخته شده ،به رابطه مالی دو همسر زناشوییدر کتاب زن و     

 ،به شرح باال ،کنندمیخود محروم  زادیآهای مالی که زن را از استقالل و نابرابری
در سطح جهان،  شودیگفته م یز،در حال حاضر ناز امور واقع مستمر هستند. 

درآمدها و  یکدهمبر عهده زنان است و تنها  یتدو سوم ساعات کار بشر» 
بمثابه امر  ی،مال ینابرابر ین،بنابرا «.اموال به آنها تعلق دارد یکصدمکمتر از 

ن تنظیم مالی نیاز است که نابرابریهای آبه است. پس، شده یزن یدمستمر، تشد واقع
 ،زادی خویش کند. لذاآمالی را جبران و زنان را توانا به برخورداری از استقالل و 

 
 :یا باید بر عهده شوهر باشد و یا بر عهده دو همسر . تأمین هزینه خانواده1
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 :شودمستمر می زن گرفتار جبر سه امر واقع ،هرگاه برعهده دو همسر باشد. 1.1
استثماری بیشتر از استثمار مرد )نابرابری دستمزد( و کار مادری و کار خانه )اگرهم 

برابر نمی ،تا وقتی ساختار کارها تغییر نکند ،این همکاری ،شوهر همکاری کند
داند( )بنابر طرز فکرها که  زن را جنس ضعیف می« جنس ضعیف»شود( و منزلت 

 99 ،امروز بیشتر از دیروز و بسا فردا بیشتر از امروز –اگر ارثی باشد  ،. در عوض
وام خود بیشتر اقساط پرداخت نشده  ،روندوقتی از دنیا می ،درصد جمعیت جهان

 .شوندبر میبرا ،در بردن ارث ،زن و مرد ،-گذارند می را به ارث
کاری با توجه به بی ،کنندمیزن و مرد هردو کار  ،این ادعا که در جهان امروز     

 ،اکنونبینانه نیست. همعواق ،گیردفزاینده و این واقعیت که بیشتر دامن زنان را می
زنان هم بمثابه مادر و هم  ،بشمارند« رشدیافته» ،که بلحاظ اقتصادی هاییدر کشور
 ؛شونداستثمار می ،و هم بخاطر تنها شدن در سرپرستی خانواده گربمنزله کار

 ،چون کارکرد اول مال ،بر عهده شوهر گذاشته شود . هرگاه تامین هزینه خانواده1.2
نخست باید هزینه  ،کندنچه خود تحصیل میآو  ارث ،استتأمین بودجه خانواده

خاطر مرد را این فضل است که قوام بر زن بمعنای ستون بدین نواده را تأمین کند.خا
 گاه او پیشاروی فقر مادی باشد. تکیه
بر عهده صندوق تأمین اجتماعی می ،مدآرفع کسر در ،مد مرد کافی نباشدآاگر در  

-گذارند نمیگرچه اکثریت بزرگ ارثی بر جا  – خاطر است که از ارثشود. بدین
 برد.مرد دو برابر زن می ،

 :کندبرخورداری مداوم زن از استقالل و آزادی خویش ایجاب می ،در عوض     
برعهده  ،مالیجز تأمین استقالل هیچ وظیفه  ،بردمی . در ازای سهمی که از ارث1.3

 او نباشد؛
جز تأمین اسباب ای یچ وظیفهن نیز هآ. حاصل کار او نیز از آن او باشد و برای 1.4

 مقرر نباشد؛ ،استقالل مالی او
متعلق به هر دو  ،شود. آنچه در دوران زندگی مشترک با کار مشترک حاصل می1.5

ن را آاین حق مغفول را خاطر نشان کردم.  ،شود که پیش از انقالبور میآباشد. یاد
 این حق را بازشناخت. وقانون  ،به یمن کوشش مداوم ،گرفتم. در دوران انقالبپی
 حق داشته باشد.  ،غیر از بیمه عمومی ،ها. زن بر یک رشته بیمه1.6
در اقتصاد  ،این نگرانی که فقدان وظیفه مالی سبب تمرکز ثروت نزد زن بگردد    

 محل ندارد. زیرا اصل بر تمرکز ثروت است. اما هرگاه قرار بر اقتصادی ،داریسرمایه
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ها و ها و فرصتتوزیع امکان ،بادانی طبیعتآبگردد در خدمت رشد انسان و 
 کند.این نگرانی را رفع می ،درآمدها

 کار اجباری نیست و اختیاری است.بدیهی است این راه    
 
حق ذاتی  ،بر کار خویش حق دارد. این حق ،(698. هر انسانی از زن یا مرد )2

هر کس بر حاصل  ،خوانیم. بنابراین حقمی ا مالکیت شخصین رآاست و  حیات
خوانیم. اصل می (. این حق را مالکیت خصوصی699کار خود نیز حق دارد )

است که مالکیت خصوصی تابع مالکیت شخصی باشد. از خود بیگانه این براین
مالکیت شخصی تابع مالکیت خصوصی است  ،نآبنابر  ،است کهاصلی شده ،اصل

است که منابع موجود در طبیعت و (. نتیجهِ وارونه شده رابطه این شدهداری)سرمایه
 ،داری همه چیزدر مالکیت خصوصی هستند. سرمایه ،همه ،نیروهای محرکه دیگر

انداز و امید است.  فاقد چشم ،است. انسان امروزرا عدد و رقم کرده ،حتی انسان
ایم که انسان کور است. تمدنی ساخته ،بدین خاطر که در بعد کمی ناچیز شده علم
کند. های انسانی و اقتصادی بدل میکند. جهانی شدن کشورها را به بیابانلت میآرا 

. برای امروز و فردا است راهنمایی راه را باید تغییر داد. جهان نیازمند اندیشه
جستن از ها و ناتوان از بهرهفاقد امکان ،(. دارندگان حق مالکیت شخصی700)

حاصل کار خود هستند. اینان باید تحصیل کارکردن و  ناتوان از ،نیروهای محرکه
ها و نیروهای محرکه را به مالکیت بفروشند که همه امکان هایینآنیروکار خود را به 
مستمر  یک امر واقع ،نابرابر و زاینده نابرابریهااند. این رابطه وردهآخصوصی خود در

 گرترین جبارها است. ویران  ،است. جباری که این امر واقع مستمر است
خویش را مکمل یکدیگر کنند و  مالکیت شخصی ،اما چرا نشود دو همسر    

اصل  ،وسیله رشد خود گردانندی مینهادحال که خانواده را در همان
از مالکیت شخصی را به اجرا بگذارند؟  این آن  تابعیت مالکیت خصوصی

 تواند در خانواده روی دهد و جامعه را فراگیرد؟انقالب نیست که می
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 حاصل سخن

 
قرار، در چهار بعد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و رابطه انسان بدین   

نه  ،های قرآنامرهای واقع موضوع آیهبا طبیعت و حتی درک انسانها از خداوند، 
امرهای واقع جامعه خاص در زمان خاص که امرهای واقع مستمر و جهان شمول 

 هستند.
با این  ،این واقعیت که چرایی و چونی از خودبیگانه شدن دین در بیان قدرت    

 ،یک به یک ،اند و امرهای واقع ترجمان این از خودبیگانگیآمده تفصیل در قرآن
ن آهای امرهای واقع مستمر و تعریف قرگیپیش از شناسایی ویژه ،اندتذکر داده شده

چشم عقل خودانگیخته که  ،آمد. در حقیقتبه چشم عقل نمی ،از اصول راهنما
گستره از  ،لاحتواند واقعیت را ببیند. با اینمی ،کنداصل راهنما می را موازنه عدمی
تا بخواهی  ،دهدزاد قرار میآگردانی دین که قرآن پیشاروی عقل مستقل و خودبیگانه

لباس  ،اندکه همان امرهای واقع جبار که نفی شدهورتر آنآشگفتی شگفتی آور است.
 اند.دین پوشیده و استمرار جسته

حاصل بکاربردن روش علمی است و خود حاصل سخن  ،که جلد دوم کتابنآا ب    
فرصت را برای بازپرداختن کوتاه به چرایی و چونی از خود بیگانه شدن دین  ،است

 :شمارممغتنم می ،و نیز مرام غیر دینی در بیان قدرت
 
اهمیت شناسایی محل عمل و کارکرد اندیشه  ،. در حاصل سخن جلد اول کتاب1
شود ور میآیاد ،جاخاطر نشان شد. در این –خواه دینی و خواه غیر دینی  –اهنما ر

یابد که محل عمل و کارکرد اندیشه در می ،که هرکس در پی این شناسایی شود
خاطر تصویب یا رد عملی و توجیه این تصویب یا رد است. بدین ،به ترتیب ،راهنما

 ،زیرا اگرمصون نیست.  ،بیگانه شدناز از خود  ،است که هیچ اندیشه راهنمایی
این عمل نیاز به توجیه پیدا  ،عملی را ایجاب کند ،در رابطه قوا برتر جویی موقعیت

 ،اندیشه راهنما یا بیان استقالل و آزادیکند. توجیه بر عهده اندیشه راهنما است. می
و است تصال به استقالل و آزادی مطلق در بردارنده حقوق و اصل راهنما و روش ا

محل عملش تصویب یا رد رابطه  ،یا بیان قدرت. هرگاه بیان استقالل و آزادی باشد



277 

 

 ،وارد شوندگان در رابطه قوا ،لذارود. قوا و ترکیبی است که در این رابطه بکار می
  :کنندمییکی از سه کار زیر را 

و  و پول بکاربردن ترکیبی از زور ،است ی. فکرراهنما که بیان استقالل و آزاد1.1
وارد شدگان در رابطه  ،کند. الجرمتصویب نمی ،و... را برای مسلط شدن و فن علم

از یک طرف اگر خارج شدن از رابطه قوا.  :قوا یکی از دو کار را بایدشان کرد
اما طرف دیگر  ،استقالل و آزادی خویش غافل نشد و نخواست در رابطه قوا بماند

تا که  زداییبر او است ایستادن برحق و بکاربردن قواعد خشونت ،در رابطه قوا ماند
طرف قدرتمدار یا به عمل به حقوق بازگردد و یا از بکابردن ترکیب زور و پول و 

 فن و... برضد ایستاده بر حق ناتوان شود؛ علم و
. ترک اندیشه راهنما یا با غافل شدن از آن و یا با جانشین کردن آن توسط هر 1.2

 دو یا یکی از دو طرف. و
. از خود بیگانه کردنش تا که ماندن و عمل کردن در رابطه قوا و دست باال 1.3

 پیداکردن در این رابطه را تصویب کند.
امرهای واقع مستمر و جهان شمول هستند. مورد سوم  ،رویههر سه     

مدارها نیستند که برای خود حق دخل ترین موارد است. تنها دولتفراوان
 ،همگان ،شونداز دینی و غیر دینی را قائل می و تصرف در احکام فکر راهنما

بیشتر روش سوم را بکار یکی از سه روش و  ،گیرندوقتی در رابطه قوا قرار می
و موقعیت جویی  ها هستند که با قرارگرفتن در روابط قوااین انسان :برندمی

و بجای  کنندمیفکرراهنمای خود را از خود بیگانه  ،در محدودهِ  این رابطه
فکرراهنما را  ،و قدرت با هدف بیرون آمدن از مدار بسته رابطه قوا نقد خود
اندیشه نقد بیرون آمدن از زندان رابطه قوا و  بجای . دارند می دشمن
به نفی مانند و در زندان می  ،با هدف بازیافتن بیان استقالل و آزادی ،راهنما

که تا زمانی که در مدار بسته روابط قوا غافل از اینآورند. آن روی می
به از  ،را با فکر راهنمای دیگری جانشین کنندولو فکر راهنما  ،مانندمی

 دهند. کردن فکر راهنمای جدید ادامه میخودبیگانه
باشد و انسانها به حقوق  هرگاه اندیشه راهنما بیان استقالل و آزادی ،کهنتیجه این     

اندیشه راهنما از  ،ندهای حق با حق بگردانها را رابطهخویش عمل کنند و رابطه
 . شوداز خود بیگانه می و اال شودخود بیگانه نمی



278 
 

باز در معرض از خودبیگانه شدن است.  ،اگر اندیشه راهنما بیان قدرت باشد     
را  طرفهای درگیر در روابط قوا ،چراکه قدرت در جریان متمرکز و بزرگ شدن

فکرراهنما  ،رواز اینگرداند. های ضد و نقیض میکردن نیازمند به تصویب یا رد
مرتب باید از خود بیگانه شود و فراگراد از خودبیگانه شدن را تا خالی و 

 . طی کند ،ناتوان شدن از توجیه
سوره بقره را در  193معنی آیه  ،کنیممستمر  را شناسایی می وقتی این امر واقع     
دین یا از آن خداوند است و یا قدرت آن را غصب کرده و با  ،قت. در حقییمیابمی

گمارد.غصب دین یا هر فکر راهنمای بکار توجیه خود می ،کردنشاز خود بیگانه
از  ،در این زماندیگری توسط قدرتمداران امرواقع جهان شمولی است. 

اند خالی ه داشتهها کآنها را از محتوی ،خودبیگانه کردن فکرهای راهنما
کند و است. این خالء را زورباوری پر میمدهآپدید و خالء فکر راهنما کرده

  برد.فرو میخود  سوز دارد جهان را در کام  تش هستیآسیل این 
که دین از آن خدا بگردد و بتوان جهان را از کام سیل بیرون برای این    

های عمل به الگو/بدیل ،باید دارندگان حقوق و بکاربرندگان آنمی ،کشید
بر حق بایستند و از مبارزه باز نایستند تا که رابطه دین با  ،حقوق بگردند

 قدرت و قدرتمداری را قطع کنند. چرا که دین وقتی بیان استقالل و آزادی
تن به یمن عمل کردن به این دو حق و تنها بکار مستقل و آزاد زیس ،است

 . آیدمی ،حقوق دیگر
 
بلحاظ  ،خواه دینی و خواه غیر دینی ،محک تشخیص اندیشه راهنما ،سان. بدین2

 ،و یا بیان قدرت بودنش و نیز اندازه از خودبیگانه شدنش بیان استقالل و آزادی
ارکردن رابطه قوا و یا تقدم نجستن اما ماندن در تجویز تقدم جستن است در برقر

با  ،کردن فکر راهنمااین رابطه و تخریب شدن و تخریب کردن. کار از خود بیگانه
 گیرد.غاز میآ زداییغفلت از قواعد خشونت

 :محکهای دیگر نیز وجود دارند    
ها و نابرابریها میان تبعیض ،ها که آشکارترین آنهاها و تبعیض. تجویز نابرابری2.1

نچه به آمرد با زن و باورمند به دین و یا فکرراهنمای غیر دینی با ناباورمند به آن در 
 شود؛برخورداری از حقوق مربوط می
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 ،شودیگانه میبهمان اندازه که از خود ب فکر راهنما  :. مبهم بودن فکرراهنما2.2
 گردد؛تر میمبهم
دلیلی که باید در هر و جانشین شدن  . خارج شدن دلیل از احکام فکر راهنما2.3

امر یا نهی که قول  خود دلیل باید یا نبایدکرد نه در :با قول قدرتمدار ،حکم باشد
 شود؛الخطاب میکسی است که فصل

 ها و کیش شخصیتها و خرافهو پرشدنش از غیر عقالنی . خالی شدنش از علم2.4
 ها؛و دیگر اسطوره

 . ضد و نقیض شدن احکام فکر راهنمای از خود بیگانه؛2.5
. در واپسین مرحله از در اوامر و نواهی فکر راهنما . بزرگ شدن سهم زور2.6

 کند؛سهم زور به صد در صد میل می ،خودبیگانگی
و محکوم کردن آنها به اطاعت از کسی  . انکار استعداد و حق رهبری شهروندان2.7

