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 پیشگفتار
حاصل نقد انواع قدیم و جدید بیانهای قدرتی است پیش رو  کتاب

را  شیوهکه اسالم در آنها از خود بیگانه گشته است. پیش از این، همین 

و  «نقد منطق صوری»ام:  بیانهای قدرت دیگر انجام دادهروشها و نقد در 

به انواع دیالکتیکها عقل یونانی و نیز نقد  بهکه  «تضاد و توحید»نیز کتاب 

تا دهد واقعیت را  امکان میبه آدمی که  یاز شناختتیابی به روشدس هدف

 شناسایی کند.سان که هست  همانآنجا که ممکن است 

به خصوص در مراکز قدرت و ه سانی کبسیارند ک چهدانم که  می

اسالم بمثابه بیان قدرت را در سر دارند ی دینی وابسته، همچنان ها هحوز

هم اشخاصی وجود دارند که به و هم کسانی هستند که از اسالم بیزارند و 

اینست که  امید در چنین فضایی،های قدرت باور دارند. بیاندیگر 

اندیشه به زیند،  که خارجازقدرت میانسانهای دینی، دست کم در مواقعی 

برای رشد فردی هم بها دهند و و دیگران استقالل و آزادی خود درباره 

در پی نقد اندیشه راهنمای خود و بازیافتن بیان استقالل و آزادی شده 

از دیگر آنها که از اسالم بیزارند، استقالل و آزادی خود را و باشند. 

 توضیحی برایبمثابه هم ن کتاب را قدر شناسند و ایبیانهای قدرت 

ی اسالم و ها هاستقالل و آزادی بخوانند. فرض کنند که در کتاب، کلم

رآن، مراجعه نیز نشده های ق بار نیز بکار نرفته است و به آیهقرآن یک 

های اخالق استقالل و است. ویژگیهای بیان استقالل و آزادی، ویژگی

های فرهنگ الل و آزادی و ویژگیدر بیان استقهای رهبری زادی، ویژگیآ

استقالل و آزادی و... را، یک به یک، به محک تجربه بسپارند. هرگاه 

روش زیستن در استقالل و آزادی و  ،تجربه بر آنها معلوم کرد این بیان

به رشد کردن و پهنای استقالل و آزادی خود را گستردن است، بپذیرند. 

د که طرز فکر خود را، به آن شوآدمی خود برهرگاه ام که  تجربه یافته

درنگ بیان  بی د،وشش زور و بازیافتن حق، سامان دهروش زدودن پ

یابد. بیانهای استقالل و آزادی در هر جای دنیا  استقالل و آزادی را باز می

شوند و کارآئی  ، نقد میها باشند به یمن بحثهای آزاد و جریان آزاد اندیشه

 جویند.        بیشتر می

های مسلمان شاید هیچ پرسشی بزرگتر  ین پیوند، برای جامعهدر هم

قرآن چه نوع بیانی/گفتمانی است؟ بیان آزادی یا از این پرسش نباشد که 

ای از هر دو؟ بیانگر حقوق است یا بیانگر یک رشته تکالیف  قدرت یا آمیزه

 یرانی درخالی از حقوق؟ اصالً چرا قرآن کالم پیامبر نباشد؟ جامعه فکری ا

ین پرسشها نزدیک شده ای باورنکردنی به ا طول چند سال اخیر به گونه

باره قرآن، پدیده وحی و نقش پیامبر در تکوین وحی مورد است. بحث در

بحث از عالقه عمومی قرار گرفته است. این تحول مبارکی است چون 

مسلمان است و در واقع  های هقرآن بحث از چیستی متن مرکزی جامع

ت دین و آزادی است که به دلیل همین مشخص بودن آن، پرسش از نسب

تواند نوید بخش تحوالت فکری نوینی برای این جوامع باشد. فهم  می

تواند دینداری را از حالت منفعالنه، تعبدی و  درست از وحی و قرآن می

رگرداند. از این رو، هرچند جزمی به امری اجتماعی، خالقانه و عقالیی ب

ای از هر  آیا کالم ناب خداست، یا کالم محمد، یا آمیزه ال که قرآنؤاین س

دو، سابقه تاریخی دارد و قرنها به عنوان بحثی تخصصی در میان متکلمان 

توجه و دلمشغولی عمومی کنونی، به خصوص  و دین شناسان بوده است،

تداوم ای است که نشان دهنده نیاز جامعه به در فضای مجازی، امر تازه

 تقا و گسترش آن است. این بحث و ار

را نسبت به مشکالت ها، دید ماافزون بر این، تعمق در این بحث

با آن، به ویژه در شرایط گذار کنونی،  مسلمانآزادیخواهانای که  واقعی

تجسم نهضت  توان میها را این بحث کند تر می ، عینیندمواجه هست

همی از آن تردید بخش م نی در میان مسلمانان دانست که بیاصالح دی

متعلق به جنبش بزرگ ملی ایرانیان برای رهایی از استبداد دینی است. 

دهد، بدون اصالح دینی، گذار  همانگونه که تجربه تاریخی غرب نشان می

به یک جامعه باز و متحول که دارای دولتِ حقوقمدار است کار آسانی 

نیست.  نیست. بدون دینی که بیان آزادی باشد، تحقق جامعه آزاد ممکن

در ها و نقدهای گوناگون دوره اخیر را با دقت مرور کنیم، اما اگر بحث

توانیم بیابیم؛ آنچه که در این بحث و  همه آنها یک نگاه مشترک را می

، از دیرباز تا امروز، و با قرآنی گفتگوهایدرازدامن پیرامون وحی

همه جا رویکردهای گوناگون از سنتی و حوزوی تا مدرن و حتی فرامدرن، 

به مثابه انواع و اقسام بیانهای تا به حال شود این است که قرآن  دیده می

از سلطانیزم اموی و عباسی گرفته تا سلفیسم و  -قدرت جدید و قدیم

فوندامنتالیسم کنونی سنی و شیعی تا پوزیتویسم و مارکسیسم و 

در اینجا اما قصد تکرار این رویکردها . شده استطرح  -لیبرالیسم

در صدد آن است کتاب حاضر برای گذر از هر نوع بیان قدرت، ست. نی

پرسش را به خاستگاه اصلی آن در درون خود اسالم و پیام مرکزی وحی 

ر، به اندیشه توحیدی. با این در البالی متن قرآن برگرداند؛ به عبارت دیگ

ای از آزادی ناب  تواند تجربه به نبوی از توحید میفهم مهم که تجر پیش

بفهمد از دیدگاه اندیشه توحیدی کتاب در پی این است  .لقی شودت

 ؟ یابد آزادی، قرآن چگونه نمود می موازنه عدمی( و بر اصل راهنمای =)

به طور اجمالی، پاسخ این پرسش را در تمایز میان عقل وقتی این اثر

کند.  گر و منفعل است جستجو می الق است و فعال، و وقتی که توجیهخ

صل یک رشته پرسش و پاسخهاست که در طول بیش از هشت کتاب، حا

ماه میان اینجانب و آقای حسن رضایی از پژوهشگران حوزه مطالعات 

برای اسالمی معاصر در آلمان انجام گرفته است. هرچند تدوین کتابی 

های مطالعاتی سالیان سال من بوده است،  توضیح بیان آزادی از برنامه

به بخش این مطالعات  انگیزهآقای رضایی که  هروحیه پرسشگرانباید از 

پرسشهای و وی متنتوضیحی تر شد تقدیر کنم. از آن جا که  طور گسترده

به صورت  وناگون بحثده است ابعاد گتالش شجامع بوده و  آن تقریباً

به عنوان درآمدی به بحث تا آید می، در آغاز بحث بیان شودکوتاه و گویا 

این مقدمه و . باشدفکری حاضر و حامالن آنها  و توضیح اجمالی جریانات

کند خواننده در متن کلی بحث موافقان و  پرسشهای آن کمک می

 مخالفان درباره معنای وحی قرآنی قرار گیرد. 

باید یادآور شوم که پاسخهای تفصیلی به تک تک پرسشها ابتدا در 

اصله در ف «انقالب اسالمی در هجرت»مختلف دوهفته نامه  های هشمار

با توجه به استقبالی که در سپس منتشر شدند. 1314فروردین تا دی ماه 

داخل کشور و به ویژه در میان نواندیشان دینی حوزه و دانشگاه از این 

مقاالت پدید آمد تصمیم گرفته شد متن کامل مقاالت با بازنگری و 

ت به صورو با توجه به آخرین دیدگاههای مخالف افزایش و پیرایش تازه 

یک مجموعه منسجم و در شکل کتاب ارائه گردد. در حالی که مقاالت در 

یافتند این فرصت نیز  نشر میروی اینترنت  بالفاصلهو  «انقالب اسالمی»

آمد که از بازتاب مقاالت و نیز نقدهای صورت گرفته  پدید میبرای من 

بهره مند شوم. مجموعه حاضر، محصول بازاندیشی شده آن پرسش و 

ها و نیز نقدهای انجام گرفته بعدی است که امید است به تکامل هر پاسخ

 چه بیشتر این بحث بنیادین کمک کند.