 شهروندان بسط ید دارد؛ که راهبری از آن او است و بر هستی
که  ن تا بدانجاآ. وارد شدن جبر و تقدیرگرایی و فراگیر شدن روزافزون 2.8

 گردد؛می فکرراهنما روش تسلیم شدن به جبر تقدیر
 ؛بسته کردن مدار عمل انسان ،در نتیجه ،. محدودکردن روزافزون قلمرو عقل2.9
. تجویز خشونت و بسا تقدیس آن و کشتن و ویران کردن که پویا است و 2.10

 و کند.تر میهم از خود بیگانهرا باز افزاید و فکر راهنمابرخود می
 . سنجیدن حق به شخص بجای سنجیدن شخص به حق2.11
های امرهای واقع مستمر آنها را گیهای دیگر وجود دارند که ویژهو هنوز محک    

 دهند.در اختیار شناسایی کننده قرار می
 
فرهنگی . امرهای واقع مستمر وقتی هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و 3

ای را تشکیل اهمیت درجه اول دارند و مجموعه ،گیرندو رابطه با طبیعت را در بر می
دهند. شناسایی مجموعه وقتی دقیق و نزدیک به کامل است که مجموعه خود به می

گی را در شناسایی بشناساند. هرگاه این ویژه سخن درآید و وضعیت را نیز بر محقق
از رابطه با حق  :شناساندآن اندیشه راهنما خود را بر ما می ،ا بکاربریماندیشه راهنم

از بیگانگی با حق تا ضدیت  ،تواندمی یک فکر راهنما ،تا رابطه با قدرت فراگیر
 از خود بیگانه شود.  ،نآکامل با 
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م است که چند و چون نقش قدرت در تنظیفایده این شناسایی در این    
 اندازه تخریب نیروهای محرکه و تحدید و تهدید حیات ،بنابراین ،هارابطه

 ،کنندمیاند و طبیعتی را که در آن زندگی ای را که تشکیل دادهافراد و جامعه
مدن از آنفی قدرت و بدر :نهدکار را نیز در اختیار میدهد. راهبه دست می

ه راهنما و بازیافتنش بمثابه بیان استقالل نقد اندیش ،غفلت از حقوق خویش
 و روش کردن آن در عمل به حقوق و برقرارکردن رابطه حق با حق. و آزادی

 
 ،است وقتی بیان استقالل و آزادی ،خواه دین و خواه غیر دین ،. فکر راهنما4

را سنجش پندار و گفتار و کردار به  گیرد. کار وجدان اخالقیحقوق را در بر می
این قدرت از خود بیگانه ساز است که  ،گرداند. در حقیقتشناسد و میحق می

حقوق  ،کند. زیرا با این جدا کردناخالق و حقوق را از اندیشه راهنما جدا می
اتصال با حق مطلق که با غافل شدن  و امید و... ،شادی ،دوستی ،تواناییمعنوی )

بنابراین از  ،خویش حیات آدمی از استقالل و آزادی و دیگر حقوق ذاتی ،از او
حقوق را  ،برد و با تعریف حق به قدرتشود( را از یادها میغافل می ،کرامت خود

با معیار حقوق  ،وجدان اخالقی ،جا کشیدسازد. کار که با اینانه مینیز از خود بیگ
پندار و گفتار و   -شوندکه باز از حقوق بیگانه و با حقوق دوگانه می –و فضائلی 
 اند. سنجد که به قدرت تعریف شدهکردار را می

ورده از آفر ،و حقوق و اخالق و فکرراهنما دوگانگی فکر راهنما ،قراربدین    
 ،ساناینخودبیگانگه کردن فکر راهنما و همراه است با از خود بیگانه کردن حقوق. 

اندازه خشونت و شدت و شتاب آید. به خدمت قدرت در می وجدان اخالقی
 ،اندازه تخریب نیروهای محرکه و طبیعت ،بنابراین ،برخودافزایی آن
اندازه چرکین شدن محتوای  ،بنابراین ،محور شدن قدرتاندازه مدار و 

 .کندوجدان اخالقی و غفلت از حقوق را گزارش می
 ،شمولی که از خود بیگانه شدن فکرراهنما استمستمر و جهان هنوز به امر واقع    

مداری قدرت باوری را محتوای چراکه قدرتباید پرداخت و بازپرداخت. 
. گرداندگریهای خود میگر ویراننها را توجیهآکند و های راهنما میاندیشه

زمان مرگ  ،نچه جز قدرت باوری استآهای راهنما از هرکردن اندیشهزمان خالی
کند. گر خود میقدرت زورباوری را فکرراهنمای توجیه ،ن زمانآشود. این فکرها می
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این  ،سیل آتش را سد نکنند ،بر حقهای عمل به حقوق و ایستاده هرگاه الگو/بدیل
 کند.زندگی را خاکستر میدرخت سیل 
 

 رسید. انجامبه  1397فروردین  4در  ،این تحقیق
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 هامأخذها و توضیح
 
 

 بخش دوم
 
است. از جمله نگاه کنید به های بسیاربه این نوع از خود بیگانگی پرداختهدر آیه . قرآن23
و احزاب،  28و اعراف، آیه  148و انعام، آیه  181و  117های های آل عمران، آیهسوره
  23و جاثیه، آیه  25آیه 
آیه نیز او صفت قادر دارد. در  7است. در خداوند قدیر خوانده شده ،آیه قرآن 45. در 24

که زور در پیدایش و بکار رفتن نیازمند نیست. چرا قدیر بکاربردن زور ،هایکی از این آیه
 .ها است و خداوند منزه است از تعینرابطه قوا میان متعین

  1یه آ ،و جمعه 23یه آ ،های حشرسوره ،. قرآن25
  111آیه  ،سوره اخالص و سوره اسراء ،. قرآن26
 او را شریکی نیست. کنندمیها که خاطر نشان و فراوان آیه 13یه آ ،سوره لقمان ،نآ. قر27
 ،و کهف 108یه آ ،و یونس 107و  66آیه  ،و انعام 107یه آ ،های بقرهسوره ،. قرآن28
  31یه آو شوری  41یه آ ،و عنکبوت 102آیه 
و بطور مستمر حق را متحقق می 51یه آ ،سوره الحاقه ،قرآن ،الیقین است. خداوند حق29

الیقین خاطر که از حق. بدین108و  82های یهآ ،و یونس 8یه آ ،های انفالسوره ،گرداند
 شود.جز حق صادر نمی

 و... 40یه آ ،سوره نساء ،. قرآن30
یم و بصیر و قدیر و خالق و عل :اندنها آمدهآکه صفات خداوند در  ،های قرآن. همه آیه31

 عادل و وکیل و ....
 182و  181های یهآ ،ل عمرانآسوره  ،. قرآن32
انجامد. زاد میآفرینش و صیرورتی که به ایده متعالی آ در باره دیالکتیک هگل . نظریه33

 :اثر هگل به زبان فرانسه روح یاز جمله رجوع کنید به ترجمه پدیدارشناس
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Jean-Pierre Lefèbvre, Phénoménologie de l'esprit, Aubier Paris, 
1991                                                                                                         

 ،سوره مائده ،قرآن ،دانندخود را فرزندان و دوستاران خداوند می . یهودیان و مسیحیان34
نها آخوانند و برآنند که دیگران از طریق می« خلق برگزیده»و یهودیان خویشن را  18یه آ

 انگارد. می توانند با خدا رابطه برقرار کنند. کلیسا نیز خود را تجسم تثلیثمی
شود و به خدایان ها شروع میهای متعلق به طایفهاز بت ،خداوند به این و آن قوم. تعلق 34

یهودیان خدای خود را یهوه و  ،کند. هم اکنونصیر می ،هر ملت و از آن تا خدایان هر دین
خوانند. خوانند. مسیحیان نیز الله مسلمانان را خدای خود نمیخدای مسلمانان را الله می

نها را فراخواند که در خدای واحد اشتراک بجویند و جز او آ ،ه قرآنخاطر بود کبدین
  64یه آ ،عمرانلآسوره  ،نآقر :نپرستند
او  :تر استدقیق . خداوند بسیط است چراکه مرکب و متعین خدا نیست. بیان قرآن35

و...  16آیه   ،و لقمان 19آیه  ،شوری و  100آیه  ،های یوسفسوره ،قرآن ،لطیف است
 قدرت مرکب است.   اما
است  رود. این ترکیب از زور. قدرت رابطه قوا و ترکیبی است که در این رابطه بکار می36

این رابطه  ،است. هرگاهاست و این و آن ماده و بسط چند ماده است و فن است و علم و پول
مرگ و ویرانی را  ،یان یک رأس و بدنه و قاعده هرم اجتماعی برقرار شود و فراگیر بگرددم

 کند. به فصل دوم این بخش رجوع شود.فراگیر می
 سوره نوح  ،. از جمله نگاه کنید به قرآن37
های یهود و مسیحی راه برد و و به دین بودند و ارسطو که بانی آن افالطون گرایی. نخبه38

های از خود بیگانه در دین ،را نیز گرفتار این نوع از خود بیگانگی کرد. هم اکنون اسالم
 ،«در چه باید کرد» ،لنین ،گرا هستند. برای نمونههای قدرت، نخبهبیان قدرت و همه بیان

شناخت  هنگآرا بانی حزب پیش خود و خادم طبقه کارگر نقش روشنفکران خائن به طبقه
 دانند که دانشمندند. می هاییوالیت را از آن نخبه ،تحقق و جانبداران فلسفه

  56یه آ ،سوره قصص ،. قرآن39
به تفصیل   Leviathanیلسوف انگلیسی است. او این نظر را در کتاب ف هابس . نظریه40

 است.شرح داده
و 57های یهآ ،و انعام 26یه آ ،عمرانو آل 247و  107های یهآ ،های بقرهسوره ،. قرآن41
  40یه آ ،و یوسف 62
  38آیه  ،سوره شوری ،نآ. قر42
 ،که در باب صدرکتاب ارکان دموکراسی نوشته ابوالحسن بنی . نگاه کنید به بخش اول43
 است. شورایینظام 



284 
 

ها و امرهای واقع امرهای واقع مستمر سازگار با بقای جامعه ،های بسیاریهآدر  ،. قرآن44
ا غفلت از هها حقوق هستند و دومیشناساند. اولیها را میمستمر از میان برنده جامعه

های عاد و ثمود و نوح تشریح سرنوشت قوم :هاها و ستم دیدنکردنستم ،بنابراین ،حقوق
درگرو عمل به حقوق است. از جمله  شوند که حیاتهشدار داده می ،ها که در آنو... و آیه

 39یه آ ،صصو  ق 71و  40های یهآ ،و  حج21یه آ ،عمرانلآهای سوره ،مآقر :هایهآاین 
 و ... 42یه آ آو  شوری

هستند و سامانه دارند.  نهاد دانستیم چرا امرهای واقع اجتماعی ،. در بخش اول کتاب45
است و  است و هم گرفتار والیت مطلقه فقیهاستبدادی به خود دیده هم سلطنت ،ایران ،اما
مند ی سامانهنهادنیز  داریخانواده و... قدرت محور هستند. سرمایه ،های اجتماعینهادهم 

 است.
  10یه آ ،و فجر 12یه آ ،های صسوره ،. قرآن46
دانند قدرت را منشاء حق می ها کهجهان شمول و مستمر است. فلسفه . این باور امر واقع47

قاعده عمومی را  ،قرآن ،خاطر است( مستند به این باورند. بدینهابس فلسفه ،)از جمله
کند قدرت در شکل فرعونیت رود و خاطر نشان میید و باطل میآحق می :کندخاطر نشان می
در  :شوندها از باور به این اسطوره رها میوقتی انسان ،رودهای دیگر از میان میو در شکل

وقتی  ،رانآشناساند و سستی و ناپایداری سوره عنکبوت بنیاد قدرت و سامانه آن را می
های اعراف و یونس و هود و کند. در سورهآورند را خاطر نشان میانسانها به حق روی می

این  ،پردازد.  و در سوره عصربه این مهم می ،نیزابراهیم و اسراء و الشعراء و قصص و ... 
نها به حق آمگر  ،دهد انسان در خسران استمی شود که زمان شهادتور میآواقعیت را یاد

 .کنندمیگروند و صبر رویه می
« بسط ید بر جان و مال و ناموس مردم»خود را دارای « امر مطلقهولی»که . غیر از این48
پس قدرت را دارای  ،دانندخاطر که قدرت را منشاء حق میبدین ،قدرت در فلسفه ،داندمی

 :یکی از مواردی است ،دانند. مباحثه ابراهیم )ع( با نمرودنیز می حق گرفتن و دادن حیات
  258یه آ ،سوره بقره ،قرآن
 124یه آ ،بقرهسوره  ،. قرآن49
 economie et la societe, chez Pocket (collection.  نگاه کنید به جلد دوم 50

"Évolution"), Paris 2003 ، که پس از مرگ او کتاب شد. یادداشتهای ماکس وبر 
 و... 5آیه  ،سوره زمر ،.  قرآن51
 ،انتشارات زوار ،الله ضیاء نورنوشته فضل وجود . از جمله رجوع کنید به کتاب وحدت52
 1369 ،تهران
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 Pascal Combemale, Introduction à 57و  56های کنید به صفحهنگاه. 53
Marx, La Découverte, 2006  این نظر را رها کرد و از  دانستنی است که مارکس

ماتریالیسم تاریخی را با جبر تاریخ  ،ن گفت و استالینسخ« مفهوم ماتریالیست تاریخ»
 جانشین کرد.

شود که پیش از رابطه شود و متعین کننده بناگزیر قدرتی میهست می تعین ،. خدا نیست54
 ،سوره بقره ،نآقر ،رورود وجود ندارد. از اینو پیش از ساختن ترکیبی که در رابطه بکار می

 داند.می الیقین( را تن دادن به والیت طاغوتکفر )پوشاندن حق ،256آیه 
 ه به مقال از جمله نگاه کنید. 55

Julien Cart  وشته ن La Liberté, cette belle chimère 
ا در است. نویسنده نظرهای اسپینوزا و نیچه رمنتشر شده 2012سپتامبر  27که در تاریخ 

  است. باره آزادی موضوع بحث قرار داده
در  Simone Manonنوشته  déterminisme-et-libérte نگاه کنید به مقاله. 56

 لمانی.آفیلسوف  توضیح نظر کانت
 Jean Damascène, De la Foi Orthodoxe, Editionsاز جمله نگاه کنید به  . 57

Cerf, Sources Chrétiennes, Paris 2013 73یه آ ،سوره مائده ،و قرآن  
  122تا  115های یهآ ،سوره طه ،. قرآن58
 و هابت نیز و کنندمی بازی را خدا با واسطه نقش که هاییشخصیت و برگزیده . خلق59
نوشته  ،طبیعی. نگاه کنید به فصل توحید در کتاب اصول راهنمای اسالم هایپدیده

 صدرابوالحسن بنی
  50آیه  ،کهفسوره  ،نآ. قر60
 ،و نحل 35و  34و  28های یهآ ،و یونس 137و  94های یهآ ،های انعامسوره ،. قرآن61
 و... 42و  40و  35و  33های یهآ ،و روم 86یه آ

 Mythes etدائم در جنگ با یکدیگر بودند. در کتاب  خدایان ،. بنابر اساطیر یونانی61
Mythologie  نوشتهFélix Guirand     وJoel Schmidt   منتشره توسط انتشارات

Larousse – Borda  های ملل مختلف ای از اسطورهمجموعه 1996بسال  ،در پاریس
دیگر نیز خدایان های کند که بنابر اساطیر جامعهاست. خواننده مشاهده میوری شدهآگرد

خاطر نشان  قرآن ،خاطرکردند. بدیندر جنگ بودند و انسانها را وسیله جنگ با یکدیگر می
 و ... 22یه آ ،و انبیاء 39یه آ ،های یوسفسوره ،قرآن :گستر استفساد خداییکند چند می
ین نظر که فرآورده جامعه هستند، است. ا ها فرآورده طبیعت هستند نظر ارسطو. نخبه62

 است به شرحی که آمد.  نظر پزیتویستها و نیز لنین
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سوره  :کندهای نژادی و جنسی و قومی را نفی میاین امرواقع مستمر و نیز تبعیض قرآن
که به او داند جز اینها میو پیامبر )ص( را نیز انسانی چون دیگر انسان 13آیه  ،حجرات
  110یه آ ،سوره کهف :شودوحی می

 و... 27یه آ ،و ق 6یه آ ،های علقسوره ،. قرآن63
  257یه آ ،سوره بقره ،. قرآن66
  23آیه  ،سوره جاثیه ،. قرآن67
  60یه آ ،سوره مائده ،. قرآن68
 ،181یه آ ،عمرانلآسوره  ،قرآن ،خواندندر و خود را غنی مینها که الله را فقیآ. جز 69

او دو خدای آنها را هم بپذیرد  ،خواستنداغنیاء و اشراف از پیامبر می ،بنابر ماجرای غرانیق
 کند.این درخواست را رد می ،20و  19های آیه ،سوره نجم ،نها به دین او در آیند. قرآنآتا 
نگاه در کتاب آس و سپس در مجله دانشگاه هاروارد و سوییدر  44لوب . نخست در ک70

 انقالب.
ها که اصول توحید و نبوت و را با تعریف . مقایسه کنید کتاب اصول راهنمای اسالم71
 اند.و امامت و عدل در فقیه و کالم جسته معاد
انقالب هر  کتاب و نیز قرآن حقوق انسان در و . رجوع کنید به کتاب انسان و قضاوت72

 صدردو نوشته ابوالحسن بنی
 جنگ ابتدائی ،مدعی است در قرآن ،. مصباح یزدی در کتاب جنگ و جهاد در قرآن73

جلد  139جایز است )صفحه  است که جنگ ابتدائیاست اما اجماع فقها بر اینمقرر نشده
گری و خشونتبرای نقد خشونتای نیز مدعی جایز بودن جنگ ابتدائی است. اول(. خامنه

که دکتر حسن رضائی  صدرگستری این مدعی نگاه کنید به نقد کتاب او از ابوالحسن بنی
 است.تنظیم کرده

    14 و 13و 10 هایصفحه. 74
Le Livre des Droits de l’Homme           Jean - Jacques Vincensini, 

  1یه آ ،و تحریم 116یه آ ،و نحل 140یه آ ،و انعام  87یه آ ،های مائدهسوره ،.  قرآن75
شود و هرگاه قدرتمدارها اختیار دین را از آن دین قدرت می ،. دین که دین خدا نشد76

نها به آباید با  ،مستمری است ه سلطه مردم گردانند که امر واقعخود کنند و آن را وسیله توجی
 ،های بقرهسوره ،دین خدا گردد. قرآن ،نها رهید و هم دینآمبارزه برخاست تا هم از سلطه 

  26یه آ ،و  غافر 217و 193های یهآ
 و ... 31یه آ ،.  توبه 64و  63های یهآ ،های مائدهسوره ،. قرآن77
  150یه آ ،سوره نساء ،. قرآن78
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 ،جلد اول ،صدرنوشته ابوالحسن بنی ،. از جمله نگاه کنید به کتاب رهبری در دموکراسی79
 فصل اول

 
 :فصل دوم از بخش دوم

 
 شتهنو Humanisme et Renaissence کتاب چهارم قسمت از نقل به. 80

Augustin Renaudet  .کتاب 80 تا 32  های صفحه از ایست خالصه ،حقیقت در. 
 E.Faguet, Seizieme 18 صفحه از استکرده نقل باال کتاب صاحب.  81

siècle                                                                                                         
 ❊- Jansénisme 
 ❊Francisco de Osuna 
 ❊Sainte Thérèse 
 ❊Justin 
 ❊Scipion Emilien 
 37 آیه فصلت، سوره ،قرآن. 82
 معرفت بشناس، را خویشتن خود: دهد می تغییر بنیاد از را پل سن کالم( ع) علی کالم.  83
 .   است قدرت به خویش کردن تعریف این، بر بنا خدا، از غفلت بسا. نیست خدا بر
 Claude Tresmontqnt ; St Paul et le Mistère  54 تا 44 های صفحه. 84

du  Christ                                                                                                          
 Henri – Irénée Marrou ; St. Augustin et 169 تا 165 های صفحه. 85

L’augustinisme                                                                                           
   20 آیه طه سوره ،قرآن. 86
 Michael                                    یک جلد 203 تا 200 های صفحه. 87

B.Foster; Master of Political Thought                                                      
 Pierre Classnu; Les Temps des Reformes, la Reforme  352 صفحه. 88

Protestante                                                                                
                                                     1 جلد 250 – 251 و 202 – 203 های صفحه. 89

Masters of Political Thought                                                                   
 Jean Staune, Notre existence a -t- elle un کتاب هفدهم بخش. 90

sesns?, Editions Presse                                                                          
De la Renaissqnce, Paris 2007                                                              
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91 .L'Esprit, cet inconnu Broché – 3 novembre 1977 de  Jean 
Emile Charon                                                                                                      

 83 آیه غافر سوره و 36 آیه اسراء، هایسوره ،قرآن. 92
 67 آیه یوسف، و 26 آیه عمران، آل هایسوره ،قرآن. 93
دانستند شناختند و میمرواقع مستمر را می. هرگاه مفسران ا60یه آ ،سوره مائده ،. قرآن94

امرهای واقع مستمر  ،پردازد و خوک و میمون صفتیکه قرآن به امرهای واقع مستمر می
 تر است.یافتند که امروز بسا همگانیآیه شفاف و سر راست و بیانگر امر واقعی می ،هستند
 166یه آ ،سوره اعراف ،. قرآن95
 20و حدید  23یه آو یونس 185یه آ ،عمرانلآهای سوره ،نآ. قر96
 24یه آ ،سوره جاثیه ،. قرآن97
 60 آیه ،سوره نساء ،. قرآن98
  193 آیه ،سوره بقره ،نآ. قر99
گذاشت و حتی همه کلیساها نیز آن یان نمیرا در اختیار مسیح و تورات . کلیسا انجیل100

 وردن کتاب مقدس از انحصارآرا در اختیار نداشتند. جنبش اصالت انسان با هدف بیرون 
 صدرنوشته ابوالحسن بنی ،غاز شد. نگاه کنید به کتاب توتالیتاریسمآکلیسا 
یه آ 6تنها به  ،کند که در فقهخاطر نشان می ،ألیف میرزا محمد شهابیت ،. ادوار فقه101
توان کند که میتصریح می ،صاحب المیزان ،شود. و محمد حسین طباطبائیاستناد می قرآن

 ،5 ج جلدی، 20 المیزان، تفسیر نویسد )ترجمهمجتهد شد بدون بازکردن الی قرآن. می
 :ص(
 بود، دین و قرآن طیبه درخت هایمیوه و برگها و شاخ منزلۀ به علوم آن همۀ اینکه با »

 آنی هر را اشمیوه پروردگارش اذن به و است آسمان در فرعش و ثابت اصلش که درختی
 که شده تنظیم طوری که دید خواهی دهی خرج به دقت علوم این بارۀ در اگر چون دهد،می
 علوم آن همۀ محصل یک است ممکن حتی ندارد، قرآن به یاحتیاج هیچ گویی است پیدا
 اصول و فقه و درایه و رجال و حدیث و لغت و بیان نحو و صرف در متخصص فرابگیرد را

 پایۀ به حتی و بگردد، نیز علوم این قهرمان و بخواند آخر تا را درسها این همۀ و بشود،
 دست اصالا  عبارتی به یا و کند، قرائت اندنتو باید که طورآن را قرآن ولی برسد، نیز اجتهاد

 قرآن میان و علوم میان ایرابطه هیچ دیدگاه این از شودمی معلوم پس باشد، نزده قرآن به
 بالله العیاذ و  ندارند، ایوظیفه هیچ قرائت جز به قرآن بارۀ در مردم حقیقت در و نیست
 نوزاد - بماند سالم ناگوار حوادث از تا -گردن به دنکر آویزان یا و خواندن جز ارزشی قرآن
  «. ندارد
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را از خود بیگانه کردند.  اندیشه مارکس و سپس استالین نخست لنین ،. در روسیه102
کرد. متهم می سانسور ،یافتیش میفراگیر خو استالین آثار مارکس را که ناقض استبداد

 از جمله نگاه کنید به کتاب  هم به رواج شد.« رویزیونیست»کردن یکدیگر به 
Maximilien Rubel, Marx critique du marxisme, Paris 2000                 

 و کارهای دیگر او
و در باره  صدرنوشته ابوالحسن بنی ،. نگاه کنید به کتاب رشد جلد اول و نیز جلد دوم103

 از جمله نگاه کنید به ،کالسیک است که از خود بیگانه لیبرالیسم نئولیبرالیسم
Sarah Amsler The Education of Radical Democracy, London: 
Routledge, 2015                                                                                     

  30 آیه ،سوره فرقان ،. قرآن104 
 63و  44های آیه ،و مائده 80 آیه ،عمران سوره آل ،. قرآن105
 171 هاآیه نساء، و 80 و 79 هایآیه عمران،آل و 102 آیه های بقره،سوره ،. قرآن106

 هایآیه مریم،  و 16 آیه رعد، و 30 آیه توبه، و 138 آیه اعراف، و 72 آیه مائده، و172 و
و  کردن باطل را حق و اسطوره باره در آیه و 40 آیه سبا، و 92 و 91 و 89 و 88 و 81
 ...را پوشاندن و علم
  213 آیه ،سوره بقره ،. قرآن107
 51 یهآ ،اعراف و 70 آیه ،های انعامسوره ،. قرآن108
 ... و 51 آیه ،سوره اعراف ،. قرآن109
  85 آیه ،سوره بقره ،. قرآن110
  47 آیه، و  عنکبوت 59یه آ ،هود هایسوره ،نآ. قر111
 32 آیه سوره روم، ،. قرآن112
 ...و 21 آیه شوری، ،. قرآن113
 54 سوره نحل ،نآ. قر114
  7 آیه عمران، سوره آل ،. قرآن115
 24 آیه جاثیه، و 78 آیه بقره، ،. قرآن116
 ...و 116 آیه نحل، سوره ،. قرآن117
 34 آیه توبه،  و 71 آیه عمران، آل هایسوره  ،. قرآن118
 159 آیه انعام، سوره ،. قرآن119
  13یه آ ،سوره نمل ،. قرآن120
 102 آیه بقره، سوره ،نآ. قر121
 ...و و 46 یهآ ،و فصلت 20 آیه های بقره،سوره ،. قرآن122
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 42 آیه بقره، سوره ،. قرآن123
  ...و 28یه آ ،و نجم 6یه آ ،و لقمان 94یه آ ،و نساء 82 آیه انعام، سوره ،. قرآن124
  41و  13های یهآ ،و مائده 46آیه  ،های نساءسوره ،. قرآن125
  63و  62های آیه ،سوره مؤمنون ،. قرآن126
  37 آیه سوره یونس، ،. قرآن127
  28یه آ ،و سبا 107یه آ ،و انبیاء 170یه آ ،های نساءسوره ،. قرآن128
شماره آیه مذکور در  47و  40های آیه ،و احزاب 103یه آ ،های مائدهسوره ،. قرآن129
  40 ،متن
االصول خوئی  و مصباح 100  ص ،2جلد ،.  از جمله نگاه کنید به  اصل السرخسی130
و   167و  137های صحفحه ،1جلد  ،االصول میرزا حسن بجنوردیفرائد و  148ص  

خوند مال محمد کاظم آو  کفایةاالصول  126ص  ،الفقه جوینیاصولالتخصیص  فی
به نقل از   235تا  229های االصول صفحهو  قوانین 233تا  230های صفحه ،خراسانی
 Kalejdoskopناشر   ،1396 ،چاپ  اول ،صدیقه وسمقیتألیف  ،شریعتبازخوانی 

 سوئد.
 

 :فصل سوم از بخش دوم
 

کردن دین و مرام و در توجیه خود . دو فصل پیش روشها که قدرت در از خود بیگانه131
های قرآنی که به رابطه دین با قدرت میشود که آیهور میآکردیم. یاد شناساییبکاربردنش را 

 و... 26یه آ ،و غافر 159و  137و   70های آیه ،انعام :پرشمار هستند ،زدپردا
نگاه کنید به ارکان  ،زداییو در باره قواعد خشونت 256یه آ ،سوره بقره ،. قرآن132

 بخش اول ،جلد اول ،دموکراسی
 نگاه کنید به  ،زدایینت. در باره کرامت به یمن عمل به حقوق و خشو133
      st21Doris Schroder and Abolhassan Banisadr, Dignity in the 

Century, Middle East and West, Editions Springer Open, 
2017                                                                                                         

 صدر. نگاه کنید به کتاب حقوق انسان نوشته ابوالحسن بنی134
 کافرون سوره ،. قرآن135
  8یه آ ،سوره ممتحنه ،. قرآن136
 و... 218یه آ ،سوره بقره ،. قرآن137
  8یه آ ،سوره مائده ،. قرآن138
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 217آیه  ،سوره بقره ،. قرآن139
  135یه آ ،سوره بقره ،. قرآن140
  171یه آ ،سوره نساء ،. قرآن141
  31یه آ ،سوره توبه ،. قرآن142
 75یه آ ،سوره مائده ،نآ. قر143
  64آیه  ،ل عمرانآسوره  ،. قرآن144
 24یه آ ،سوره نازعات ،آن. قر145
  در سُنت و کتاب به استناد اختیارات و ها قدرت از کاملی فهرست .146

Jeannine Quillet; Les clefs du pouvoire au Mogen Âge, pp.145-150 
 توانید بیابیدرا می
 ...و عمران آل های سوره ،قرآن .147
 و 2 های آیه مائده، و 93 و 80 تا 78 و 50 های آیه عمران، آل های سوره ،. قرآن148
 های آیه احزاب، و 38 آیه رعد، و 37 آیه توبه، و 116 آیه نحل، و 50 تا 48 و 47 و 44
 ...و 1 آیه تحریم و 40 تا 37
    152 و 151های آیه شعرا، و 97  و 59 های آیه هود، های سوره ،. قرآن149
 صدر بنی ابوالحسن نوشته اسالم اصول در امامت فصل به کنید نگاه .150
 ...  و 62 و 57 های آیه انعام، سوره ،. قرآن151
 26 آیه ص، و 58 آیه نساء، و 45 و 42 آیه مائده، سوره ،قرآن .152
 صدر بنی ابوالحسن نوشته قرآن در بشر قوقح و اسالمی قضاوت کتاب به کنید . نگاه153
 60 آیه نساء، سوره ،. قرآن154
 75 آیه قصص، سوره ،. قرآن155
 که است  حق مرد از حق سخن. شخص به را حق نه و بسنجید حق به را شخص .156
 .است( ع) علی
  71 هآی مؤمنون، سوره ،قرآن .157
 رجوع  قرانیق، ماجرا)  20 و 19 های آیه نجم،  و العمی عبس  های سوره ،قرآن .158
 ...و( صدر بنی ابوالحسن نوشته ها موازنه کتاب  به کنید
  56 آیه قصص، سوره ،قرآن .159
 3 آیه انسان، سوره ،قرآن .160
 26 آیه بقره، سوره ،قرآن .161
 75 آیه انعام، و 99 آیه حجر سوره ،قرآن .162
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 66 آیه عمران، آل و 85 و 36 های آیه اسراء، و 99 آیه حجر، های سوره ،قرآن .163
 ...و