 

 1313بهمن  21 - ابوالحسن بنی صدر
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 پیشینه بحث و پرسشهای اصلی
 

 جناب آقای بنی صدر،

آن  چنانکه آگاهید بحث ومناقشه کالمی درباره قرآن و اینکه نسبت

های درونی و فردی او در رابطه با کالم خدا  و تجربه با شخص پیامبر اسالم

سابقه  تا چه حد است بحثی است بسیار سرنوشت ساز. این بحث البته بی

ای میان اشاعره و  هم نیست و از همان قرون نخستین اسالمی به گونه

معتزله وجود داشته است. اما در فضای روشنفکری ایرانی، به ویژه در 

ه گفتمانهای اسالمی توجه دارند، مدتی است این میان گروههایی که ب

ای از پرسشها را در برابر اندیشمندان مسلمان قرارداده  موج تازهبحث 

است که با اشتیاق خاصی از سوی طیف وسیعی از ایرانیان در داخل و 

رسد همین فراگیری بحث نشاندهنده  به نظر میشود.  خارج پیگیری می

ای و  ان در میان ما ایرانیان از نقشی پایهاین است که بیان دینی همچن

از تاثیرات بسیار سرنوشت ساز در عرصه عمومی برخوردار است. ظاهراً 

سابقه دینی و فرهنگی حاکم بر کشور است که کمک کرده است  فضای بی

از حالت کالمی صرف خارج  ، دست کم در میان ایرانیان،تا بحث فعلی

جدی اجتماعی، سیاسی، حقوقی و  شده و به صورت انضمامی در ابعاد

بحث پیامدهایی نیز اما گسترش اجتماعی این فرهنگی نیز پیگیری شود. 

، به جای بحث و مذهبیپردازان  فانه برخی سخنسأداشته است؛ مت

مدارانه، به منظور سرکوب آزادی  نیکو و حقوق های هورزی به شیو شهاندی

ارتداد هم به میان  بیان در این میان حتی حربه تکفیر و تفسیق و

 اند. آورده

ادین نید و توسعه تمدن مسلمانان نقشی بتردید قرآن در ایجا بی

داشته و خواهد داشت و شاید با اندکی مسامحه بتوان گفت دین اسالم 

استوار دینی است که بیش از هر دین دیگری بر متن و کالم نوشته شده 

ره خود قرآن برای همه است. از این رو عطف توجه به تحوالت تازه دربا

های مختلف و به د دیالوگ جدی میان ادیان و فرهنگکسانی که به ایجا

خصوص به پیدایش گفتمانهای دینی آزادیخواهانه و عدالت طلبانه در 

 جهان اسالم امید دارند، خبر خوبی است.

الهی بودن تمامیت همین قرآن موجود، به -سخن از جاودانی بودن

عصری بودن آن، به عقیده مخالفان، به -حول بودنعقیده اکثریت، و مت

تر  و حقوقی، در دوره کنونی پر اهمیتدالیل گوناگون سیاسی و فرهنگی 

فکری از جمله  های هدهد، تا حدی که بسیاری از گرو از همیشه نشان می

گشایی و تشدید این بحث ن دینی در کشور امیدوارند با بازروشنفکرا

ت مختلف امروزی مسلمانان در برابر اقتضائات راهی برای گذار از معضال

زندگی مدرن گشوده شود چراکه بسیاری از این موانع تحقق جامعه باز و 

و اوامر و نواهی موجود در  ها هتحول پذیر به نوعی به فهم رایج از آموز

همزمان انکار کرد که  توان نمیخود متن مرکزی اسالم استناد دارند. البته 

بستهای تئوریک روشنفکران دینی در یافتن پاسخی قانع با توجه به بن 

کننده به پرسش دین و آزادی، فهمهای بنیادگرایانه از متن روبه افزایش 

 است. 

جدید  هایبحث تشدیددر اینجا خوب است اشاره شود که در 

پیرامون قرآن، دسترسی به مطالعات مشابه فراوان در مورد متن مقدس 

شناسی واژه تجربی، تاریخی و های  ن شناسیستاوردهای زبامسیحیت، د

های تاریخی و تطبیقی در مورد ادیان و تطبیقی، و نیز تکامل پژوهش

است. بنابراین در مقایسه با تجربه اولیه  بسیار موثر بودهمتون دینی 

تری از این  ابعاد تازه دعوای میان اشاعره و معتزله، در روزگار ما پیوسته

 .شود ی و عینی مطرح میبحث با ذکر مصادیق عمل

پژوهِ آلمانی به  قرآن یکی از زبان شناسانِاز اثر  توان میبرای نمونه، 
از طرفداران گفتگوی باز  گوید میکه نام برد. او نام کریستوف لوکزمبرگ 

میالدی تحقیقی  2333میان اسالم و مسیحیت است، در سال 
بحثی درباره زبان  آرامی قرآن، -قرائت سوریانی»با عنوانشناسانه  زبان

قرآن بسیاری از آیات منتشر کرده است که در آن ادعا دارد {1«}قرآن
محصول تحوالت تاریخی گوناگونی است که  ،موجود در میان مسلمانان

دوران پس از حیات پیامبر و خلفا، رخ یعنی هجری،  3و  2عمدتاً در قرون 
ان ساخته شده در قرآنی خود یک زب داده است. به ادعای او، زبان عربیِ

ای که قرآن در قالب  است. متون عربی و ادبیات عربی همین دورانخالل 
آن به نگارش در آمده است، از اوائل قرن دوم هجری و بیشتر در قرن 

شناسی عربی  است. به لحاظ تاریخی اولین واژه سوم هجری ساخته شده
 123و « العین» مبتنی بر ادبیات قرآن توسط الخلیل ابن احمد به نام کتاب

ای از قرآن  الم منتشر شد. از این رو آن نسخهسال پس از مرگ پیامبر اس
سازی شده است مبتنی بر زبان  که در زمان عثمان تدوین و یکسان

سوری و نه عربی کنونی بوده است. درست  -گفتاری آرامی  -نوشتاری
گفت  توان نمیولیخویشاوند هستند  با عربی کامالً 1است که این دو زبان

اند زیرا دستگاه واژگانی آنها دارای تفاوتهای فراوانی است.  یکی اینها
با  شاید از همین روست که از دیرباز مسلمانان در فهم برخی از آیات

ابهام و اند و آنها را رازگونه و دارای  اشکال جدی تفاهمی مواجه بوده
ان حدس زد که برخی تو اند. می یافته التاویل می اعوجاج و بنابراین، الزم

سوریانیِ ابتدایی قرآن وقتی به زبان عربی تازه  -ها و عبارات آرامی واژه
زبانان معانی  عربشوند، از دید  مدون شده در دو قرن بعد بدل می

کردند. این پژوهشگر برای نشان دادن درستی نظریه  ای پیدا می تهناشناخ
سوره نور  31ب آن آیه جال های هآورد. یکی از نمون خود چند نمونه می

است که معروف به آیه حجاب است و در فهم رایج مسلمانان دلیل 
گوید معنای این آیه با رجوع  . وی میشود اجباری بودن حجاب دانسته می

شود. توضیح آن که متن عربی  سوریانی چیز دیگری می -به زبان آرامی
است که  سوره نور تاکنون با معانی گوناگونی فهمیده شده 31آیه 

مشهورترین آنها که مبنای حکم اجباری بودن حجاب فقهی هم هست 
این است که  «ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن»این است که معنای آیه 

خویش ]فرو[  های هزنان مسلمان باید روسرى خود را بر سین»...
آنها »شود:  آرامی این عبارت می -گوید معنای سوری ، اما او می«اندازند...

این شال و کمربند ظاهراً همان «. شال خود را دور کمرشان ببندند باید
سیحی، مسیحیان به دور کمر خود کمربندی است که در سنت م

رایجی  های هفرضی مؤمن بودن فرد بود. این تحقیق بستند و به معنای می
مشترک  های های نسبت به ریش که به ویژه در میان دین شناسانِ مقایسه

واژگانی و هم مضامین و معانی، انجیل، هم در سطح قرآن، تورات و 
آرامی زبان مسیحیت بوده است و چون -ات سوریانییادبسازد. زبان و  می

ارشی و مدونی نبود کتابت نزد در زمان تدوین قرآن، زبان عربی زبان نگ
 گرفت. آرامی انجام می -ها به سوریانیعرب

ه به قرآن که شناسان رویکردهای زباندسته اما باز فراتر از این 
 سازند ا با تردید جدی مواجه میهایی از متن قرآن راصالت معهود در بخش

و گاه به گاه در دو سده اخیر در آثار شرق شناسان غیر مسلمان درباره 
ای دیگر از متفکران و متکلمان مسلمان  ه است، دستهشد میقرآن مطرح 

 مد مجتهد شبستری(عبدالکریم سروش و محخر أمت)به ویژه در آثار 
تری پیش  معنای وحی قرآنی را به شکل اساسیدارند که بحث از  وجود

روشنفکران مسلمانی چون آقایان هدف ، رسد میکشند. به نظر  می
مسلمانان پژوهی این است که فهم  از این روش قرآن ش و شبستریسرو
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الیی و متن قرآن و نحوه تولید آن را از حالت تعبدی و دگم به امری عقاز 
علمی و عصری برگردانند. به تعبیر آقای سروش، هدف تقویت تلقی 

از دید  رسد میاست. به نظر  «دین حداقلی»بشری از قرآن و جستجوی 
فهم  شود راه دانسته می «کالم ناب الهی» این محققان تا زمانی که قرآن

ای برای  حل نهایی بسته است و اگر راه 1عقالیی و عصری و علمی قرآن
های تفسیری فعلی و در نتیجه ایجاد امکان سازش اسالم بست شودن بنگ

و مدرنیته قابل تصور باشد در تغییر تلقی مسلمانان از خود متن مرکزی 
اهی برای اعتبار تفاسیر و اسالم است. به عبارت دیگر، اگر بخواهیم ر

 های گوناگون از متن باز کنیم باید آن را متنی انسانی بفهمیم کهبرداشت
نیست و حتی های آن حقیقت مثل هر متن انسانی دیگری همه بخش

 هایی نیز به لحاظ مطابقت با واقعیات ممکن است دارای تعارضها و سستی
دیدن است که متن به  های علمی باشد. در روند این علمی تاریخی و یافته

شود. ای بشری معرفی می عنوان ساخته

آن دیگر کالم مستقیم و به طور کوتاه، در رویکردهای جدید، قر

شود بلکه کل آن یا حداقل بخشی از آن، به  دست نخورده خدا تلقی نمی

عنوان کالم شخص پیامبر و ناشی از تجربه شخصی و عرفانی خود او 

، علمی، حقوقی متناسب با همان شرایط و اوضاع و احوال فرهنگی، زبانی

ینه در عصر نبوت ای و بازرگانی( مکه و مد قبیلهی، و اجتماعی )عشایر

در وهله اول یک کالم انسانی  ،شود. بر این مبنا، قرآن موجود فهمیده می

محصول وحی است، نه است و نه الهی. این متن، زبان حال پیغمبر بوده و 

وحی(، به قول آقای شبستری، در همین حد بوده =کار خدا )خود وحی. 