 107 آیه بقره، سوره ،قرآن .164
 165 آیه بقره، سوره ،قرآن .165
 16 و 15 های آیه فصلت، و 9 و 3 های آیه روم، های سوره ،قرآن .166
 و 110 آیه کهف،  31 توبه، و 80 و 64 های آیه عمران، آل های سوره ،قرآن .167
 تا 21 آیه ص، سوره و 66 آیه انعام، سوره و 40 آیه احزاب و 21جن،آیه و 22آیه غاشیه،
 و. آورند می او یاد به را پیامبر های اشتباه که ها آیه و پیامبر داود اشتباه و خطا گویای 26
 ...و 272 بقره،آیه و 128 آیه عمران، آل و 46 و 45و های آیه احزاب، سوره
 26 آیه عمران، آل سوره ،قرآن  .168
 120 آیه مائده، سوره ،. قرآن169
 111 آیه اسراء، سوره ،قرآن .170
 21 آیه جن، سوره ،قرآن .171
 10 آیه رحمن، سوره ،. قرآن172
 دوم بخش صدر، بنی ابوالحسن نوشته توحیدی اقتصاد به کنید نگاه .173
 39 آیه نجم، سوره ،قرآن .174
 111-151 صص بخصوص دوم، بخش ،توحیدی اقتصاد به کنید  نگاه .175
 بخش همان توحیدی اقتصاد .176
 بخش همان توحیدی اقتصاد .177
 34 آیه توبه، سوره ،قرآن .178
 این در بحث 156 آیه تا 136 آیه از .39 و 38 و 37 های آیه انعام، سوره ،قرآن .179
 .است کرده برقرار پرستی قدرت که است هایی حرام کردن حالل و اختیارها این نفی و امور
 140 و 138 های آیه انعام، سوره ،قرآن .180
 39 آیه عنکبوت، و 76 آیه قصص، های سوره ،قرآن .181
 39 آیه قصص، ورهس ،قرآن .182
 صدر و حسن رضائی بنی ابوالحسن نوشته استقالل و آزادی بیان کتاب به کنید نگاه .183
 12 و 11 های آیه ص، سوره ،قرآن .184
 این گویای 80 تا  73 و 60 آیه توبه، و 103  آیه عمران، آل های سوره ،قرآن .185

 باز نفاق بیراهه از را منافق خداوند، بخشندگی نه و پیامبر طلبی مغفرت نه که است واقعیت
 ... و 27 آیه حدید، و 4 آیه فتح، و گرداند نمی
  17 آیه زمر و 36 آیه نحل، و 76 و 60 آیه نساء، و 12 آیه توبه، های سوره ،قرآن .186
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 بنی ابوالحسن از انسان حقوق کتاب به کنید نگاه) است انسان حقوق از حقی صلح .187
 این جنگ فن ندانستن. کالن و خورد و مرد و زن بر است همگانی واجب دفاع و( صدر
 به که آنها. کند نمی ساقط است، جمعی و شخصی حقوق به عمل ،حقیقت در که را وظیفه
 عمران، آل سوره ،قرآن. گرفتند قرار خداوند سرزنش مورد نکردند، شرکت دفاع در عذر این
 169 تا 167 های آیه

 پنجم فصل Ethique de nocomaue ودر اول کتاب Politique در ارسطو . قول188
 اطاعت برای شده خلق بردگان و شمارد می بردگان حکم در را مردم توده اول کتاب از

 ( 23 صفحه) داند می نکرد
 جنگ و است همگانی واجب دفاع و است مردم جمهور آن از والیت که این بر بنا .189
 ستون وگرنه باشد مردم جمهور والیت تحت باید می مسلح نیروی است، ممنوع تعرضی
 .شودمی جامعه بر و مدار زور اقلبت استبداد فقرات
 سوم مبحث بخصوص صدر، بنی ابوالحسن از شخصیت کیش .190
 256 آیه بقره، سوره ،قرآن .191
 اصل، بر بنا و 15 آیه اسراء، سوره ،قرآن کند، می هدایت را خویشتن خود کس هر .192

 .ندارند والیت دیگری بر هیچکس
 سوره ،قرآن) یکدیگرند ولی مؤمنات و مؤمنان و است آنها بین شوری امرشان .194 و 193
 در( ص) پیامبر که شورایی نظام با جامعه نخستین و( 71 آیه وتوبه، 38 آیه شوری، های
 .کرد ایجاد مدینه
 میزان هشتم، فصل ،صدربنی ابوالحسن نوشته اجتماعی عدالت به کنید نگاه جمله از .195
 .عدمی موازنه اصل بر عدالت
 شماره از مبارز، مکتب صدر، بنی ابوالحسن نوشته ایران در خانواده شناسی جامعه. 196
 ببعد 21
 انقالب ،فقیه مطلقه والیت تحت ایران در قدرت شخصی روابط تارعنکبوت .197

   767 و 757 و 753 های شماره جمله از اسالمی،
198.  William Randolph Hearst ، کتاب دو درImperial Hearst و  The 

Rich and the Super-Rich شرح را امریکا بر حاکم های خانواده تارعنکبوتی شبکه 
 :است کرده
 فرانسه های ترین ثروتمند تن 200 فهرست Challenges مجله  2010 مه 15 در .199
 فاصله، این در. بود یافته انتشار دیگری فهرست این، از پیش سال 70. است داده انتشار را

 .هستند ها همان اقتصاد بر حاکم ثروتمند های خانواده
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 ایجاد او که قدرت شخصی روابط به اند، نوشته ار استالین نامه زندگی که آنها همه .200
 Simon Sebag اند جمله آن از. اند پرداخته شد، مسلط دولت و حزب بر بدان و کرد

Montefiore, Staline, la cour du tsar rouge, Éd. des Syrtes, 2005 و 
Pierre Broué در دیگری و روسیه کمونیست حزب تاریخ باب در یکی کتاب، دو در 

 . تروتسکی باره
 شوند می نقل 41 و 39 های آیه.  42 تا 38 آیه از عنکبوت سوره  ،قرآن .201
 46 آیه مؤمنون، سوره ،قرآن .202
 ...  و 28 و 27 های آیه هود، و 88 و 75 های آیه اعراف، های سوره ،قرآن .203
 41 آیه عنکبوت، سوره ،قرآن .204
  4 آیه قصص، سوره ،قرآن .205
 قرآنی مآخذ اما. اسالم راهنمای اصول از امامت اصل به کنید رجوع تفصیل برای .206

 و 9 آیه ممتحنه، و 49 آیه حجرات، و 49 و 42 و 8 های آیه مائده، های ازسوره عبارتند
 سوره و 233 و 218 و 216 و 188 های آیه بقره و 38 آیه شوری، و 159 آیه عمران، آل

 های توبه و 75 و 74 و 72 های آیه انفال، و 26و 24 تا 22 ئ 13 تا 11 های آیه ص،
 و 56 آیه مائده، و 13 آیه حجرات و 95 و 60 و 58 های آیه نساء، و 24 و 20 های

 ...و 124 آیه بقره و 22 مجادله،
 مائده، های سوره ،قرآن به کنید نگاه اقتصاد قلمرو در توتالیتر حزب تمایالت هبار در و    
 و 188 و 168 و 60 های آیه بقره، و 32 تا 20 و العمی عبس و 49 آیه قمر، و 66 آیه

 و 29 های آیه نساء، و 22 آیه جاثیه، و 290 و 278 و 276 و 275 و 268 و 205
 5  آیه قصص،  و 32 آیه زخرف، و 135 و 14 های آیه عمران، آل و 39 آیه روم، 161

 استثمار روشهای که 27 تا 20 صفحات  و 39 آیه نجم، و 80 و 79 های آیه توبه، و
 اقتصاد و 31 آیه اعراف، و 61 آیه هود، و 21 تا 19 های آیه حجر، و اند شده شماره

  313 تا 308 صص توحیدی
 حجرات، های سوره ،قرآن به کنید رجوع اجتماعی، وجه در توتالیتر حزب تمایل باره در    
 آیه توبه، سوره و 1 آیه نساء، و  66 و 43 تا 38 های آیه عنکبوت، و 13 و 11 های آیه
 31 های آیه بقره، و 45 تا 34 های آیه عمران، آل و 25 آیه فتح، و 35 آیه احزاب، و 71
  124 و 34 تا
 کتاب در توحید فصل به کنید نگاه فرهنگی، وجه در توتالیتر حزب تمایالت باره در و    

 و 174 و 146 های آیه نساء، و 18 آیه زمر، های سوره ،قرآن و اسالم راهنمای اصول
 24 آیه بیاء،ان و 146 و 111 و 75 های آیه بقره، و 117 آیه مؤمنون، و 24 آیه یوسف،

 و 135 و 78 و 75 های آیه عمران، آل و 64 آیه نمل، و 75 و 32 های آیه قصص، و
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 و 159 و 137 و 81 و 80 و 70 و 15 های آیه انعام، و 36 آیه غافر، و 75 آیه مائده،
 و 83 آیه یونس، و 45 آیه طه، و 3 آیه انسان، و 10 تا 4 های آیه بلد، و 51 آیه اعراف،
 ...و 13 آیه حجرات،  و 35 و 11 ایه آیه هود،
  83 و 79 های آیه یونس، و 39 آیه قصص، و 10 آیه فجر، های سوره ،قرآن .207
 83 آیه یونس، سوره ،قرآن .208
  12 آیه حجرات، سوره ،قرآن .209
 Saint                                                                       102  تا 99 های صفحه  .210

Paul et le Mystère du Christ                                                                    
 James                                                         34 تا 15 های صفحه  .211

Kavanaugh, Non à la Vieille Eglise                                                        
 Jawad Baulos, Les Peuples et Les 445  تا 439 های صفحه .212

Civilisations du Proche Orient                                                                
 Machiavel, Le 95 تا 91 و 30 صفحه  .213

Prince                                                                                                       
 Michel                      2 جلد 62 تا 47 های صفحه اول، قسمت بخصوص .214

Foucaut ; Histoire de la Sexualité                                                             
 Histoire génèrale de l’Empire سوم جلد 133 صفحه .215

Romain                                                                                                     
 Pierre Chaunu, Les temps des اول جلد 60 و 59 های صفحه .216

Reformes                                                                                                  
 ,A.H.Verrill                                            26 تا 17 های صفحه .217

l’Inquisition ou la Dictature de la Foi                                                        
 l’Inquisition                                                                    29  و 28 های صفحه .218

ou la Dictature de la Foi                                                     
 های صفحه نیز و l’inquisition ou la Dictature de la Foi چهارم فصل. 219
 Philippe Wolff, Histoire de la Pensée europénne اول جلد 175 تا 167

2 ) L’eceil intellectuel de l’Europe                                                    
          45 تا 41 های صفحه .220

                                                     L'Inquisition ou la Dictature de la 
Foi     
   47  تا 45 های صفحه .221
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L'Inquisition ou la Dictature de la Foi                                                          
    131 صفحه .222

L'Inquisition ou la Dictature de la Foi                                                         
 میلیون 65 تا 60 ،14 قرن اول نیمه و 13 قرن پایان در نشین، کاتولیک سرزمینهای .223

  1 جلد 52 صفحه به کنید نگاه. داشتند جمعیت
LeTemps des Reformes                                                                            

   40 صفحه  .224
L'Inquisition ou la Dictature de la Foi                                                            

225.  Tyrannie  و قاعده به و دهد نمی پس حساب کسی به که گویند را حاکمیتی 
 Hannah Arent, du Mensonge à 147 صفحه به کنید نگاه. نیست پایبند قانونی

la Violence                                                                                                
 12 آیه حجرات، سوره ،قرآن .226
  94 آیه نساء، سوره ،قرآن .227
 نوشته ،قرآن در انسان حقوق و قضاوت حق، انسان، 83 تا 73 های صفحه .228

 صدر بنی نابوالحس
 (97 آیه توبه، سوره ،قرآن .229
 10 آیه مجادله، سوره ،قرآن .230
 ... و 10 آیه رعد، سوره ،قرآن  .231
  60 آیه احزاب، و 73 آیه توبه، های سوره قرآن .232
233.                                                                        Les croisades vus 

par les Arabes  , Amin Maalouf  
 630Orlando Figes, A People's Tragedy: The Russian صفحه .234

Revolution 1891-1924, Penguin Books, 
1997                                                                                                                 , 

 Nicolas Werth, Histoire de                                         152 صفحه .235
l'Union soviétique, PUF, 1999 

236.Nicolas Werth, Crimes et violences de masse des guerres 
civiles russes,  Encylopedia of Mass Violence / Sciences-Po Paris, 

 مندرج ،(او پاسخ و او به خمینی احمد نامه و خمینی نامه) 152 و 151 سندهای و 2008
   منتظری الله آیت خاطرات در
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 Robert Gellately, Lenin, Stalin, and Hitler: The Age 207 صفحه .237
of Social Catastrophe, Knopf                                                                 , 

 .Heather Pringle,Opération Ahnenenerbe     ،51 صفحه .238
Comment Himmler mit la pseudo-science de la solution finales, 

Paris, Presses de la Cité, 2007 au service                                             
  118 تا 115 های آیه اعراف، سوره ،قرآن .239
  32 آیه قصص، سوره ،قرآن .240
 .50 تا 22  های آیه شعراء، سوره ،قرآن .241
 49 آیه شعراء، سوره ،قرآن .242
  50 آیه شعرا، سوره ،قرآن .243
  52 آیه شعراء، سوره ،آنقر .244
 26 آیه احزاب، سوره ،قرآن .245
 18 آیه زمر سوره ،قرآن .246
 ...و 56 آیه کهف، و 82 و 81 های آیه اسراء، سوره ،قرآن .247
  135 آیه نساء، سوره ،قرآن .248
  42 آیه بقره، سوره ،قرآن .249
 110 آیه عمران، آل سوره ،قرآن .250
  125 آیه نحل، سوره ،. قرآن251
  46 آیه عنکبوت، سوره ،قرآن .252
 های آیه و علق سوره و تخریبیش روش بخاطر ابولهب درفرجام تبت سوره ،قرآن .253
 بسیار
 انتها تا ابتدا از قلم سوره ،رآن. ق254
 ...و 15 و 14 های آیه صافات سوره ،قرآن .255
 ...و 6 و 5 های آیه غافر، سوره و تبت سوره و 7 آیه زخرف، های سوره ،قرآن .256
 ،قرآن ماند، دار وفا عهد بر دل به و کرد اظهار بیزاری زبان، به که یاسر عمار مورد در .257
 روی که مبادا. پذیرفت باز آغوش با باید می را شده شکنجه: داد رهنمود را عمومی روش
 نحل، سوره قرآن،. است مؤثر آنها روش که کند القاء را  باور این زورپرستان در او از گردان

  106 آیه
 آنها و( ص) پیامبر.  بود ها بتلیا ترین سخت از یکی ابوطالب، شیب ساله سه دوران .258
 .بنمود مسلم برآنها  پیروزی پس، آن از. آمدند بدر پیروز آزمون این از بودند، آورده ایمان که
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 کشتن به اقدام که کند می نشان خاطر را  واقع مستمر امر بسیار های آیه در قرآن .259
 181 و 112  و 21 های آیه عمران، آل و 91 و 61 های آیه بقره، های سوره. است پیامبر

 مکه در. کردند را( ص) پیامبر کشتن قصد باوران قدرت بارها و...  و 155 آیه نساء، و
 مهاجرت سفر( ص) پیامبر و خوابید( ص) پیامبر بستر بر( ع) علی. کردند را او جان قصد
 .است بشیجن و بعثت هر پیروزی ضرورت هجرت. گرفت پیش در را