ه بتواند سخن بگوید. اما است که به پیامبر این توانایی را بدهد که این گون

واژگان و ترکیبات و حتی معانی فعلی متن از خدا نیست بلکه از ذهن و 

به بیان دیگر، آیات قرآن تجربه فردی و خاص پیامبر برخاسته است. 

ثر روحی و روانی خاصی است که وحی بر نبی داشته است ولی أنتیجه ت

که خداوند به داد شعرگویی خود وحی نیست. چیزی شبیه ذوق و استع

و بر اساس چه  که او در چه وزنی و با چه واژگانیبخشد، ولی این یکی می

ه دانشی شعرش را بسراید و منتشر کند دیگر در چترکیب زبانی و با 

کانال » دست خدا نیست. به تعبیر آقایان شبستری و سروش، پیامبر

ازنده و نبوده است، او خود س «بلندگوی صرف»آسمانی یا  «انتقال اصوات

در مقاله خود نخستین مبدع این سخنان بوده است. آقای شبستری در 

بر مبنای تعریفی فلسفی از زبان  «قرائت نبوی از جهان» با عنوان 16سال 

های آن داللت بر انسانی بودن و ه یک نظام اظهارات که تمام ویژگیبه مثاب

یل دیگر از خود و دال ای شواهد ودن دارد، و نیز پس از بیان پارهزمینی ب

 نویسد:  متن دین می

دهند که پیامبر این دعوی را نداشته که  تمام این شواهد نشان می»

شود با لفظ و معنا  آیات قرآن همانطور که فعالً در مصحف شریف دیده می

. هم الفاظ خواند میو او صرفاً آنها را برای مردم  رسد میاز سوی خدا به او 

کرد  رچه او خدا را معلم خود تجربه میده است گو هم معانی از خود او بو

کرد. ما در این بررسی به این نتیجه رسیدیم  که از آن به وحی تعبیر می

که آن نبی که آورنده قرآن بوده نه تنها دعوی نکرده که قرآن کالم وی 

 2{2«}نیست بلکه آن را کالم خود معرفی کرده است.

که هنجارهای حقوقی  کند آقای شبستری به طور مشخص بیان می

اند.  ، عصری و موقتیموجود در قرآن، از قصاص گرفته تا نکاح و ارث و ...

                                                 
شناسی نوین و روشهای  های جدید علمی در زبان برای نمونه؛ کاربرد آورده -1

جدید در نقد تاریخی و هرمنوتیک و معناشناسی و...

ان در آخرین مقاله خود تحت عنو آقای شبستری این نظریه را عیناً -2
که متن سخنرانی وی در دانشکده الهیات استانبول به تاریخ   «قرآن  هرمنوتیک»

 است آورده است.  2311اکتبر  11

کند.  به عبارت دیگر، فرازمانی و فرامکانی بودن این هنجارها را کالً رد می

 کند:  اودر این باره اینگونه نتیجه گیری می

 تفسیری از واقعیات و روابط موجود احکام شرعی قرآن بر فهمی»

با خدا در آن جامعه مبتنی بوده  انسانهااجتماعی جامعه حجاز و بر روابط 

و هدف آن تفسیر واقعیات اجتماعی به صورتی که با اراده خدا سازگار 

احکام برای همه باشد بوده است. صدور این احکام اصالً به معنای وضع 

3 «ها و همه عصرها نبوده است. جامعه


بسط تجربه »در کتاب پیشتر ش دکتر عبدالکریم سروهمچنین 

گویی با عنوان فتنشر یافته است و نیز در گ 1341که در سال  «نبوی

، های بعدی وی به نقد آقای جعفر سبحانیو نیز پاسخ {2}«کالم محمد»

کند. او  ای دیگر همین مدعا را مطرح می از متکلمان سنتی حوزه، به گونه

 گوید:  ر است میع که قرآن بالقوه خطاپذیضمن طرح این موضو

وحی است. آنچه او از خدا  یامبر به نحوی دیگر نیز آفرینندهپ»

توان به همان  کند، مضمون وحی است. اما این مضمون را نمی دریافت می

شکل به مردم عرضه کرد؛ چون باالتر از فهم آنها و حتی ورای کلمات 

به شخص پیامبر این است که   صورت است و وظیفه است. این وحی بی

صورت، صورتی ببخشد تا آن را در دسترس همگان قرار  این مضمون بی

داند،  دهد. پیامبر، باز هم مانند یک شاعر، این الهام را به زبانی که خود می

و به سبکی که خود به آن اشراف دارد، و با تصاویر و دانشی که خود در 

 {3}.«کند اختیار دارد، منتقل می

شود و  واشتباه در متن قرآن را یادآور میوی در این جا امکان خطا  

باره احکام و موضوعات عملی و روزانه آورده قائل است که آنچه قرآن در

 است ممکن است درست نباشد: 

از دیدگاه سنتی، در وحی خطا راه ندارد. اما امروزه، مفسران بیشتر »

، کنند وحی در مسایل صرفاً دینی مانند صفات خداوند و بیشتری فکر می

پذیرند  ها میعد عبادت خطاپذیر نیست. ]اما[ آنحیات پس از مرگ و قوا

ی مربوط انسان  مسایلی که به این جهان و جامعه تواند در که وحی می

و سایر درباره وقایع تاریخی، سایر ادیانچه قرآن شوند، اشتباه کند. آن می

 «تواند درست باشد. گوید، لزوماً نمی موضوعات عملی زمینی می

کنید، این بحث دارای پیامدهای  که مالحظه می هرحال،همانگونه هب

های قرآن، آنگونه که  داری در فهم شریعت است. اگر بعضی از جنبه دامنه

شبستری مطرح  مجتهدسروش و متفکرانی همچون به صراحت از سوی 

شود، شکل تاریخی و فرهنگی و عصری و خطاپذیرانه دارند بنابراین  می

نها موضوعیت ندارند و ما نباید با فرض عدم وجود خطا در امروز دیگر آ

به متن قرآن، وقت را صرف تفسیر این آیات و درک حکم موجود در آنها 

قصاص یا سایر   دربارهکنیم. به عنوان مثال،  مثابه احکام ابدی الهی

توان به راحتی چنین  اند، می ی بدنی که در قرآن مقرر شدهمجازاتها

اگر پیامبر در یک محیط فرهنگی ». به قول آقای سروش روشی را برگزید

 «بودند. کرد، این مجازاتها احتماالً بخشی از پیام او نمی دیگر زندگی می

این در حالی است که روش برخورد شما با همین احکام مجازاتها که 

انب درباره قصاص و اعدام در قرآن بیان جبه پرسشهای ایندر پاسخ 

شما هیچ گاه مدعی . بنیادین دارداین روش تفاوت  اید آشکارا با کرده

ام که برای مثال آیات راجع به قصاص یا  اید یا دست کم من ندیده نشده

و لذا زمانه  اند بودهخاص دوران پیامبر  قطع یا اعدام یا ارث یا طالق و...

آنها به سر آمده است. ظاهراً بر مبنای این پیش فهم که قرآن بیان آزادی 

کوشید لفظ و معنای همه آیات را از خدا دانسته و  در آثارتان می تناب اس

پردازید.  موجود در آنها به تفسیر آیات می حکم لذا با قبول جهانشمولیِ
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تر شما که ظاهراً سنگ بنای  رسد با رویکرد کلی این روش به نظر می

در  کنید میتعبیر  «موازنه عدمی»اندیشه شماست و از آن به اندیشه 

 نِر است که در نظر شما قرآند است. ظاهراً بر اساس همین طرز تفکپیو

ای  کاستیشود که در آن هیچ تناقضی و قی میتل «بیان آزادی»موجود 

که شما بیش از چهار  «اسالم به مثابه بیان آزادی»نیز وجود ندارد. در 

کشید  ایرانیان و مسلمانان پیش میدهه است مستمراً در عرصه عمومی 

یک پیش فرض استوار وجود دارد و آن این است که در قرآن هر  ظاهراً

ی که شما ای بیانگر آزادی است. در برداشت اینجانب، در این دیدگاه آیه

 لِشامل هدف، اصوکنید تمام قرآن به عنوان یک گفتمان که  طرح می

این شود.  میباشد مطرح  های تحقق آن اهداف و اصول میراهنما و روش

قرآن نه با تفکر سنتی اسالمی درباره قرآن سازگار است و نوع نگرش به 

ای چون آقای شبستری و سروش؛ زیرا  نه با رویکردهای نواندیشان دینی

شود و در رویکرد  در تلقی سنتی که اصالً بحث از گفتمان آزادی طرح نمی

شود بیان قرآن را به مثابه  روشنفکران دینی جدید نیز کمتر دیده می

ای  آمیزهناب بدانند، بلکه همانگونه که نقل شد آن را حداکثر بیان آزادی 

میالدی  از بیان وحی و بیانات خطاپذیر محمد عربی حجازی در قرن هفتم

زوایای گوناگون این دیدگاه  رسد میبه نظر  ؛هککنند. سرانجام آن ذکر می

 از این روقرآن به مثابه بیان آزادی( برای بسیاری هنوز نامکشوف است. =)

است که بررسی  ، دیدگاه دیگریباید گفت،قرآن به مثابه بیان آزادی

ای آن با دیدگاههای رایج دیگر شاید بتواند برای بسیاری از اسالم  مقایسه

و قرآن پژوهان به ویژه آنانکه نه از تلقی سنتی خرسندند و نه توضیحات 

ی باشد. یابند، خواندن سروش و شبستری را قانع کننده می تاکنونی آقایان

براین اساس، و به منظور نیل به روشنایی بیشتر در این بحث اساسی، 

به شرح زیر با شما مایلم پرسشهای گوناگون مطرح شده در این بحث را 

 ارم:در میان بگذ

ر چه است؟ ب« قرآن بیان ناب آزادی»بر چه اساسی معتقدید که  -1

گذارید؟ چرا قرآن  عدم خطا در قرآن میو  مبنایی اصل را بر عدم تناقض

دانست؟ به چه دلیل ذهنیت و دانش و سلیقه و  توان نمیرا کالم محمد 

زبان پیامبر نتوانسته است در نحوه تکوین قرآن تاثیر گذار باشد؟ 

آیا اگر پیامبر اسالم در زمان و مکان دیگری که در زبان و  -2

ت قومیت و فرهنگ وسطح دانش و تکنولوژی با جامعه حجاز عصر نبو

زیست و یا عمر او  اشت )مثال در یونان یا ایران( مید تفاوت اساسی می

آیا همین قرآن فعلی به همین شکل و مضمون  شد میتر یا بلندتر  کوتاه

آمد؟ یعنی آیا احکام و الفاظ آن همین گونه بود که االن هست؟ پدید می

برخی متکلمان همچون ابن کالب، متکلم معروف قرن سوم  -3

خداوند گرچه به  قدیمی  ر این نظراند که کالم نفسانی و سخنهجری، ب

هایی بر پیامبران نازل شده ولی عین آن سخن هیچگاه به صورت کتاب

ن گروه از یب مدون( در نیامده است. از دید اصورت مصحف )کتا

متکلمان، شکل و رسم و تعبیر عربی یا عبری یا فارسی کالم خداوند غیر 

است و قرآن مجید رسم و تعبیر عربی کالم خداوند از عین کالم خداوند 

این متکلمان مسلمان، روند نزول وحی قرآنی   است نه عین آن. به عقیده

واقع شده « تعبیر  پدیده»و شنیده شدن آن به وسیله پیامبر اسالم یک 

عربی است که همزمان این تعبیر با  زبان مشخصات دارای که

کند. از این  عربی به آن تحمیل می محدودیتهایی مواجه است که زبان

های بشری شده است. دیدگاه، کالم خداوند در خالل نزول دچار محدودیت

باره این نظریه چیست؟نظر شما در

به چه دلیل معتقدید رویکرد جنابعالی )یعنی نگاه به قرآن از  -3
در  دید موازنه عدمی( درمقایسه با رویکرد آقایان سروش و شبستری

تر )هم به  به معضالت زندگی مسلمانان در دنیای مدرن موفقگویی پاسخ

معنای انسجام و انصاف تئوریک و هم کارآمدی عملی در عرصه زندگی 
روزانه( است؟ اگر هست، پس چرا پذیرش آن برای دست کم اکثریت 

روشنفکران دینی حاضر در داخل ایران دشوار است؟ 

آن محصول کار پیامبر رویکردی که قائل است قر رسد میبه نظر  -2
بوده است با اصل آزادی فردی پیامبر )رابطه آزاد با خدا( سازگارتر است. 
به بیان دیگر چرا محمد )ص( در تغییر و تحول متن قرآن از آزادی 
برخوردار نباشد؟ چرا او حق نداشته باشد در آن دخل و تصرف کند؟ 

به حفظ  «مجبور» را ای بکند آیا خداوند او یعنی اگر پیامبر چنین اراده
کرد؟ عین الفاظ و معانی الهی می

قرآن، کالم »استدالل دیگری که از سوی هواداران نظریه  -6
شود این است که اگر این کتاب برخاسته از تجربه  ارائه می «محمد

نزول، ناسخ و منسوخ  بودن شخصی پیامبر نبود بحثهایی چون تدریجی
ن در قرآن اص به این شکل که اآلاطالق و اختصبودن، مجمل و مبین و 

جا به مواردی چون تغییر قبله، ست باشد. در اینتوان نمیشود  دیده می
توان  نزول تدریجی حکم شرب خمر و انواع احکام جنگ و جهاد و... می

رای احکام متنوعی هستند. اشاره کرد که همگی در همین متن موجود دا
رآن تابع حاالت و شرایط دهد که متن ق ها در واقع نشان میاین بحث

شخص پیامبر و جهان زیست وی بوده است که او هم به عنوان یک انسان 
به ناچار شاهد تغییر تحول و رشد بوده است. انسانها در حال تکامل خود، 

آنها هم تغییر پیدا کند؛  های هکنند و ممکن است دیدگا تغییر پیدا می
اش پیدا شده بود  ر زندگیبدین ترتیب پیامبر هم که تغییرات زیادی د

له است. آیا این برداشت از رابطه پیامبر و قرآن را أمشمول همین مس
کنید؟ تایید می

انه و متن رسد پژوهشهای تاریخی و زبان شناس به نظر می -4
باره نحوه تدوین قرآن و تعدد قرائتهای آن که شناسانه صورت گرفته در

سازد. از دید شما  رد شما نمیبخشی از آنها در مقدمه ذکر شد با رویک
توانند  گونه پژوهشها چه جایگاهی در درک ما از محتوای قرآن میاین

داشته باشند؟ آیا شما اصالً نگاه تاریخی و تحققی به متن قرآن دارید؟

کید دارید که احکام شرعی موجود در همین أشما در آثارتان ت -1

اگر این برداشت من  اند. فرازمانی و فرامکانی «همگی»نونی قرآن ک

کنید؟ مثالً کجای آیه  درست است، بر چه مبنایی این سخن را بیان می

بُونَ  إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ»گوید:  سوره مائده راجع به محاربه که می 33
أَوْ تُقَطَّعَ  ضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا سُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْ اللَّـهَ وَرَ

 فِي خِزْيٌ لَهُمْ لِكَذَ ضِ جُلُهُم مِِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْ
فرازمانی و فرامکانی است که از دید  «ةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَ الدُّنْيَا

رعایت  جنابعالی حکم جاودانی شرع باشد و مسلمانان تا قیامت ملزم به

آن باشند؟

آیاتی در قرآن وجود دارد همچون خلقت هفت آسمان )در آیات  -1
و...( و استراق سمع شیاطین  64، الملک 12، فصلت 21متعدد مانند بقره 

آیه راجع به شیطان  ،(11تا  4شدنشان با شهابهای آسمانی )صافات  و رانده
هیچ وجه با  ( که به عقیده برخی به242زده شدن آدم دیوانه )بقره 

دانشهای امروزی بشر سازگار نیست. از دید کسانی چون آقای سروش 
این گونه آیات از جنس عرضیات قرآنند، به این معنا که به قول آقای 

کنیم. یا در  باید آنها را تحمل   سروش، بر سبیل همزبانی با فرهنگ عرب
که آنها هیچ تعبیر دیگری از وی، باید با آسانگیری از آنها درگذریم چرا

مدخلیتی در رسالت پیامبر و پیام بنیادین دین ندارند. تفسیر شما از این 
دسته آیات چیست؟

آیا در دریافت و ابالغ وحی از سوی پیامبر عنصر خیال و سلیقه  -13
او هیچ دخالتی و تأثیری نداشته است؟

از نظر شما معجزه بودن قرآن به چه معناست؟ به بیان دیگر  -11
دانید؟ معجزه لفظی، معجزه معنایی،  قرآن را در چه چیزی می اعجاز
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معجزه علمی و...؟

کنید؟ آیا معنایش  فرود آمدن قرآن )نزول( را چگونه تفسیر می -12
 این نیست که قرآن به ناچار در حد دانش همان عصر نازل شده است؟ 

 

 حسن رضایی - با سپاس از توجه شما

 

 

انهقرآن شناس نقد عمومی نظریات
 

 آمددر
ی ها و دیدگاه پاسخ به پرسشهای باال نیازمند بررسی و نقد نظرها

ذکر پرسشها گوناگونی است که در بخش اول به عنوان مقدمه متنوع و 
نظریه قابل توجه آمده است که نیاز به  13. در مقدمه دست کم اند شده

رد اصل وا توان نمیتوضیح یا نقد دارند و بدون تبیین ابعاد مختلف آنها 
وار ذکر  قابل تأمل در مقدمه را فهرست های هها شد. در زیر، نظریپرسش