 ...و 18 آیه عنکبوت، سوره ،قرآن .260
  48  آیه شوری، سوره ،قرآن .261
  30 و 24 های آیه حج سوره ،قرآن .262
 30 و 24 هاییه، آحج سوره ،قرآن .263
  55 آیه قصص، سوره ،قرآن .264
  18 و 17 های آیه زمر سوره ،قرآن .265
  12 آیه حجرات، سوره ،قرآن .266
  6 آیه حجرات، سوره ،قرآن .267
 106 آیه نحل، سوره ،قرآن .268
  81 آیه عمران، آل سوره ،قرآن .269
  1 آیه احزاب، سوره ،قرآن .270
 8 و 7 های آیه احزاب، سوره ،قرآن .271
 پیروزی و مبارزه رسم و راه انتها تا ابتدا از این. 23 و2 ،1 های آیه فتح، سوره ،قرآن .272
 از فشارها زیر نشدن بیگانه خود از یعنی ماندن خود اول، شرط: شرطها به. است مبارزه در
 ...  و است نشدن دشمن العمل عکس سوم، شرط و خطاها از کاستی دوم، شرط و سو هر

  52 آیه حج، سوره ،قرآن . 273
 اشراف جمع به روزی و آمد ستوه به  کفار دائمی آزار و جنگ از پیامبر که گویند .274
 سازش دل بدلخواهِ  آنرا رسید 19 آیه به وقتی و خواند آنها بر را نجم سوره و درآمد قریش
 ها موازنه کتاب به کنید رجوع...  و شدند موافق التقاط این در او با کفار و خواند رشپذی
 .صدر بنی ابوالحسن اثر

 صادق امام از حدیث و 22 آیه کهف، سوره ،قرآن .275
  17 آیه شوری، سوره ،قرآن .276
  68 آیه ئده،ما سوره ،قرآن .277
 52 آیه اعراف، سوره ،قرآن .278
  36 آیه اسراء، سوره ،قرآن .279
  66 آیه عمران، آل سوره ،قرآن .280
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  43 آیه عنکبوت، سوره ،قرآن .281
  162 آیه نساء، سوره ،قرآن .282
  256 آیه بقره، سوره ،قرآن .283
  122 آیه توبه، سوره ،قرآن .284
  15 آیه لقمان، سوره ،قرآن .285
  108 آیه یونس، سوره ،قرآن .286
  87 آیه مائده، سوره ،قرآن .287
  121 آیه عمران، آل سوره ،قرآن .288
  109 آیه بقره، سوره ،نقرآ .289
  63 متن، در مذکور آیه شماره ،63 تا 61 های آیه نساء های سوره ،قرآن .290
 تا 86 های آیه عمران، آل ؛217 و ،109 ،108 های آیه بقره، های سوره ،. قرآن291
 ؛71 آیه انعام، ؛54 ،42 ،41 های آیه مائده، ؛137 آیه نساء، ؛106 ،100 ،99 ،91

 24 ،22 های آیه غاشیه، ؛11 تا 9 های آیه ممتحنه، ،8 آیه اسراء، ؛106 آیه نحل،
 171 آیه نساء، سوره ،قرآن .292
 31 آیه توبه، سوره ،قرآن .293
 42 آیه بقره، سوره ،قرآن .294
 58 آیه احزاب، هسور ،. قرآن295
 ...  و تبت تکاثر، همزه، های سوره ،قرآن .296
 نوشته اسالم در بشر حقوق و اسالمی قضاوت  کتاب به کنید نگاه تفصیل برای .297

 .ریمآو می توتالیتاریسم در را قضائی دستگاه مشخصات دورتر کمی و. صدر بنی ابوالحسن
 اصلی خطوط تنها اینجا در است، شده مطالعه جداگانه اسالمی قضاوت که آنجا از .298
 .شوند می ذکر
 105 آیه نساء، سوره و 48 ،47 ،45 ،44 آیه مائده، سوره ،قرآن .299
  47شماره آیه مذکور در متن  ،47 تا 44 های آیه مائده، سوره ،. قرآن300
  بعد به 43 های آیه مائده، سوره ،قرآن .301
 14 متن در مذکور آیه شماره ،18 تا 8 های آیه مائده، سوره ،قرآن .302
 47 آیه یونس، و 78 آیه نحل، های سوره ،قرآن .303
 ...  و 26 آیه ص، سوره و 15 و 14 های آیه شوری، سوره ،قرآن .304
 آیه انعام، و 149-157 های آیه صافات، و 51 و 50 های آیه مائده، سوره ،. قرآن305
 ...  و 145 تا 136 های
 17 آیه شوری، سوره ،قرآن .306
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 ...  و 59 آیه مائده، های سوره ،قرآن .307
 و 126 متن در مذکور های آیه شماره ،129 تا 123 های آیه اعراف، سوره ،قرآن .308
127 
 2 آیه طه، سوره ،قرآن .309
 60 و 58 های آیه نساء، سوره ،قرآن .310
 حق، انسان، کتاب به کنید نگاه نیز و 8 آیه ص، و 71 آیه مؤمنون، های سوره ،قرآن .311

 59 تا 56 های صفحه قرآن، در انسان حقوق و قضاوت
 107 و 150 های آیه نساء،  سوره ،قرآن .312
  46 آیه نحل، و 96 آیه مؤمنون، و 6 آیه رعد، های سوره ،قرآن .313
 آیه ،قصص سوره ،قرآن اما کنید، پاداش خوبی با را بدی که بود این مسیح دستور .314
کند و پاداشت مضاعف حال که جبران نیکی به بدی را تصدیق میدر همان 55 تا 47 های

  دهد.وارد نشدن در مدار بسته دشمنی را نیز رهنمود می ،کندبرای نیکی مقرر می
 و 11 آیه یونس، و 45 آیه مائده، و 107 و 105 های آیه نساء، های سوره ،قرآن .315
 79 و 78 های آیه انبیاء، سوره بخصوص و 45 آیه فصلت، و 110 آیه هود،
 آیه ص، سوره ،100 تا 97 و 75 های آیه نساء، و ،282 آیه بقره، های سوره ،قرآن .316
 35 تا 21 های
 123 آیه اعراف، سوره ،قرآن .317
 یونس، ،52 آیه انعام، ،19 آیه نساء، و 256 ،188 های آیه بقره، های سوره ،. قرآن318
 ...  و 13 آیه حجرات، ،10 و 9 های آیه ممتحنه، و 33 آیه نور، ،99 آیه

 97 آیه هود، سوره ،قرآن .319
 14 آیه جن، سوره ،قرآن .320
 9 آیه حجرات، و 76 آیه نحل، های سوره ،قرآن .321
 1 آیه انفال، سوره ،قرآن .322
 79 آیه عمرن، آل سوره ،. قرآن323
  60 و 58 هاىآيه نساء سوره ،قرآن .324
 12 آیه نجم های سوره ،قرآن .325
  28 آیه نجم، ،قرآن .326
 94 آیه نساء،  و 187 آیه عمران، آل و 230و 160 های آیه بقره، های سوره ،. قرآن327

 آیه زخرف، و 39 آیه نحل، و 6 و 5 های آیه انفال، و 55 آیه انعام، و 6 آیه حجرات، و
 ( حق سپیده کننده آشکار و تاریکی دل بازکننده)  «الفلق رب» و... و 63
 فلق سوره ،قرآن .327
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 ،188 آیه بقره، رهسو ،قرآن .329
  60 آیه نساء، ،قرآن .330
  72تا   7 آیه طه، ،قرآن .331
  47 آیه یونس، سوره ،قرآن .332
  127 آیه نساء، سوره ،قرآن .333
 .9 آیه، حجرات و 25 آیه حدید، و 42 آیه مائده، سوره ،قرآن .334
  10 و 9 و 8 های آیه بلد، سوره ،قرآن .335
  36 آیه اسراء،  سوره ،قرآن .336
 58 آیه نساء، سوره ،قرآن .337
 42 آیه بقره،  و 8 آیه انفال، های سوره ،قرآن .338
 21 آيه جن سوره ،قرآن .339
 14 آيه جن سوره ،قرآن .340
 29 و 21 هاىآيه جن سوره ،قرآن .341
 97 آيه هود سوره ،قرآن .342
 25 آيه يونس سوره ،قرآن .343
 76 آيه نحل سوره ،قرآن .344
 90 آيه نحل سوره ،قرآن .345
  9 آيه حجرات سوره ،قرآن .346
 10 آيه حجرات و 1 آيه انفال سوره ،قرآن .347
 105 آيه انبياء سوره ،قرآن .348
 24 آیه معارج، و 7 آیه حشر،  و 38 آیه روم، و 26 آیه اسراء، های سوره ،. قرآن349
  39 آیه نجم، سوره ،قرآن .350
  59 آیه نساء، سوره  ،قرآن .351
 12 آیه اعراف، سوره ،قرآن .352
  31 تا 27 های آیه مائده، سوره ،قرآن .353
 31 آیه بقره، سوره ،قرآن .354
 72 آیه احزاب، سوره ،قرآن .355
 158 آیه ساء،ن سوره ،قرآن .356
 اسالم در بشر حقوق و اسالمی قضاوت درباره ما تحقیق به کنید . نگاه357
 256 آیه بقره، سوره ،قرآن .358
 .17 متن در مذکور آیه شماره و 18 و 17 های آیه زمر، سوره ،قرآن .359
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 257 و 256 ایه آیه بقره، سوره ،قرآن .360
 مائده، ،5 آیه نساء، و 94 ،78 ،75 ،24 ،22 های آیه عمران، آل های سوره ،قرآن .361
 ...  و 61 و 60 های آیه یونس، ،103 و 42 ،41 های آیه

 سوره جمله از: اند آمده حق تکذیب درباره مختلف های سوره در که هایی آیه ،قرآن .362
 .رحمن و قمر های
 آیه انعام، و 24 آیه عمران، ال و 26 آیه غافر، و 217 آیه بقره، های سوره ،قرآن .363
 104 آیه یونس، و 49 آیه انفال، و 140 و 139 ،138 ،137 ،70
 های آیه عمران، آل ؛251 تا 246 ،27 و 24 تا 8 های آیه بقره، های سوره ،قرآن .364
 73 ،56 ،55 های آیه اعراف، ؛64 و 34 ،33 های آیه مائده، ؛94 آیه نساء، ؛64 ،63
 های آیه هود، ؛152 تا 142 ،91 ،81 ،40 های آیه یونس، ؛73 آیه انفال، ؛85 و 79 تا

 کهف، ؛4 آیه اسراء، ؛125 و 88 های آیه نحل، ؛25 آیه رعد، ؛73 آیه یوسف، ؛85 و 84
 های آیه نحل، ؛183 آیه شعرا، ؛103 و 79 تا 71 های آیه مؤمن، ؛22 آیه انبیاء، ؛94 آیه
 های آیه عنکبوت، ؛78 تا 76 های آیه قصص، ؛206 تا 204 و 51 تا 45 ،34 ،14
 ....  تا 28
 و 86 آیه زخرف، و 42 آیه سبا، و 45 تا 30 های آیه بخصوص طور، سوره ،قرآن .365
 ...  و 87 آیه مریم، و 13 آیه رعد
 و 28 آیه نجم، و 24 و 23 و 17 های آیه جاثیه، و 6 آیه لقمان، های سوره ،قرآن .366
 ...و 49 آیه شعراء، و تکاثر سوره
 صدر بنی ابوالحسن نوشته شخصیت کیش کتاب به کنید نگاه .367
 22 و 6 های آیه رعد، و 8 آیه فاطر، و 137 و 79 های آیه انعام، های سوره ،قرآن .368

 ...و 34 آیه فصلت، و 46 آیه نمل، و
 33 و 32 و 31 های آیه سبا، و 75 آیه اعراف، و 31 آیه توبه، های سوره ،. قرآن369

 ...و
 ...و انتها تا ابتدا از انبیاء و 6 آیه لقمان، های سوره ،قرآن .370
 اسراء، ؛120 آیه نساء، ؛26 آیزه بقره، ؛45 تا 40 های آیه فاطر، های سوره ،قرآن .371
 ...  و 86 آیه اعراف، ؛64 آیه

 و 166 آیه نحل، ؛87 آیه مائده، ؛140 آیه انعام، ؛37 آیه توبه، های سوره ،قرآن .372
 ... 

 آیه عمران، آل ؛13 آیه جن، ؛11 ،10 هیا آیه نحل، ؛112 آیه طه، سوره ،قرآن .373
 112 آیه نحل، ؛83 آیه یونس، ؛277 ،274 ،262 ،156 ،155 های آیه بقره، ؛175

 ...   و
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 و 10 های آیه فاطر، ؛124 و 123 های آیه انعام، ؛45 آیه محل، های سوره ،قرآن .374
 ...  33 آیه عد،ر ؛22 آیه نوح، ؛33 آیه سبا، ؛123 آیه اعراف، ؛43
 و 102 های آیه بقره، ؛186 و120 تا 111 های آیه اعراف، های سوره ،قرآن .375
 64 ،60 های آیه مائده، ؛117 آیه شمس ؛52 آیه نجم، ؛32 آیه طور، ؛71 آیه طه، ؛257

 ...   و 60 و 61 های آیه نساء، ؛68 و
 ...  و 4 آیه قصص، سوره ،قرآن .376
 ...  و 2 آیه جمعه، سوره ،قرآن .377
 ؛6 آیه انعام، ؛117 آیه عمران، آل ؛50 آیه نجم، ؛78 آیه قصص، های سوره ،قرآن .378
 ...  و 17 ،16 آیه آسراء، ؛4 آیه حجر، ؛13 آیه یونس،
 ...و 58 آیه قصص و 6 آیه انعام، های سوره و نوح سوره ،. قرآن379
 شخصیت کیش کتاب به کنید نگاه نیز و 58 تا 37 های آیه غافر، سوره ،قرآن .380
 تکاثر سوره جمله از ،قرآن .381
                                                 دوم فصل .382

Alvin Toffler; Les nouveaux pouvoirs, traductin française                     
 1 جلد135  تا 121 های صفحه .383

Michel Fouchault; Histoire de la  exualité                                              
 انحالل و انحطاط مرحله به قدرت ابر دو ورود سلطه، باره در متعدد های مطالعه در .384
 فصل در ،توحیدی اقتصاد در بار، نخستین. امروز تا انقالب از پیش از. ام ردهک تشریح را

 قدرت ابر بمثابه روسیه. ام داده توضیح را قدرت انحالل و ایجاد فراگرد سوم، و دوم های
 .است انحطاط حال در امریکا و شد منحل
385. La fin de l'histoire   Francis Fukuyama;بر فوکویاما کتاب، این در 
 نظر این بر خود او. است تاریخ پایان لیبرال دموکراسی کمونیسم، شکست با که اینست
 Hegel  هگل اثر  La Phénoménologie de l'esprit کتاب از را خود نظر او. نماند
 انقالب روس، فیلسوف Alexandre Kojève  کوژو فوکویاما، از پیش. است گرفته

 تاریخ پایان از اند برگرفته نظرها این که است بدیهی. بود خوانده تاریخ پایان را کمونیستی
 . اسالم و مسیحی های دین نزد