کنم: می

الهیوجاودانه بودن قرآن یا عصری بودن یا عصری ساختن آن؛  -1

حاصل نزاع اشاعره و معتزله و فایده آن در این زمانه؛   -2

برد آن؛وکار قرآن آرامی –قرائت سوریانی  -3

از قرآن یا سازگار کردن آن با مدرنیته؛ فهم عقالنی و عصری -3

اگر بخواهیم راهی برای اعتبار تفاسیر و برداشتهای گوناگون از  -2
باید آن را متنی فرآورده انسان بفهمیم که مثل هر متن  متن بازکنیم، می

دیگری همه بخشهای آن حقیقت نیست و حتی ممکن است دارای 
تعارضها و بسا تناقضهایی نیز باشد؛

ی به پیامبر است که اینگونه یوحی، بخشیدن یک نوع توانا -6
و حتی معانی از خود پیامبر  ها هو جمل ها هسخن گوید، وگرنه گزینش کلم

است؛

پیامبر خودش ادعا نکرده است که قرآن کالم خدا است؛ -4

کند مضمون وحیانی دارد ولی  آنچه پیامبر از خداوند دریافت می -1
و از این رو در قرآن خطا و اشتباه وجود دارند؛کالم از پیامبر است 

کرد، بسیاری از احکام  اگر پیامبر در محیط دیگری زندگی می -1
بودند؛ مثل احکام جرائم و مجازاتها احتماالً بخشی از پیام او نمی

معنای وحی قرآنی در ایران  بارهوجود سه دیدگاه متمایز در -13
.امروز

 

 ها هعمومی نظرینقد
گوناگون طرح شده در مقدمه از چند وجه  های هو دیدگا نظریات

پیش از پرداختن به یکایک این نظرها، الزم دارای شباهتند. بنابراین، 
در مقدمه ی که یه بررسی عمومی و مشترک همه نظرهادر ابتدا ب است

:اندپرداخته شود بحث آمده
ها یکی این است که  از ویژگیهای مشترک همه این نظریه -1

)در برابر عقلهای آزاد و خالق( هستند.  «گر عقلهای توجیه»های هوردفرآ
هستند زیرا؛   گر توجیهعقلها گر به چه معنا مراد است؟  عقل توجیه

خویش )یا کارشان سازگار کردن قرآن با مطلوب ذهنی  -1-1
، و یا در برخی موارد، ایم( پرسش مسلم فرض کرده چیزهایی که بی

نشاندن  «قرآنخود »به جای معنای موجود در مطلوب ذهنی خویش را 
سازگار »، « عصری کردن»است )در همین رابطه به تعبیرات رایجی چون 

(.و...توجه شود« کردن با مدرنیته
 «محور»بدین سان است که عقل چنین مفسرانی دارای دو  -1-2

شود: یکی مطلوب ذهنی و دیگری قرآن، که هر یک نیز بنابر حکم  می
ین نوع عقل، الجرم باید نقشی پیدا کنند. به اینگونه که مطلوب پیشینی ا

ذهن(  =پذیر، چرا که اولّی ) قرآن، محور فعلشود و  ذهنی محور فعال می

گذارد، تغییر دهنده و دومی  است که وقتی بنا را بر اصالت تجدد می
شوند.  پذیر میقرآن( تغییر =)

حل از پیش وجود  ز راهوزی نیبرای ناسازگاری با مقتضیات امر -1-3
حلها را به  حلهای نو سازگار کرد و یا آن راه قرآن را با راه باید یا می ؛دارد

 حل نامطلوب ارائه شده در قرآن گرداند. طور کل جانشین راه
ویژگی دیگر این نظرها یکسانی آنها با طرز نگاههای دیرین به  -2

اگر  ؛هم قدیمی استلکه بسیار دین و قرآن است. این نگرش، قدیمی و ب
قول تاریخ را بپذیریم، نخست در دوران سلطنت معاویه بود که فلسفه 
یونانی وارد قلمرو اسالم شد، زیرا که برای سلطنت نیاز شدید به بیان )یا 
گفتمان( قدرت و انطباق بیان دینی با بیان قدرت داشت. دست کم از 

قدرت آغاز شده است.  همان دوره، از خود بیگانه کردن بیان دین در بیان
والیت مطلقه فقیهی که هم اکنون ایران را در ظلمات فرو برده است و نیز 

دو حاصل   -هرکس که بود، خواه عادل خواه ظالم -اصل اطاعت از حاکم
ویرانگر این نوع دین شناسی است که کارش تطبیق دادن دین با فلسفه 

یونانی است. 

یان دین و علم )از پیروی معرفت ها م در دوران معاصر، انواع رابطه
دینی از معرفت علمی گرفته تا طرح زوال معرفت دینی در برابر معرفت 
علمی که قول پوزیتیویستهاست(، میان دین و لیبرالیسم، میان دین و 
مارکسیسم، میان دین و سوسیال دموکراسی و میان دین و مدرنیته 

توان با نگاه به وضعیت  می سازیها را همه رابطهاند. حاصل این برقرار شده
 مسلمان مشاهده کرد.  های هامروزی جامع

و مشغولند، از جمله، گرفتار دو  اند بودهآنها که بدین روش مشغول 
غفلتند:

 پذیر را فعل یک( دو محور در نظر گرفتن، یکی را فعال و دیگری
 1محوری است. گرداندن، گویای آنست که اصل راهنمای عقل، ثنویت تک

تواند که  کند، جز این نمی لی که چنین ثنویتی را راهنمای خود میو عق
قرآن را با بیانی از بیان های قدرت سازگار و یا جانشین کند؛ چرا که 
قدرت فرآورده رابطه میان دو محور است که در آن یکی تغییر دهنده و 

محوری  که بر اصل ثنویت تکدانیم  میدیگری تغییر پذیر است. و 
توان ساخت و یا پذیرفت؟ ن قدرتی میچگونه بیا

، بود میدو( قرآن بیان قدرت نیست، چراکه اگر خود بیان قدرت 
                                                 

برای آن دسته از خوانندگانی که این اصطالح را تا حدی غریب می پندارند  -1
ثنویت دو »در کنار « ثنویت تک محوری»الزم است توضیح داده شود که 

.  ثنویت یا دوآلیسم استاز مبانی فلسفه از دوران یونان باستان تا امروز « محوری
اند  های فلسفی ساخته شده در فلسفه غرب، اصل راهنمائی است که بر آن، نظریه

شوند. بر این اصل،  فضای عقل آدمی به دو محور غیر قابل توحید محدود  و می
محور دیگر فعل پذیر و تابع  شود. وقتی یکی از این دو محور همیشه فعال و می

ثنویت   -که در این وضعیت فضای عقل تنگ ترین است -محور فعال تلقی شود
تک محوری است. بنابر اندیشه آزادی، ثنویت تک محوری ضد کامل اصل توحید 

ها و باز  است. توحید در مفهوم موازنه عدمی به معنای رها شدن از محدودکننده
خدا، است. توحید اصل راهنمائی است که به عقل، شدن به روی هستی هوشمند، 

زادی را می دهد. در برابر، اندیشه راهنمایی که اصل آزادی و توان بازجستن بیان آ
خدا نه بر -طبیعت و انسان-انسان، انسان -خویشتنش، انسان-را در روابط انسان

و خصومت های مبتنی بر تضاد  توحید بلکه بر رابطه مابین ضدها و انواع دوگانگی
گذارد ثنویت نام دارد. اما اگر هرگاه دو محور در رابطه با یکدیگر اثرگذار و اثر  می

گویند. برای مثال، وقتی  پذیر و فعال و فعل پذیر هستند، ثنویت را دو محوری می
شود )=  والیت مطلقه قائل می« فقیه»کسی بر اصل ثنویت تک محوری، برای 

وظیفه اطاعت )= محور فعل پذیر( و والیت را هم  محور مطلقا فعال( و برای مردم
کند، اوالً  از انسانی که خود  تعریف می« بسط ید بر جان و مال و ناموس مردم»به 

او است و از میلیونها انسانی که مردم تحت حکم زور هستند و بسا از تمامی 
زیر والیت را شود و ثانیاً، ناگ ها، غافل می انسانها، بمثابه استعدادها و حقوقمندی

نچه جز قدرت آکند و بدین وسیله از هر قدرت مطلق بر اشخاص و اشیاء معنی می
 شود. )= زور( است، غافل می
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طباق آن با این یا آن بیان دیگر چه نیازی به انواع تفسیرها به قصد ان

؟ بود می1قدرت

و کار طبیعی خود را که ابتکار و ابداع و  بود میهرگاه عقل، آزاد 

قرن، به طور مداوم،  13پرسید: طی  از خود میداد،  خلق است، انجام می

تقالها برای سازگار کردن بیانی که قرآن است با  این و آن بیان مد روز از 

چه رو است؟ اما اگر قرآن بیان قدرت نیست، پس چگونه بیانی است؟ 

اصول و اصل االصول راهنمای آن که بدانها بتوان قرآن را خواند و از بیانی 

کدامها هستند؟ دقیقاً توجه یافتن به یا  سردرآورد، کدام گوید میکه باز 

همین پرسش خطیر بود که خود مرا در راهی انداخت که اینک در آنم. 