 نگاه رشد، در آنها انداختن بکار و محرکه نیروهای مهار به توانا جهانی نظام باره در .386
 شده اظهار نظر سه که  صدر بنی ابوالحسن نوشته قاره سه در سیاسی اندیشه یرس به  کنید
 و جهانی نظامی جانبدار نظر سه از نظر دو. است صدر بنی ابوالحسن نظر آنها از یکی اند،
 عمران و انسان رشد در آنها انداختن بکار و محرکه نیروهای و ها ملی ماوراء مهار به توانا
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 به صدر، بنی ابوالحسن نوشته اجتماعی عدالت کتاب در کنید جوعر نیز و. است طبیعت
 . عدمی موازنه اصل بر اجتماعی عدالت
 های آیه. صدر بنی ابوالحسن نوشته شخصیت کیش دوم فصل به کنید نگاه .388 و 387
 .اند شده آورده باز کتاب، از فصل این در سلطه، زیر قوم با فرعون رفتار باره در قرآنی
 تبلیغاتی دستگاه و فلسفه و اخالق و شناسی جامعه و اقتصاد دانشهای ما، زمان در .389
 انسانها کردن معتاد و قدرت به بخشیدن اصالت: کنند می را فرعون دوران ساحران کار عظیم

 اعراف، سوره ،قرآن) کرد باطل را فرعون ساحران سحر( ع) موسی قدرت، از تاطاع به
 . کند باطل را قدرت بیانهای سحر که باید آزادی بیان ما، زمان در(.  121 تا 103 های آیه

 رفته بکار وفقیتم با همواره امروز، تا کرد، پیروی آن از( ع) موسی که ای قاعده  .390
 محرکه نیروهای: دهد می تغییر و کند می تغییر آورد، انقالب به روی سلطه زیر هرگاه: است
 آنقدر را خود قوم موسی. برد می بکار خویش رشد در خود داد، می گر سلطه به که را ای
 یجدید،یعن نسل به را خود جای پذیری، سلطه به معتاد نسل که داشت نگاه سینا صحرای در

 رشد راه راست توانست می و است ساز محرکه نیروی خود نوبه به که داد ای محرکه نیروی
 .گیرد پیش در را

 اثر بر جمله از را، فراگیر استبداد انحالل و انحطاط جریان قصص سوره ،قرآن .391
 .کند می عبرت و خرد اهل گوشزد سلطه، زیر قوم انقالب
 .ندارد والیت دیگری بر کسی براینست اصل و 108 آیه یونس، سوره ،قرآن .392
 محتوی از نه و است دولت از سخن نه ،قرآن در. نکرد تأسیس دولت( ص) پیامبر .393

: است بمیان سخن امامت از. است بمیان سخن شورایی مدیریت از. آن نوع و شکل و
 می تشریح معاد و عدالت و امامت و پیامبری. شوند می فهرست مادی – معنوی حقوق
 خداوند، با رابطه در و رها قدرت با رابطه بند از را انسانها که آنست برای دین چون. شوند
 تضادهای نفی معنای به جمله از راهنما، اصل توحید برهد، یکدیگر با قدرت روابط از

 آزادی بیان و اسالم راهنمای اصول کتابهای به مراجعه. شودمی االصول لاص اجتماعی،
 به انتشار آماده دارد اکنون هم و است یافته انتشار هجرت در اسالمی انقالب درنشریه)

 گیویژه شناختن در را کننده مراجعه صدر، بنی ابوالحسن نوشته( گردد می کتاب صورت
 .آیند بکار توانند می ،شورایی ساالری دممر و باز جامعه های
  14 آیه جن، سوره ،قرآن .394
 آموختن دانش و است انسان ذاتی که است جوییدانش استعداد بیانگر نبوی حدیث .395
 . است انسان ذاتی حقوق از حقی نیز

صدر و حسن  بنی ابوالحسن نوشته آزادی بیان استقالل و هایگیویژه به کنید نگاه .396
 رضائی
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 اصل بر اجتماعی عدالت نیز و اسالمی راهنمای اصول در عدالت فصل به کنید نگاه .397
 .اجتماعی عدالت کتاب در عدمی موازنه
( است یافته انتشار هجرت در اسالمی انقالب درنشریه) رشد کتاب به کنید نگاه .398
 استبداد خاصه استبدادها، های پایه ستون از ای پایه ستون نیز و  صدر بنی ابوالحسن نوشته
 .فصل همین در فراگیر،
 برای. برد بکار باید می که است میزانی. رسید آن به باید می که نیست هدفی عدالت .399
 کنید رجوع گردد، می میزان وقتی و شودمی هدف وقتی عدالت فرق نیز و عدالت از تعریفها

 .صدر بنی ابوالحسن نوشته اجتماعی عدالت کتاب به
 سامانه یا نظام به که آنجا در صدر، بنی ابوالحسن نوشته ها موازنه کتاب به کنید نگاه .400
 .پردازد می کامل
 نوشته ،«قرآن در انسان در حقوق و قضاوت حق، انسان،» کتاب به کنید نگاه .401

  141 صفحه چهلم، ماده صدر، بنی ابوالحسن
  قمر، سوره توضیح در صدر بنی ابوالحسن نوشته توحیدی اقتصاد به کنید نگاه .402
 اما. دهد می اختصاص خود به را جهان تولید سوم دو از بیشتر ت،قدر های هزینه .403
 تنها. است بیشتر بسیار ویرانگر فعالیتهای میزان دهیم، قرار مالک را محرکه نیروهای اگر

 می بکار تولید در که ایست سرمایه برابر 7 افتند، می بکار بازیها بورس در که هایی سرمایه
 .هستند ویرانگر خدمات و های هفرآورد سوم، دو آن، از که افتد
: گیرد می بخود سرمایه که داند می اولی شکل را پول سرمایه، اول کتاب در مارکس .404
 آن، در که است مداری بیشتر، بهای به فروختن برای خریدن معنای به پول ← کاال ← پول

 E.Mandel; Traité d’economie marxiste ماندل قول بر بنا مازاد) اضافی ارزش
 ،شودمی تولید که کاالیی  او، دید از. آید می بوجود سرمایه، یا( 92 تا 71 های صفحه
  خود از را مازاد. پردازد نمی کامل را کار بهای او به دار، سرمایه اما. بردارد در را کارگر کار
 .(اندازد می بکار تولید در) کند می سرمایه و

 با. سرمایه از است او تعریف است، گرفته انجام گذشته در که است متراکمی کار سرمایه    
 کنیم، لحاظ افتند، می بکار تولید در که را محرکه نیروهای مجموع هرگاه ، وجود این

 .  کند پیدامی انواع  سرمایه این و شوند می تلقی سرمایه
. روند می دیگر های دارایی تولید بکار که است دارایی مجموع سرمایه اقتصاد، در اما     
 اول جلد از دوم فصل به کنید نگاه

Denise Flouzat; Economie Contemporaine                                          
 نوشته توحیدی اقتصاد و سانسور با مبارزه و امامت تعمیم کتاب دو به کنید نگاه .405

 .صدر بنی ابوالحسن
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 1960 سالهای در را جمعیت افزایش و فقر رابطه فرانسوی شناس جامعه بالندیه، .406
 باره، این در. امداده انتشار باره این در تحقیقی سالها، همان در خود من. استکرده مطالعه
 :داد ترتیب نیز  1994 سپتامبر 13 تا 5 از قاهره، در کنفرانسی متحد ملل سازمان

 Conference internationale sur la production  et le 
developpement                                                                                         

( 185 آیه ،بقره سوره) عسر نه و است خواسته یسر انسانها برای  خداوند ،قرآن بر بنا .407
 ( 34 آیه توبه، سوره قرآن،) است ندیده روا را اندوزی گنج اما

 بر تدبیر تقدم چرایی باره در اسالم راهنمای اصول در عدالت فصل به کنید نگاه .408
 .تقدیر
 عدالت فصل اجتماعی، عدالت و 13 و 12 یفصلها توحیدی اقتصاد به کنید نگاه .409
 صدر بنی ابوالحسن نوشته سه هر رشد، کتاب و عدمی موازنه اصل بر

 باشند برخوردار کار، نتیجه در و کارمایه و نان و آب از باید می همگان ،اسالم بنابر  .410
 284 های صفحه ،توحیدی اقتصاد در که صدر باقر محمد نوشته اقتصادنا، به کنید نگاه. 
 .است شده نقل ، 285 و

 اصل بر اجتماعی عدالت فصل اجتماعی عدالت کتاب دو به کنید نگاه .412 و 411
 صدر بنی ابوالحسن نوشته عدمی موازنه
 نظرهای جهانی، انقالب باره در.  بخش همین در انقالب ینامیکد به کنید نگاه .413
 :اند شده اظهار بسیار
 او. کرد خود فراگیر استبداد توجیه وسیله را کشور یک در سوسیالیسم نظریه استالین .414
 چهاردهمین در و  داد بسط را آن بوخارین. کرد ئهارا را نظر این 1924 دسامبر 24 در

 و حزب راهنمای نظریه و رسید تصویب به شوروی جماهیر اتحاد کمونیست حزب کنگره
 جهان مقیاس در سوسیالیسم و دائمی انقالب جانبدار تروتسکی برابر، در. شد شوروی دولت
 . بود
 که روشی خیر؟ یا است یافتنی تحقق کشور یک رد سوسیالیسم آیا: بود این پرسش    

 سوسیالیسم ایجاد به او زیرا. نیست یافتنی تحقق که نکرد ثابت گرفت، پیش در استالین
 از برخوردار ای جامعه تجربه برابر، در. پرداخت توتالیتر دولت یک ایجاد به. نپرداخت
 60 برغم زیرا. شد موفق( ص) پیامبر توسط کوچک، جامعه یک در ،شورایی دموکراسی

 تجربه آن، راهنمای فکر بمثابه اسالم و تجربه این برداشتن میان از قصد به نظامی حمله بار
 اجرا به خداوند، با رابطه ایجاد راه از قدرت با رابطه قطع برای رهنمودها زیرا. شد موفق

 عصر، این در. بگردد جهان در تحول محرکه نیروی توانست می تجربه این. شدند گذاشته
 در انقالب محرکه نیروی رشد، و آزادی و استقالل هدف، و روش بمثابه ایران، انقالب
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 می انقالب موجهای جست، می تحقق مردم جمهور والیت هرگاه. گشت دیگر کشورهای
 .فراگیرند را جهان توانستند
 و. صدر بنی ابوالحسن از «یزدی مصباح نوشته ،قرآن در جهاد» نقد به کنید نگاه .415
 .صلح بر حق است جمله آن از که انسان حقوق
 باز و قدرت نهی و امر از اطاعت به اعتیاد با است مبارزه اکبر، جهاد جهاد، سه از .416
 .خویش حقوق و آزادی و استقالل جستن
 ابوالحسن از دیگری و ویی پل از یکی نظر، دو. قاره سه در اندیشه سیر به کنید نگاه .417
 .اند کرده پیشنهاد جهان دموکراتیک مدیریت معنای به را جهانی سیاست صدر، بنی

  60 آیه انفال، سوره ،قرآن .418
 دوازدهم تا هشتم فصلهای ،توحیدی اقتصاد به کنید نگاه  .419
 .آزادی بیان های گیویژه نیز و رشد کتاب به کنید نگاه تفصیل، برای .420
 کتاب در عدمی موازنه و اسالم راهنمای اصول در معاد فصل به کنید نگاه .422 و 421
 . کتاب ینهم در آزادی زمان و قدرت زمان و ها موازنه
 . هستند انسان معنوی حقوق... و عشق و دوستی دیدیم، فصل همین در که ترتیبی به .423
  123 آیه اعراف، سوره ،قرآن .424
 John Plamenatz; Consent, Freedom and 170 و 32 های صفحه .425

Political Obligation  وبر ماکس و شومپتر نظر بر است متکی او نظر. 
 حزب اعضای ای حرفه کار جانبدار ،گرایی نخبه بر افزون «کرد؟ باید چه» در لنین .426
 مرحله در بورژوا دولت برافکندن آن هدف و داشت خواهد ارگان یک انقالبی حزب. است
 .است دوم مرحله در بورژوا طبقه و اول

 Maurice Duverger; Les Partis 209 تا 206 و 196 تا 182 های صفحه  .427
Politiques                                                                                                 

 .مردم آحاد ناموس و مال و جان بر امر ولی مطلقه والیت اصل .428
 راه از. است اجباری دولت مرام یا دین جدید، و قدیم فراگیر ادهایاستبد تمامی در .429
 می کنترل محرمانه را ها فتوی قم مدرسین یزدی، محمد آقای قول بر بنا اگر نیست اتفاق
 ممنوع امر، ولی فتوای مخالف فتوای صدور عملی، مواردی در و نظری بلحاظ و کنند
 شودمی رتقد توقعات تابع مرام یا دین سرانجام،. است
 Les 207 و 206 های صفحه) است مرد ابر رهبر فراگیر، استبدادهای همه در .430

Partis Politiques )خطا پیشوا دست: گفت می هیتلر.  فقیه والیت رژیم در خمینی و 
 مبحث سه به کنید نگاه نیز و. خوانند می «معصوم تالی» را او خمینی دستیاران و کند نمی
 .شخصیت کیش کتاب اول



308 
 

 مسئولیت از بری او. است واجب امر ولی از اطاعت ،فقیه مطلقه والیت نظریه بنابر .431
 رهبر مطیع باید می افراد نیز لیترتوتا احزاب در. است مسئول خداوند برابر در رهبر اما. است
 در همگان ،استالینیسم و نازیسم در. است رهبر از اطاعت آن و یکی آنها مسئولیت. باشند
                                                           254 تا 248 های صفحه به کنید نگاه. شوند می مسئول رهبر و پیشوا برابر

Les Partis Politiques  
 Hannath rendt; du mensonge à la 152 تا 143 های صفحه .432

violence                                                                                                    
 های خاصه نیز و تکلیف با حق طهراب باره در صدر بنی ابوالحسن نوشته به کنید نگاه .433
 «قرآن در انسان حقوق و قضاوت و حق انسان،» کتاب در حق
  حق با مصلحت رابطه باره در صدر بنی ابوالحسن نوشته به کنید نگاه .434
 رهبری، استعداد نیز و( رهبری حق جمله از) ذاتی حقوق های خاصه از ای خاصه  .435
 .کتاب این سوم بخش در مردم جمهور والیت به کنید نگاه. آنست بودن انتقال قابل غیر

 .آزادی بیان کتاب در اخالق فصل نیز و شخصیت کیش سوم مبحث به کنید نگاه .436
 را عملی هر و است میزان حق آن، بر بنا که است قرآنی اصل ترجمان( ع) علی قول .437
 ...و 181 و 8 های آیه اعراف، سوره ،قرآن جمله، از. سنجید بدان باید می

 خداوند است حق چون که است اصل این ترجمان( ع) صادق امام صحیح رهنمود .438
 .است حق فرماید می خداوند چون نه و فرماید می

  18 آیه زمر، سوره ،قرآن . 439
 اطاعت تصمیم، مرحله در که کند می تصدیق را واقعیت این بینهم شورای امرهم .440
 بر نیز، اجرا مرحله در اما. نیست الخطاب فصل هیچکس مرحله، این در. ندارد محل

 افاذ و باالمر شاورهم. بگذارد اجرا به را شور حاصل و کند شور که است شوری منتخب
 بخش در فقیه مطلقه والیت بطالن دالیل به کنید نگاه تفصیل برای. الله علی توکل عزمت
 .کتاب این سوم
  156 آیه بقره، سوره ،قرآن .441
 107 آیه توبه، سوره ،قرآن .442
  38 آیه شوری، سوره ،قرآن .443
  159 آیه عمران، آل سوره ،قرآن .444
 محمود نوشته ،قرآن از پرتوی سوم، جلد پنجم، قسمت ،396 تا 394 های صفحه .445

 طالقانی
  10 تا 1 های آیه روم، سوره ،قرآن .446
 تکاثر سوره جمله از ،قرآن .447
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  7 و 6 های آیه علق، سوره، ،قرآن .448
 دخان، ؛6 آیه انعام، ؛8 آیه زخرف، ؛58 آیه قصص، ؛9 آیه انبیاء، های سوره ،. قرآن449
 35 آیه احقاف، و 47 آیه انعام، ؛5 آیه الحاقه، ؛37 آیه