های برخاسته از عقلهای  ویژگی عمومی دیگر اینگونه نظریه -3 

شان، منطق صوری است. بدین ها اندیشهاین است که منطق  گر توجیه

است صورتی زیبا از قولها تصویر شود تا که  کوشند تا ممکن معنا که می

چشم عقلهای خود و دیگران را از دیدن واقعیتها باز دارند. به تناقضهایی 

، از آیند میپیامبر پدید  -که در اثر بکار بردن این منطق در باره رابطه خدا

به موارد زیر اشاره کرد: توان میجمله،  

کنند که نه خدا، خدا  ار میای برقر میان خدا و پیامبر رابطه -3-1

تواند رهنمود خود  ماند زیرا نمی ماند و نه پیامبر، پیامبر. خدا خدا نمی می

را در شکل کالمی روشن و سرراست و مصون از هر خطا به پیامبر ابالغ 

کند. شگفتا! هرگاه فرض کنیم خدا فرستنده و پیامبر گیرنده باشد، 

رای گیرنده بفرستد بدون این چگونه ممکن است فرستنده مضمونی را ب

که آن مضمون در عالمتهای قابل فهم و قابل بازگویی بیان شده باشد؟ 

حال این که عقل پیامبر یک گیرنده ساده نیست، عقل او آزاد و توانا 

ام،  به کار طبیعی خود است. به ترتیبی که در کتاب عقل آزاد توضیح داده

جوید.  شود، با هستی اینهمانی می عقل بگاه خلق، از تمامی حدّها رها می

ترین  ترین و سرراست این نوع عقل است که وحی خداوند را در شفاف

.گوید میکند و باز  بیان دریافت می

کند هست،  اگر خداوند چنان که خود خویشتن را وصف می -3-2

پس این توانائی را دارد که پیامها و رهنمودهای خود را به بیان درآورد و 

بر ابالغ کند و او را مأمور ابالغشان به انسانها بگرداند. اگر نیست و به پیام

را بسازد، چه حاجت  اباید کلمه و کالم و بسا معن ه میاین پیامبر است ک

دانند و خدا را نیز منکرند،  به خدا؟ آنها که قرآن را ساخته پیامبر می

 شوند. دست کم گرفتار این تناقض و تناقضهای بسیار دیگر نمی
اش وجود دارد، دخل و  اگر خداوند باز با همان صفات مطلق  -3-3
است، هم خالف  «ریب-پیام»پیامبر در کار او، هم  ناقض اصل تصرف 

امانت است و هم ناقض استقالل و آزادی خدا و رسول است. ناقض 
استقالل و آزادی خدا است زیرا پیامبر، محدود کننده و بنا بر مورد، 

یان او است. ناقض استقالل و آزادی پیامبر است زیرا  سانسور کننده ب
را از خدا بگیرد، از سوی « مضمون»پیامبر به عنوان انسان مجبور است 

خود در آن دست کاری و حاصل را به مردم به عنوان عین کالم خدا ابالغ 
کند. پیامبر در صورتی استقالل و آزادی و امانت و صداقت خود را حفظ 

مردم می گفت: مضمون قول خدا اینست، ولی من ، در آن، می کرد که به 
بینم و  این اشکال را وارد، و این نقد را بجا و یا این اصالح را در خور می

این است نسخه کامل ونهایی! 

مذکور تا آنجا پیش  های هبر همان اصل ثنویت است که نظری -3-3
؛ بخش ماندگار کنند روند که خود قرآن را نیز به دو بخش تقسیم می می

توجه به هشدار  )جنبه الوهی( و ناماندگار )جنبه نبوی(. اما این تمایز بی

                                                 
از سلطان مآبی و خالفت اسالمی بنی امیه و بنی عباس گرفته تا والیت فقیه و  -1

استالینیسم اسالمی تا انواع ناسیونالیسم و  ـ گری و مارکسیسم وهابی
 اسالمی تا اسالم لیبرال غرب پسند و... سوسیالیسم

قرآن )یعنی پذیرفتن بخشی و نپذیرفتن بخشی دیگر( است و سرچشمه 
شود. منشأ  گوئی و تعارض سازی بس خشونت باری در دین می تناقض
س از شود زیرا بخشی از قرآن )صفات خداوند، حیات پ گوئی می تناقض

شود که در این بخش،  مرگ و قواعد عبادت( الجرم الهی و ماندگار می
که خداوند وحی کنند. توضیح این ک کار خود را میخدا و پیامبر، هری

کند. اما در بخشی دیگر  کند و پیامبر آن را بی دخل و تصرف ابالغ می می
)یعنی رهنمودهای راجع به زندگی در این جهان(، خداوند فعل پذیر 

ها( در اختیار پیامبر  شود و کارش قراردادن ماده خام )مضمون می
ه فرآورده و شود و کارش تبدیل مضمون ب گردد، و پیامبر فعال می می

گردد. این نظریه منشأ تعارض بس خشونت باری  عرضه آن به مشتری می
باید با آنها انطباق بجوید و یا جای  شود زیرا چون مطلوبها که قرآن می می
شمار  شمارند، ماندگارها و ناماندگارهای قرآن نیز بی آنها بسپارد، بیبه 
کند: حزبهای  شود که قرآن خود توصیف می شوند. نتیجه همان می می

و جنگ  2شود و هر حزب بدانچه دارد دلشاد می آیند میفراوان پدید 
که جنگ  آورد میاحزاب، آن به روزگار انسان و زندگی بر روی زمین 

!ای اول قرن بیست یکم نیاورده استیها در قرن بیستم و سالهایدئولوژ

اما دو گانگی خدا و پیامبر و به نوبت، فعال و فعل پذیر کردن  -3

رساند، اما به  هریک از این دو، گرچه به ظاهر پیامبر را به مقام خدائی می

کند. در حقیقت، این ادعا  واقع عقل او را قدرتمدار و او را بنده قدرت می

که تناقضهای موجود در قرآن گویای اینست که کالم از پیامبر است، جز 

دهد که قرآن بیان قدرت است. چرا که از آزاد مطلق که  این معنی نمی

شود. عقل آزادی هم که بگاه خلق  خدا است، سخن متناقض صادر نمی

جوید و اگر پیامبر است به  اندیشه با  هستی هوشمند این همانی می

نیز گرفتار  ،گوید میآن هستی از زبان او سخن  ،افت وحیهنگام دری

گوئی خاص عقل قدرتمدار است، هم به  شود. تناقض گوئی نمی تناقض

خاطر اصل راهنمائی که ثنویت محدودکننده عقل است و هم بخاطر 

شوند؛ آنچه را امروز قدرت  نیازهای قدرت که به ضرورت ضد و نقیض می

ا حرام بگرداند اگر مزاحم تمرکز و بزرگ کند، ممکن است فرد واجب می

شدن خود ببیند. 

شود، یعنی کارش  پُرپیداست انسانی که آلت فعل قدرت می
شود، همان روز نخست نیز  برآوردن نیازهای ضد و نقیض قدرت می

کرد، چه رسد که امروز کالم خدا بودن یا  شایستگی پیروی پیدا نمی
نبودن نبوتش موضوع بحث شود.

ای که این نظرها میان  گی دیگر این نظرها این است که رابطهویژ -2

قرآن بمثابه دار ) کنند، رابطه هستی ذهنی برقرار میقرآن و مطلوبهای 

. به مناسبت، یادآور ندار )مطلوب ذهنی( است متن موجود( با هستی

از  به سوئد داشتم، تنی چند 2334شوم که در سفری که در سال  می

سوره نساء شدند. پذیرفتم و  33باره آیه ستار بحث دربانوان سوئدی خوا

قرار بر این شد که روش عقل آزاد را برگزینیم. یعنی از انطباق قرآن با 

اهنما و به شیوه زندگی در سوئد، یا راه حل موجود در این یا آن بیان ر

و تا حد له را پیش رو بگذاریم و با ذهنیتی باز أعکس خودداری کنیم. مس

ها ببینیم راه حل قرآن، آنگونه که خود  رغ از پیش داوریامکان فا

های د، در خور هست یا نیست؟ حاصل نقدکن خویشتن را آشکار می

متقابل خود به ما خواهد گفت رهنمود قرآن چیست. بعد نوبت به تجربه 

اهد کرد که رهنمود، پاسخ . آنگاه تجربه ما را آگاه خورسد میکردن آن 

یر؟ بنابر این روش، راه حل از پیش وجود ندارد. له هست یا خأصحیح مس

شود. اما هرگاه بنا  رهنمود قرآن نیز با مطلوب ذهنی معینی سنجیده نمی

ای بسنجیم که هنوز  باشد متنی را که از خود هستی دارد با مطلوب ذهنی
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شود سازگار کردن واقعیت با مجاز. صاحبان نظرها آیا  ذهنی است، این می

اند  همان کاری است که از دیرباز قدرتمدارها  با قرآن کردهدانند این  نمی

کنند؟ و هم اکنون، مدعیان والیت مطلقه فقیه با آن می

دیگر ویژگی مشترک این نظرها این است که سخنانی که برای  -6

کنند مبهم هستند. برای مثال، اگر قرآن را با  تبیین مدعایشان ابراز می

رد )این یا آن دستآورد علم و یا این و آن  سنجند که هستی دا مطلوبی می

قانون و یا این و آن نظر به تجربه درآمده و یا در نیامده اما اظهار شده(، 

ابهام اظهار کنند، سپس رهنمودها )هم  باید آن مطلوب را بی نخست می

رهنمود قرآن و هم آن مطلوب ادعایی( را با یکدیگر بسنجند. هرچند به 

گردم، اما بنابر  حجاب باز میموارد دهگانه، به مثال هنگام پرداختن به 

اب در مقدمه قرآن پژوهانه جدید در مورد بحث حج های هکه دیدگااین

، برای مثال، ها جامعهدر « سکس»شوم که نقش  آمده است، یادآور می

است. اگر بنا را بر  ها جامعههای هلأله و بلکه در شمار مهمترین مسأیک مس

باید نقش داد،  ، در روابط قوا، به سکسمیها جامعهدر  این بگذاریم که 

کند، و هرگاه بر آن شویم که  له پوشش زن و مرد یک راه حل پیدا میأمس

ای که باید حل  لهأبدترین نوع استبداد است و مس« استبداد سکس»

له )پوشش زن و مرد( أزن و مرد از این استبداد باشد، مسکنیم، رها شدن

حاکم « استبداد سکس»امروز،  های هکند. بر جامع دا میراه حل دیگری پی

است. غیر از این که بنا بر یک مطالعه قدیمی، در دنیای امروزی چشمهای 

بیند، سکس در همه ابعاد  تصویر جنسی می 33هر انسان، در دقیقه، 

قوا که بر قرار  های هسیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، در رابط

های اجتماعی که در پیدایش و  د. آسیبها و نابسامانیشوند، نقش دار می

برهم افزائی آنها سکس نقش نداشته باشد، سخت نادر هستند. آیا 

الگوهای پوشش زن و مرد در غرب، مطلوب هستند؟ اگر آری و 

باید پیروی کنند، پس راه حل  یکشورهای مسلمان نیز از این الگو م

شود که نشان  ت کار عقل این میله از پیش وجود دارد و در این صورأمس

 همان «خم» بنابراین و است شده نوشته آرامی –دهد قرآن به سوریانی

 اقتضای به آنگاه و کرده تصویر پیامبر قول را قرآنیا و است، «شال»

 آن، بنابر و نیاوریم میان به را آزادی بیان چرا اما. کرد نقض آنرا عصر

امروزی در غرب  بر شیوه زندگی قرآن را منطبق بخواهیم اینکه وبدون

له، راه حل پیشنهادی قرآن، أیم و ببینیم در این مسیکنیم، راه حل بجو

با آزادی انسان حقوقمند سازگار هست یا نیست؟

هستند  گر توجیهاند  عقلهایی که نظرهای مذکور را بیان کرده -4

دو  زیرا چنانکه آمد، بر ثنویت تک محوری که ترجمان رابطه قدرت میان

محور )یکی محور اثرگذار و دیگری محور اثرپذیر( است، وارد قرآن 

چه  آید میاند. بر این اصل، بیان آزادی اصالً به تصور نیز ن پژوهی شده

آن بمثابه بیان آزادی. نتیجه جستن امکان برای نگرش در قررسد به 

نخست به سراغ  گر توجیهشود که عقل  ها آن می گونه قرآن پژوهیاین

رود تا در میان آنها مطلوب خود را بجوید و  می« مدرن»نهای قدرت بیا

ی، حقوق انسان گر توجیهکند. فرض کنیم عقل  آنگاه به قرآن مراجعه می

کراتیک گمان را مطلوب بیابد و آن را فرآورده بیانی از بیانهای قدرت دمو

آن گزیند تا قرآن را با  اند. حال روشی که بر می برد که غربیان یافته

گزیند یکی  د باشد؟ روشی که چنین عقلی بر میتوان سازگار سازد چه می

:شود میاز این دو روش 

در قرآن، برای انسان حقوقی به معنای مدرن کلمه مقرر نشده  -4-1

است. اما مخالفتی نیز با برخورداری از حقوق انسان بعمل نیامده است. 

سازگار نبودند، آنها را با اگر هم در مواردی احکام قرآن با حقوق انسان 

یم اعالمیه جهانی حقوق بشر را توان میکنیم. پس ما  حقوق انسان نقد می

بپذیریم. 

یک رشته از حقوق مندرج در اعالمیه جهانی حقوق بشر، در  -4-2

حقوق » اند. ای دیگر پذیرفته نشده اند و رشته آن و سنت پذیرفته شدهقر

شود. ها می ، نام پذیرفته«بشر اسالمی

اما هیچ یک از این دو روش، کار عقل آزاد نیست؛ کار عقل آزاد با 

شود؛ نقدِ تعریف حق و نقدِ حقوق انسان، آن سان که در  نقد شروع می

به  رسد میاند، و از این خاستگاه حتی  اعالمیه جهانی حقوق بشر آمده

شود. مراجعه به  تری ممکن می جایی که پیشنهاد اعالمیه جهانی جامع

که توجیه را  آید میرآن به قصد یافتن این حقوق از عهده عقل آزادی برق

د، کند. بنا بر اصل ال اکراه، هرآنچه آزادی انسان را محدود کن رویه نمی

شود. با این روش محقق  تر کند، حق می کرانناحق و هرآنچه ال اکراه را بی

و اگر حق یا برد  آنچه از حقوق را که در اعالمیه بیان شده است بکار می

اند، بر مواد حقوق انسان  حقوقی هم در قرآن جسته است که بیان نشده

 افزاید.  می

مدار در باال خاطر نشان کردم که کالم متناقض را عقل قدرت -1

افزایم که متناقض، صفت سخن دروغ است.  کند. اینک بر آن می صادر می

سمی قدرت راست، سخن خالی از تناقض است. دروغ در حقیقت زبان ر

است. از این رو، هیچ بیان قدرتی که خالی از تناقض باشد وجود ندارد. بر 

این اساس، اگر قرآن را بیان قدرت گمان بریم، نزاع بر سر زمان )زمان 

دریافت و ابالغ وحی( و مکان )جامعه عربستان آن زمان(، مشکل را حل 

آزادی، در اسالم  کند. در حقیقت، از زمانی که اسالم، به مثابه بیان نمی

بمثابه بیان قدرت از خود بیگانه شد، نزاع کهنه و نو در جهان مسلمانان 

و انواع تضادها پدید آورد. در  ها هنزاعی دائمی گشت و تا بخواهی فرق

حال حاضر نیز، در جهان مسلمانان همچنان میان بیان قدرت قدیم 

رقرار است. از سوی )اسالم فقاهتی( و این یا آن بیان قدرت جدید، نزاع ب

دیگر، نزاع بر سر راست و دروغ، یا حق و باطل هم نیست. چرا که اگر 

که حق، هستی شمول  شد مینزاع بر سر حق و باطل بود، الجرم دانسته 

است و این دروغ و ناحق هستند که به قید زمان و مکان محدود 

وجود این شوند.  با وجود تصریح قرآن بر این که کالمِ حق است و با  می

شمارد که از رحمت و آمرزش  کذّابان را یکی از چهار گروهی میکه 

شوند، دو طرف نزاع به سراغ قرآن بمثابه بیان  خداوندی برخوردار نمی

 !روند. آیا این شگفت آور نیست؟ اند و هنوز نیز نمی نرفتهحقوق 

اند که عقل  ای از اهل خرد هم اکنون پی برده با آنکه در غرب، پاره

، آنها را به بن بست کشانده است و زمانه کنونی را زمانه گر توجیه

تی است برای آزاد انند و این خود فرصخو میورشکست ایدئولوژی ها 

یافتن بیان آزادی، در جهان مسلمانان همچنان عقل در کردن عقل و باز

گرفتار « نو»و طرفداران « کهنه»مدار بسته ناشی از نزاع میان جانبداران 

.  همین بحث در مورد قرآن به این گونه که از سوی بسیاری در حال است

: در گوید می« نوگرا»طرح است خود گواه این واقعیت است. برای مثال، 

: در قرآن گوید می« کهنه گرا»قرآن، از حقوق انسان خبری نیست و 

کهنه »تکالیف انسان بر شمرده شده اند. فرق این دو قول در چیست؟ 

بداند که تکلیف، همانا عمل به حق است نه  خواهد میو یا ن اندد مین« گرا

چیز دیگری. اگر در قرآن فهرست کاملی از حقوق نباشد و تنها تکالیفِ 

خارج از حق در آن فهرست شده باشند، بی درنگ باید گفت کالم خدا 

: اگر پرسد نمیاز خود « نوگرا»نیست، کالم فرعون است و بیانگر سلطه. و 

حقوق انسان نیامده باشند و حقوق هر موجود زنده هم ذاتی  در قرآن

و روشی  آید میزندگی او باشد، پس قرآن بکار زندگی انسان حقوق مدار ن

نیست که به انسان امکان بدهد استعدادهای خویش را، همآهنگ، فعال 

 .آید میکند. به سخن دیگر، چنین قرآنی بکار رشد ن

قوق وضعی بشمارند و قائل شوند حتی اگر کسانی حقوق انسان را ح
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حقوق  که این نوع حقوق هم در قرآن نیامده اند، باز اگر فرض کنیم این

اند، قرآنی که بیانگر این حقوق نیست به چه کار  الزمه رشد انسان

مدعی شوند بکار توجه به خدا و خدا « نوگراها»؟ ممکن است آید می

فلت از کدام واقعیتها این . دورتر، توضیح خواهم داد با غآید میپرستی 

توجیه ساخته شده است و چرا چنین قرآنی حتی بکار روی آوردن به 

 .آید میخدا و خداپرستی نیز ن

1- از این امر روش شناختی مهم که دلیل  گر توجیهعقلهای

حقانیت حق در خود حق است و نه در بیرون آن )خواه گوینده و یا غیر 

چون حق »که معیار این است که ا از آنجا کنند. بر این مبن او( غفلت می

باید به سراغ  ، می«حق است گوید میو نه چون خدا  گوید میخدا  است

خود قرآن رفت و دید حق هست یا نیست؟ در حال حاضر، یک طرف 

: کالم پیامبر است گوید می: قرآن کالم خدا است و طرف دیگر گوید می

عنی دیگر مضمون از خدا و به م)نزد برخی هم لفظ و هم معنا و نزد برخی 

، گر توجیهپیش از این توضیح دادم که عقلهای و لفظ در آوردن از پیامبر(. 