   16 و 15 های آیه اسراء، سوره ،قرآن .450
 76 آیه نساء، و 212 آیه بقره، های سوره ،قرآن .451
 43 آیه انعام، سوره ،قرآن .452
 صدرها نوشته ابوالحسن بنی موازنه  به کنید نگاه  .453
 41 تا 37 متن در مذکور های آیه شماره. 42 تا 34 های آیه نازعات، سوره ،قرآن .454
 50 و 49 های آیه بقره، سوره ،قرآن .455
 فقیه مطلقه والیت باره در ایخامنه علی به خمینی اللهروح نامه به کنید . نگاه456
  29 آیه فتح، سوره ،قرآن .457
  21تا  11های آیه احزاب، سوره ،قرآن .458
فصل»ستانند و  خود را ای هویت خویش را از دشمن میو خامنه . نه هم خمینی459

کند. دست نشاندگان خطاب نمی دست پیشوا :گفتنیز می هیتلر ،نامندمی« الخطاب
 حزب از خطا مبری است. و... :گفتندنیز می استالین
 ،از جمله در کتاب توتالیتاریسم ،زیر سلطه –های روابط مسلط پویایی. نگاه کنید به 460

 صدرنوشته ابوالحسن بنی
  Michel Fouchault; Histoire de la  1 جلد 125 تا 121  صفحه .461

exualité 
 9 و 7 های آیه قصص، سوره ،قرآن .462
 به کنید نگاه ونیز 52 آیه ذاریات، و 13 آیه نمل، و 109 اعراف های سوره ،قرآن .463
 چگونه باره در( 2011 آوریل 5) هاروراد دانشگاه مجله در صدر بنی ابوالحسن نوشته

 .دهد می روی انقالب
 135 تا 121  صفحه ،فوکو نظر بنابر قدرت چهارگانه قواعد از سوم قاعده .464

 Michel Fouchault; Histoire de la  exualité                                            
 

 در آن از ای خالصه. جهان کشورهای علمی رشد باره در 2010 نوامبر 10 گزارش .465
  مللیال بین صندوق و. است یافته انتشار 763 شماره هجرت، در اسالمی انقالب نشریه
 را آن زیان و تن هزار 150 ساالنه کنند، می مهاجرت ایران از که را هاییمغز شمار پول

 .است کرده برآورد دالر میلیارد 50 معادل
 ای خامنه علی به خمینی الله روح نامه .466
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 سرشت بر بنا انسان، چون ،هابس نظر بر بنا و بود امید و یمب مصدر شاه ایران، در .467
 او به و گزینند می بر شاه انسانها کند، زندگی جامعه در بتواند اینکه برای است، شرور خود،
 از که Thomas Hobbes; Leviathan به کنید نگاه. دهند می را خود بر کامل اختیار
 والیت تحت و جامعه در شرور خویش ذات به انسان زیست چگونگی توضیح پایان تا آغاز
 .است شاه مطلقه

 
 :فصل چهارم از بخش دوم )اقتصاد(

 
  49 آیه القمر، سوره ،قرآن. 468
 نیز و صدربنی ابوالحسن نوشته ها،موازنه کتاب به کنید نگاه عدمی موزانه باره در. 469
 رشد، در عدمی موازنه شدن راهنما اصل باره در و صدربنی ابوالحسن وشتهن آزاد عقل کتاب

 .صدربنی ابوالحسن نوشته دو هر رشد کتاب دوم جلد به و توحیدی اقتصاد کنید نگاه جمله از
 39 آیه نجم، سوره ،قرآن. 470
 ,Herbert Marcuse                           نیز و توحیدی اداقتص به کنید نگاه. 471

L'homme unidimensionnel                                                                         
 ابوالحسن نوشته دو هر تماعیاج عدالت نیز و اسالم راهنمای اصول به کنید نگاه. 472
 صدربنی

 چون. کندمی پیدا تضاد آزادی، با شود، تعریف برابری که عدالت ،لیبرالیسم بنابر. 473
-Qu'est کتاب در تورن آلن که مدعی این. شودمی محلبی عدالت برگزید، را آزادی باید

ce que la démocratie  ?هم و اجتماعی عدالت کتاب در هم قرارداده بحث موضوع 
 بلحاظ هم و برابری به عدالت تعریف بلحاظ هم. استشده نقد دوم، جلد رشد کتاب در

 لیبرالیسم در آزادی تعریف
 نوشته ،توتالیتاریسم کتاب به کنید نگاه تفصیل برای و 71 آیه توبه، سوره ،قرآن. 474

 صدربنی ابوالحسن
 اول کتاب از اول بخش دموکراسی، ارکان کتاب به کنید نگاه.  475
 و صدربنی ابوالحسن نوشته  Petrol et Violence کتاب دوم فصل به کنید نگاه. 476
 زاده قطب صادق و ویی پل

 141 آیه انعام،: هاسوره این در هاآیه این ،قرآن به کنید هنگا جمله از اسراف باره در. 477
 جمله از تبذیر، باره در و 28 آیه وغافر،151 آیه شعراء و 2 آیه یونس و 31 آیه اعراف، و

  27 و 26 هایآیه ، اسراء و هایسوره قرآن، به کنید نگاه
 میریمی فردا كه باش نانچ و ای زنده همیشه كه باش چنان(: ع) علی قول. 478
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 19 آیه انفطار، سوره ،قرآن. 479
 استنوشته رشد کتاب اول جلد در آزادی، و استقالل پایه بر رشد به کنید نگاه. 480
 17 آیه غافر، سوره ،قرآن. 481
 دوم جلد رشد، کتاب به کنید نگاه و اسالم در الضرر قاعده. 482
  29 آیه نساء، سوره ،قرآن. 483
 31 آیه ابراهیم،17 ،قرآن. 484
 و... 274و  265و   264و   254 و 195 هایآیه ،های بقرهسوره ،قرآن. 485
 توحیدی اقتصاد کتاب نیز و دوم و اول جلد دو رشد کتاب به کنیدنگاه. 486
 کتاب در سلطه زیر – مسلط روابط دینامیک و محرکه نیروهای به کنید نگاه. 487

 صدربنی ابوالحسن نوشته توتالیتاریسم
  به کنید نگاه شدن شئی فراگرد باره در. 488
- T. W. Adorno et M. Horkheimer, La dialectique de la Raison, 

Editions Gallimard, Paris,1983                                                              
 رشد کتاب دوم جلد -
  به کنید نگاه داری، سرمایه توسط عدد در شدن ناچیز باره در و -
                                                    Edgar Morin , Le temps est venu de 

changer de civilisation                                                                            
: مترجم هیگینز، کاتلین و سولومون رابرت نوشته جهان، در فلسفه تاریخ به کنید نگاه. 489

  300 تا 295 هایصفحه ، تهران چاپ بهجت، انتشارات شادان، منوچهر
 صدرنوشته ابوالحسن بنی گانهپنج حقوق منشور. 490
 32 آیه زخرف، سوره ،قرآن.  491
492.                    Histoire de la Propriété de Fellicien Challaye, Que 

sais- je, Editions PUF                                                                                 
  48 صفحه چیست، مالکیت کتاب در شاله، فلیسین از نقل به. 493
 1/307 کافی، اصول و 6/327 طوسی تهذیب. 494
  29 آیه نساء، سوره ،قرآن. 495
  2002 تا 200 هایصفحه ،طالقانی محمود نوشته مالکیت، و اسالم. 496
 188 آیه بقره، سوره ،قرآن. 497
  40 و 39 هایآیه نجم، سوره ،قرآن.  498
 آنها، مأخذ و نابرابریها قسمت چهارم، فصل به کنید نگاه. 499
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 و مستضعف رابطه هک پردازدمی مستمری واقع امر به بسیاری هایآیه در ،قرآن. 500
 برای ،(13 آیه حجرات، سوره)  گذاردمی ملتها برابری بر را اصل که بنابراین. است مستکبر
 8 آیه مائده و 90 آیه نساء سوره قرآن،: شودنمی قائل سلطه نیز مسلمانان غیر بر مسلمانان

 ...و
 آیه بقره، سوره قرآن،) التظلمون و التظلمون آن و کندمی مقرر قرآن که اصلی بنابر. 501
 أن... الناس، أیها»: است اصل این توضیح( ص) پیامبر قول.  است ممنوع استثمار ،(279
 عن أعطاه ما إال أخیه من إلمرئ یحل فال إخوة، المسلمین أن و المسلم، أخو مسلم کل
 مسلمانان و. است مسلمان برادر مسلمانی هر... مردم ای... أنفسکم تظلموا فال نفس، طیب

 آنچه به مگر برادرش مال خوردن نیست حالل کسی بر پس یکدیگرندو خواهران و برداران
 .مکنید ستم خود به پس. دهدمی  خاطر طیب به
 . توحیدی اقتصاد به کنید نگاه تفصیل برای -

 ... و 29 آیه نساء، و 188 آیه ،بقره سوره ،قرآن. 502
  79 آیه عمران، آل سوره ،قرآن. 503
  273 آیه بقره، سوره ،قرآن. 504
 282 آیه بقره، سوره ،قرآن. 505
 34 آیه سباآ سوره قرآن. 506
 را یکدیگر سخرتم حجرات، سوره 11 آیه در و 80 و 79 هایآیه توبه، سوره ،قرآن. 507
 .کندمی ممنوع
  99 صفحه حکیمی، محمد نوشته ساحل، فجر در. 508
  87 آیه از قسمتی یوسف، سوره ،قرآن. 509
  8/328 طوسی، تهذیب. 510
  6/368 طوسی، تهذیب. 511
 34 آیه توبه، سوره ،قرآن. 512
 111 آیه بقره، سوره ،قرآن. 513
 34 آیه توبه، سوره ،قرآن. 514
  75 آیه عمران،آل هایسوره ،قرآن.  515
 L'economie du XXème siècle                  کتاب 85 تا 55 هایصفحه. 516
  François Perroux نوشته
 205 آیه بقره، سوره ،قرآن. 517
 188 آیه  موضوع زور به مال خورد مصادیق از قدرت، شتندا رفص به مصادره. 518
 .است توبه سوره 33 آیه و نساء سوره 29 آیه و بقره سوره
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 مبارز مکتبهای شمارهمنتظره در صدراز ابوالحسن بنی خانواده و زن شناسیجامعه.  519
 صدرو موجود در سایت بنی

 بخاری صحیح. 520
  76 صفحه بالغی، صدرالدین سید نوشته ،قرآن برهان. 521
 وسمقی، صدیقه نوشته شریعت، بازخوانی 139 و 138 هایصفحه. 522
 1396 بهار  ، Kalejdoskopناشر
 مأخذ و است مستمر واقع امر بزرگ، اکثریت داشتن نگاه منقاد هاجامعه در ربا نقش. 523
 شد، قرضه گرفتار چون و رفت انگلیس و روس سلطه زیر خود ایران. هستند هاهجامع آن

 در نیز، و. شد نوخاسته قدرت دو این به امتیاز فروش یا و خیریبی عصر قاجار، عصر
 بسیار مطالعات موضوع دیگر، گروه به گروهی از و ایطبقه از سیاسی قدرت انتقال
  به کنید نگاه جمله از. استشده
 اقبال، انتشارات تیموری، ابراهیم نوشته ایران، در امتیازات تاریخ یا خبریبی رعص -
 Éric Toussaint, La dette, une arme de 2018 فوریه 4 اومانیته، با مصاحبه -

domination          politique depuis deux  
siècles                                                                                                                                                                                                                     

- La dette a joué un rôle déterminant dans l'Histoire  par Eric 
Toussaint , Erwan  Mana'ch , décembre  
2017                                                                                                                              

-             La dette comme outil de domination et de transfert des 
richesses : est-ce un phénomène nouveau  par Nathan Legrand , 

octtobre 2017                                                      
-   Comment sortir de l'injustice des rapports Nord/Sud, Par 

Rubens Ricupero,Pascal Lamy                         
 276 و 275 هایآيه بقره، سوره ،قرآن. 524
 280 آیه تا 278 آيه از بقره، سوره ،قرآن. 525
 161 آيه نساء، سوره ،قرآن. 526
  39 آيه روم، سوره ،قرآن. 527
 130 آيه عمران،آل سوره ،قرآن. 528
 تکاثر سوره ،قرآن. 529
  31 آيه اف،اعر سوره ،قرآن. 530
 27 و 26 هایآيه اسری سوره ،قرآن. 531
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 151 شعراء  ،9 انبياء ،127 طه ،83 و12 يونس ،141 انعام ،31 اعراف ،قرآن. 532
 . 5 زخرف ،43 و 28 مؤمن 152 و

 27 و 26 هایآیه اسراء،  ،قرآن تبذیر، باره در و. 533
  35 آيه و 34 آيه دوم قسمت توبه، سوره ،قرآن. 534
 7 تا 1 هایآيه همزه سوره ،قرآن. 535
 7 آيه حشر، سوره ،قرآن. 536
 البیانمجمع. 537
 19 آيه الذاريات سوره در ،قرآن. 538
 25 و 24 هایآيه معارج سوره در ،قرآن. 539
 38 آيه روم سوره ،قرآن. 540
 110 آیه بقره، سوره ،قرآن. 541
 ساحل فجر در حکیمی توسط کافی، اصول از نقل به. 542
 ،11 هایآیه ، توبه و156 آیه ، اعراف و177 ،110 ،43 آیه بقره هایسوره ،قرآن. 543
  13  آیه مجادله، و 4 آیه لقمان، و 39 آیه روم، و 4آیه مؤمنان و 71 ،18
  28 ص غزالی، محمد تألیف االشتراکیهمناهج و االسالم. 544
  6/328 طوسی، تهذیب. 545
 267 آيه بقره، سوره  ،قرآن. 546
 261 آیه بقره، سوره ،قرآن. 547
 ،267 ،265-261 ،219 %21 ،195 ،177 هایآیه بقره، هایسوره ،قرآن. 548

 و 4 آیه انفال، و 38-39 هایآیه نساء، و 134 و 92هایآیه عمران، آل و 270-272
 حج، و 31 آیه ابراهيم و 22 آیه رعد، و 99-98 ،60 ،53-54 ،34-35 هایآیه توبه،
 و 47 آیه يس، و 29 آیه فاطر، و 39 آیه سبا، و 16 آیه سجده، و  67 آیه فرقان، و 35 آیه

 17 و 16 هایآیه تغابن، و10 آیه منافقون، و 11 و 10 و 7 هایآیه حديد،
   63و  62و  42های آیه ،سوره مائده ،. قرآن549
و  61 آیه های  ،و نساء 52تا آیه  49مائده از آیه  و 188یه آهای بقره سوره ،. قرآن550
106 
 51 و 49 و 48 هایآيه مانده و 106 و 61 هایآیه نساء، هایسوره ،قرآن. 551
جلد دوم  ،و نگاه کنید به ادوار فقه میرزا محمود شهابی 193 آيه بقره سوره ،قرآن. 552
 141ص 
 6/368. تهذیب 553
 63 آيه نساء و 188 و 184 هایآيه بقره، هایسوره ،قرآن. 554
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 34 آيه توبه، سوره ،آنقر. 555
 5 و 4 هایآيه ،مريم سوره  ،قرآن. 556
 فجر، سوره و  176 و 127 و 33 و 14 تا 11 و 8 و7 هایآیه نساء، سوره ،قرآن. 557
 19 آیه

 مائده، سوره و 134 آيه بقره، و 134 آيه نساء، و 49 آيه حجرات، هایسوره ،قران. 558
38 
 3 آيه نساء، سوره ،قرآن. 559
 282 آیه بقره، سوره ،قرآن. 560
 7 و 6 هایآيه حشر، سوره ،قرآن. 561
 91 و 9 هایآيه مائده، و 219 آيه بقره، هایسوره  ،قرآن. 562
 1/307 کافی اصول ،6/327 تهذيب. 563
 افزایش 2010 تا 2007 از افزوده، ارزش از کار سهم فرانسه، آمار اداره گزارش بنابر. 564
 بکاهش رو 2007 تا 1990 از OCDE گزارش بنابر. استرسیده درصد 31 به و یافته
 به  و OCDE  گزارش به کنید نگاه. استداشته

http://www.captaineconomics.fr/-le-partage-de-la-valeur  - 
ajoutee-facteur-travail-et-  facteur-capital 

 تا 8 ،کاال شده تمام قیمت از مزد سهم – 1394 سال – ایسنا گزارش به ایران، مورد در و
 .استیافته کاهش درصد 6 به ،1396 سال در گزارش، بنابر اما استبوده درصد 10
و پیامبر و ... و سحر  و قمار و فحشاء و...  جعل از قول قرآندر کارآوردن قسم و . 565
و نور  90و  42آیه  ،و مائده 188 و  102و  79های آیه ،های بقرهسوره ،از جمله قرآن،

 و... 33یه آ
 29 آيه نساء، سوره ،قرآن. 566
  91 و 90 هایآيه مائده، سوره ،قرآن. 567
 هود سوره و 8 و7 هایآيه الرحمن سوره، و 3 و 2 و 1 هایآيه مطففين سوره ،قرآن. 568
  181 آيه الشعراء سوره و 85 آيه

 23 آيه ص، ورهس ،قرآن. 569
 181 آيه الشعراء، سوره ،قرآن. 570
 ص ،453 ص ،1353 مهرماه تهران، ، اسالم در زن حقوق نظام: مطهری مرتضی. 571
99 
 27 آیه انفال، سوره ،قرآن. 572
 7 آيه دهر، سوره و27 آيه بقره، سوره ،قرآن. 573

http://www.captaineconomics.fr/-le-partage-de-la-valeur%20%20-%20ajoutee-facteur-travail-et-
http://www.captaineconomics.fr/-le-partage-de-la-valeur%20%20-%20ajoutee-facteur-travail-et-
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 94 و 93 هایآيه نحل ،153 آيه انعام ،36 آيه اسرائيل،بنی هایسوره ،رآنق. 574
 عمران آل سوره و 280 آيه بقره سوره و 283 و 58 های آيه نساء، هایسوره ،قرآن. 575
 75 آيه

 148 ص تهرانی، علی نوشته اسالم در مالکيت يا اسالم اقتصاد. 576
 205 آیه بقره، سوره ،قرآن. 577
 ,Proudhon, Qu'est – ce que la Propriété 300 تا 286 هایصفحه. 578

Paris 1966                      
 Karls Witfogel, Le despotisme oriental, Editions 135 صفحه. 579

Minuit, Paris 1964             
 

 :در زن و زناشوییفصل پنجم از بخش دوم 
 

 شدن رانده و زن آفرينش تكوين، تورات و 24 تا 21 آیات ،2 باب ، پیدایش سفر. 580
 24 تا 1 هاىآيه از سوم فصل و 23 تا 2 هاىآيه دوم فصل. بهشت از

  14 تا 11 آیات دوم، باب تسیوس، تیمو به پولس اول نامه. 581
 140 ص سویدلر، یهود، در زن. 582
 و شرح را( ع)موسی حضرت مقررات و قوانین که ربانی هایسنت مجموعه: تلمود. 583
 کندمی تفسیر
 16 آيه سوم فصل ،تورات. 584
 فرانسه  بزبان اوستا اول جلد. 585
 جلد نيز و فرانسه زبان به اوستا اول جلد مقدمه مدو و اول هاىفصل به كنيد نگاه. 586
 .اوستا سوم
 La و. 1187 و 1186 صص /حسینینبی محمدصادق جهان، مذاهب و ادیان. 587

femme bête noire des religions par houakel, 28 mai 
 .    T. 11, p.543  از نقل به                                                                     2016

 le boudhisme Textes choisis et présentes par Pierre 155 صفحه. 588
Crépon, Editions Albin Michel, Paris 
1991                                                                                                                       

589.                                    Sloka 5.154 L'Hindouisme, Editions 
Flammarion, Paris 1985  و  
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 Jayapalan, Indian society and social                   146 و 145 هایصفحه 
institutions, Atlantic Publishers & Distri., 
2001                                                                                                                                                                                                                                   

 ,Confucianisme, Editions du Seuil                                 155 صفحه. 590
Paris 1981                                                                                         Le 

 ،طالقانی محمود سید تألیف ،قرآن از پرتوی ششم جلد نساء، سوره اول هایآیه تفسیر. 591
 تألیف المیزان، در آیات همین تفسیر نیز و 1360 آذر تهران، تشار،ان سهامی شرکت چاپ
 طباطبائی حسین محمد
592                                                                              Politique  , Aristote 
593.                               Platon, la republique  و Platon, Timée 90e و  

Anne Dickason, Anatomy and Destiny ; The Role of Biology in 
Plato,s Views of Women , in Carold C ;Gould and Marx Wartosfsky 
(eds) Women and Philosophy, Toward a Theory of Liberation. New 
York 1976                                                                                                     

594 .Libéralisme : hiérarchie et égalité انویهژ 28 تاریخ در منتشره مقاله 
 homme libre  سایت در 2013
 liberation de l'homme,  ، laJean-Yves دوم جلد 412 صفحه .595

Jézéquel             ناشر Publibook Des Ecrivains، 2013 انویهژ انتشار، تاریخ 
596 .Le stalinisme et l'oppression de la femme در منتشره Matière et 

révolution زیر عنوان  ،و نیز نگاه کنید به مقاله نیره توحیدی 2008 مارس 31 تاریخ در
 171های صفحه ،در شماره پنجم نشریه آزادی اندیشه «شوروی  ِ تجربه در جنسیت و زنان»
  1396اسفند  ، 182تا 

597.                 ? Cerveaux masculin et féminin : quelles différences 
598  .Les cerveaux des hommes et des femmes sont branchés très 

différemment 2013 دسامبر 2 تاریخ در منتشره  
 122-125 صفحات اول جلد ،اوستا .599
 زبان به اوستا دوم جلد 125-134 صفحات. آپانديس محارم، ازدواج يا هاوتواداتا .600
 .فرانسه
 كتاب همان 268-270 صفحات و 263-264 صفحات 19 ردرکف ،دونديدا. 601
 فرانسه زبان به اوستا اول جلد 38 صفحه آپانديس ،1 يسنا. 602
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 اوستا محقق و مترجم. فرانسه بزبان اوستا 3 جلد 41 فحهص ،20 دونديدا. 604 و 603
 .است آشکار ماده و ايده درباره افالطونى انديشه تاثير كه برآنست
 از جدا مطلقاً  طبيعت دو روشنايى و تاريکى مانى، زمان سه و اصل دو بر بنا. 605

 بسر خود قلمرو در يکديگر از جدا روشنايى و تاريکى از يك هر پيشين زمان در. يکديگرند
 او اندرون به و كندمى نفوذ او در گيرد،مى بر در را روشنايى تاريکى ميانى زمان در. برندمى
. اندشده يکديگر اندرونى كرده، نفوذ يکديگر در روشنايى و تاريکى زمان، دراين. آيدمى در
 صفحات به كنيد نگاه جمله از تفصيل براى. راندمى را تاريکى روشنايى پسين، زمان در

88-80   Mani et la Tradition Manicheenneاثر F. Decret 
 زبان به اوستا 2 جلد 252 صفحه 60 و 59 هاىزيرنويس و 18 فرگرد ونديدا. 606
 فرانسه
 فرانسه زبان به اوستا 2 جلد 376-375 صفحات 5 يشت - يشت آبان. 607
 377 صفحه 5 يشت - يشت آبان. 608
 380-381 صفحات 5 يشت - يشت آبان .609
 381-383 صفحات - يشت آبان. 610
 فرانسه زبان به اوستا 2 جلد 15 تا 1 فرگرد 1 ونديدا. 611
 385 صفحه 5 يشت - يشت آبان. 612
 395-396 صفحات 5 يشت - يشت آبان. 613
 392 صفحه 5 يشت - يشت آبان. 614
 394 صفحه 5 يشت - يشت آبان. 615
 399 صفحه 5 يشت - آپانديس. 616
 فرانسه زبان به اوستا 3 جلد ،44 صفحه 5 ونديداد ذيل توضيحات. 617
 2 جلد 365 صفحه توضيحات 5 يشت - يشت آبان. 618
  5. توضیحات ذیل وندیداد 619
 21 آيه زمين بهشت فرانسه زبان به تورات. 620
  21 آيه روم سوره قرآن. 621
 صدربنی ابوالحسن نوشته ،قرآن در انسان حقوق و قضاوت انسان، کتاب. 622
 13آیه  ،سوره حجرات ،. قرآن623
 187 آیه ،بقره سوره ،قرآن. 624
625 .Arthème Fayard, Paris 2011 Edgar Morin, La Voie pour 

l'avenir de l'humanité, Librairie 478 تا 473 هایصفحه 
 71 آيه توبه سوره قرآن. 626
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 32 ايه نساء سوره قرآن. 627
 74 آيه فرقان سوره و 187آيه  بقره سوره قرآن. 628
های یهآ ،و شوری 9تا  7های یهآ ،و تکویر 59تا  57های آیه ،های نحلسوره قرآن. 629
 و... 50و  49
 35آیه  ،سوره آل عمران ،قرآن. 630
  9و  8 ،سوره تکویر قرآن. 631
 و سوره کوثر و...  21آیه  ،و روم 35-37 هاىآيه عمران آل هایسوره قرآن. 632
  22و  21های آیه ،و نجم 19تا  15های یهآ ،زخرف هایسوره قرآن. 633
 21-22 هاىآيه نجم سوره قرآن  ...و 3 آيه اخالص سوره قرآن. 634
  42آیه  ،سوره شوری ،قرآن. 635
 کوثر سوره قرآن. 636
 2015 مارس31 در حسین آل احمد نوشته ،قرآن در مرد و زن بین جنسی روابط. 637
 1 آیه نساء، ،قرآن. 638
 195 آیه عمران،آل و 97 آیه نحل، هایسوره ،قرآن. 639
 13 آیه حجرات، سوره ،قرآن. 640
  71 آیه توبه، سوره ،قرآن. 641
  خوردند را ممنوعه میوه هم با گویندمی که قرآنی هایآیه و 20آیه  ،عرافا سوره ،قرآن. 642
 74 آیه فرقان سوره ،قرآن. 643
 ...و 71 توبه و 12 آیه ممتحنه سوره ،قرآن. 644
 36 و 35 هایآیه مرانع آل سوره ،قرآن. 645
 15 آیه احقاف، سوره ،قرآن. 646
  39 آیه نجم، سوره ،قرآن. 647
  32 آیه نساء، سوره ،قرآن. 648
  14 بخش ،صدربنی ابوالحسن نوشته زناشویی و زن. 649
 237آیه  ،وره بقرهس ،. قرآن650
: کندمی ممنوع را زن منزلت سالب هایطالق و هاازدواج انواع که هاییآیه ،قرآن. 651
 زن) استیضاع ازدواج: شکل تغییر با ولو هستند مستمر واقع امرهای ازدواجها، از نوع هفت
 ازدواج و عیجم ازدواج و( نژاد اصالح قصد با کردن همبستر دیگر مردی با را خود
 مبادله) بدل ازدواج و( شدن پدر همسر مالک) مقت ازدواج و شغار ازدواج و دارانبیرق

 در ،طالق سوره از غیر. هستند زن بر مرد سلطه گویای که طالقهایی نیز  و( .همسران
 .استشده هپرداخت طالقها گونه این به... و نساء  و بقره هایسوره



320 
 

 زناشویی و زن کتاب و 129  و 3 هایآیه نساء، سوره ن، قرآ. 652
از رهگذر طرز فکری  ،و در باره نابرابری در جهان امروز 33 آیه نساء، سوره ،قرآن. 653

 شناشجامعه ،یهژرجوع کنید به تحقیق رافائل لیو ،ن مرد بر زن مسلط استآکه بنابر
   :فرانسوی

                           Descente au cœur du mâle", de Raphaël Liogier, 
éditions LLL, Paris 2018                                                                         

 ...و 25 آیه غافر،  و 4 آیه قصص، و 33 آیه نور، هایسوره ،قرآن. 654
 14 آیه نساء، سوره ،قرآن. 655
 منسوب تریننزدیک با همبستری با او بودن ناگزیر تا شوهر جسد با زن سوزاندن از. 656
 متوفی شوهر برادر با ازدواج به بودن مجبور تا شدن باردار برای شوهر
 نبوی حدیث و... و 9 آیه زمر، و 114 آیه طه، و 36 آیه اسراء، هایسوره ،قرآن. 657
 صدربنی ابوالحسن نوشته توحیدی اقتصاد و 34 آیه نساء، سوره ،قرآن. 658
 و زن کتاب و 59 آیه احزاب، و 31 و 30 و 6 و 4 هایآیه نور، هایسوره ،قرآن. 659

 زناشویی
 ترکاشوند نوشته حجاب حجیم کتاب نیز و زناشویی و زن. 660
661 .Michel Foucault, Histoire de la sexualité, Editions Gallimard, 

Paris 1984                                                                                               
 پایان تا آغاز از بخصوص زناشویی و زن. 662
 228 یه، سوره بقره، آقرآن. 663
664 .Philippe Brenot, Les femmes, le sexe et l'amour, paris 

2012                                                                                                         
665 .Aristote, de la génération des animaux       ,دوم جلد در فوکو نقل به 

Histoire de la sexualité                                                                            
666.       

http://santecheznous.com/condition/getcondition/dysfonction -
sexuelle-feminine                                                                                    

667 .Diogène la Erce, Vie des philosophes, 1, 21, 729p                       
 .جلد همان در فوکو نقل به

668.                         Insatisfaction sexuelle : la première cause 
d’infidélité dans le couple Mayer                                                                                               
Le 11 oct 2013                                                                                                                                                                                                     

http://santecheznous.com/condition/getcondition/dysfonction%20-sexuelle-feminine
http://santecheznous.com/condition/getcondition/dysfonction%20-sexuelle-feminine
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-                    Prévenir ou survivre à l'infidélité par Yvon Dallaire, 
Psychologue-Sexologue                                                                                                                                                    

. کندمی ممنوع را هرکس به نسبت و نوع هر از یرهاتحق 11 آیه حجرات، سوره ،قرآن. 669
 همزه سوره آیه 9 نیز و

 35 آیه نساء، سوره ،قرآن. 670
 2 جلد 100 صفحه. 672 جلد 256 صفحه. 671

                                                                          Histoire de la sexualité 
 تکوین باب در 38 فصل ،اتتور. 673
                          interdits rituels et interdictions juridiques      کتاب.  674

Edmond Ortigues,                                                                                   
 .است شناسمردم و فیلسوف نویسنده
  223 آیه بقره، سوره ،قرآن. 675
امام پیشین  ،یکی ترجمه ابوبکر ،به فرانسه . تفسیر ابوالفتوح رازی و نیز دو ترجمه قرآن676

دو فرانس و ترجمه مفردات  ژاستاد فقید کل ،اک برکژترجمه  ،مسجد پاریس و دیگری
 ذیل کلمه حرث.  ،الفاظ القرآن

 که باره این در آزاد بحث و زناشویی و زن کتاب در مازوخیسم مبحث به کنید نگاه. 677
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Le temps est venu de changer de civilisation                                         
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