بر اساس اصل راهنمای خود و نه بر اساس اصول راهنمائی که قرآن 

کند و با اتخاذ روش خاص خود، و باز نه روشی که ترجمان  تعریفشان می

کند، این یا آن توجیه را  می اصول راهنمائی هستند که قرآن تعریفشان

تواند دلیل را در موضوعی  نمی گر توجیهعقل . بدیهی است سازند می

موضوع  توجیه کند. در بیرون ازقبول یا رد آن را خواهد میببیند که 

جوید.  ود و آن را در مطلوب ذهنی خود میر است که به دنبال دلیل می

انسان انگاشته است،  برای مثال، یکی چون پیشاپیش خشونت را سرشت

قرآن را با این انگاره )پیش فرض( سنجیده و در آیه دخل و  های هآی

کند تا آن را با انگاره خود سازگار کند. مفسر دیگری از آنجا که  تصرف می

قرآن را با  آید میپیشاپیش تعیین کرده است که مخالف خشونت است، 

یکی از این  ین دو مفسر ممکن استسنجد. ا این اصل پیشینی می

گرائی در قرآن، صادر کنند: یا  ها را درباره قبول یا رد شدن خشونت حکم

که  ها هآن آی گویند میقرآن روش بکار بردن خشونت است، یا  گویند می

انسانها انگیزند مربوط به دورانی هستند که  مسلمانها را به جنگ بر می

 ها ه: آیگویند مینکه گرائی ارزش بود و یا  ای رشد نکرده بودند و خشونت

مربوط به دوران گذار هستند و ما هنوز در این دوران هستیم و نظائر این 

جوید و  موضوع میتوجیهات. ولی روش عقل آزاد که دلیل را در 

پذیرد تا بر متن تحمیل و آن را با مطلوب خود  پیشاپیش نظری را نمی

ه خویشتن را با زاد این است کسازگار کند، این گونه نیست. روش عقل آ

کند و  این و آن پندار آزاد میانتقادی مستمر تا حد امکان از خود

کوشد دلیل هر حکم قرآنی را در خود آن حکم بجوید. یعنی اجازه  می

 دهد قرآن خودش سخن بگوید. می

شود که حقوق،  نیز غافل میاز این واقعیت  گر توجیهعقل  -13

براین، هرگاه بخشی از قرآن را نا. بدهند میای همساز را تشکیل  مجموعه

گردد( حق و بخشی دیگر  برمیمثال آنچه به رابطه انسان با خدا)برای 

ق و ناحق ای از ح دست کم آمیخته)برای مثال احکام جزایی آن( را 

ایم که این دو بخش یک مجموعه منسجم و  بدانیم، ناگزیر پذیرفته

ن نظر شویم که بخشی از . یا برای مثال، هرگاه بر ایسازند میهماهنگ ن

یم بگوئیم از توان میقرآن با علم روز سازگار نیست، با این پندار چگونه 

و از آن سو، بخشی  خواند میسوئی قرآن مکرر انسانها را به علم جستن 

با علم روی به  بایستی میاز آن مغایر علم است؟ باالخره انسان امروزی 

 خدا آورد یا با جهل؟

سازد تناقضهای دیگری  هایی از قرآن با علم نمیا که بخشاین ادع

 نیز در بردارد. از جمله؛

قابل شناخت  های هکتابی که در آنچه به انسان و دیگر آفرید -13-1

شود، بر خطا است، چگونه ممکن است در خداشناسی بر  مربوط می

 صواب باشد؟

لم بخشی از قرآن با ع یابد و درمی آموزد میانسانی که دانش  -13-2

 سازگار نیست، چگونه بتواند خدای نادان را بپرستد؟

هرگاه گفته شود خداوند علم محض است و وحی او نیز علم  -13-3

و علم را به جهل برگردانده وحی ناتوان « مضمون»است اما پیامبر از درک 

؟ و ثانیاً، خدائی که از میان همه آید میاوالً،  قرآن دیگر به چه کار است، 

وانا به درک پیام او خود نتوانسته است انسانی را برگزیند که ت یها هآفرید

و  آید میخور پرستش است؟ چنین قرآنی به چه کار انسان باشد چرا در

به او وحی  گوید میقول چنین پیامبری را پذیرفت وقتی  توان میچگونه 

 شود؟ می

از جهل به علم راه نیست. روش رسیدن به علم، علم است  -13-3

ونه که روش رسیدن به حق، حق است. هرگاه فرض این باشد که همانگ

هدف قرآن متوجه ساختن انسان به خداست، به ترتیبی که او زندگی 

خویش را بر اساس رابطه با خدا تنظیم کند )که موازنه عدمی همین 

است(، ناگزیر روش درخور این هدف را باید بشناساند تا بکار رود. به 

ای پدید آورند تا که  باید مجموعه تلف قرآن میخشهای مخسخن دیگر، ب

انسان با روش کردن رهنمودهای آن، رابطه با خدا )= عمل به حقوق( را 

دیگر  های هاش با انسانها و آفرید س زندگی خود و میزانی برای رابطهاسا

پیشنهادی آن برای توجه به خدا،  شناسی قرآن و روشهای کند. اگر انسان

گاه معرفت به خدا و شناختن مقام انسان و خدا پرستی و بر خطا باشند، آن

 شوند ممکن میابطه با خدا نابر پایه ر ها هتنظیم رابط

11- گر نگوییم همه ظن، کند ا کسب می گر توجیهمعرفتی که عقل

ای از علم و ظن است. چنین عقلی مدام تمایل دارد  دست کم آمیخته

)چه گفت( کند. اما چرا؟ « قالما»)چه کس گفت( را جایگزینِ « من قال»

کند  ینده تصور میزیرا از راه ایجاد تردید در توانائی و راستگوئی و... گو

گفته را از اعتبار انداخت. این روش، یعنی سنجیدن تر شود راحت که می

حق به شخص و نه شخص به حق، روش ویرانگری است و با ویرانگری 

نگری ناحق است و ناحق نه مجرای حق را از ناحق تمیز داد. ویرا توان نمی

شود و نه مصدر آن. عقلی که محدود به زمان و مکان  ابراز حق می

زیرا توانائی آزاد شدن از  شود شود، از خلق و از ابتکار ناتوان می می

 .یابد جستن با هستی هوشمند را نمیهمانی  و این ها هکنندمحدود

به تازگی در  گر توجیهاین روش البته ابتکاری نیست که عقلهای 

از بکار رفته و از دیرب ها جامعهایران یافته باشند؛ روشی است که  در همه 

رود. در میان مسلمانان و به ویژه در باره پیامبر اسالم، از آغاز بعثت تا  می

بدیهی است در این سو نیز  رود. روز، این روش بکار رفته است و میام

اند و  ا و پیامبر را چماق کردهدارند که خدسازان مذهبی قرار اسطوره

کننده مسلمان است( )اگر انتقاد کنند تا هر انتقادی را، ارتداد بخوانند می

متن قرآن( « )= ماقال»و کافر بخوانند اگر ناقد مسلمان نیست. حال آنکه 

خود در پیش ماست. شیوه عقل آزاد اما چنین نیست. عقل آزاد، نخست، 

ای را که در نظر  سر راست معنا یا معانیا، شفاف و بر وفق اصول راهنم

ای را شناسائی  نگاه وجوه مختلف مسألهکند. آ دارد با لوازمشان بیان می

کند که موضوع مرکزی بررسی و تحقیق اوست. سپس راه حل  می

گذارد. روش تجربی به او امکان  پیشنهادی را به تجربه و آزمون می

له پیش برود. بدین أدن به حل مسرا نقد کند و تا رسی دهد که کار خود می

 :رسد میشیوه، چنین عقلی به یکی از دو نتیجه زیر 

مسألهو از راه حل آن، تصحیح از راه تجربه، شناخت او از  -11-1

که  رسد میدقیق و شفاف گشته و او به این نتیجه شده و بنابراین حق و

ه هم مسألهراه حل پیشنهادی قرآن صحیح است. و روشن است هرگاه 
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در همه وقت و همه جا صدق  باید ی و همه زمانی باشد، راه حل نیز میمکان

 کند.

از راه حل آن، تصحیح  و مسألهاز راه تجربه، شناخت او از  -11-2

که راه حل  رسد میاین دقیق و شفاف به این نتیجه شده، و بنابر

نیست و یا راه حل بهتر از آن وجود  مسألهپیشنهادی، راه حل صحیح 

 تواند بدین نتیجه خود را قانع د. در حالت دوم، عقل آزاد چون نمیدار

گذارد تا کامل کردن علم خویش پیش رود. از این  سازد، بنا را بر این می

کند و در همین  رو، نتیجه ناتمامِ دوم را موضوع کار و تحقیق بعدی می

مسیر ممکن است به این نتیجه برسد که بسا یافتن راه حل صحیح در 

و رعایت اصل یا اصولی است. این روشی بود که خود من در زمان گر

به  بررسی موضوع جرم و مجازات در قرآن که در کتاب حقوق انسان

ام پیش گرفتم. عقل آزاد، این بار، راه حل را با توجه به  تفصیل آورده

اشد، اصول حاکم بر آن بکار می برد. در صورتی که قرآن بیان آزادی ب

حل در خور زمان و  حل، او را به بهترین راه این یا آن راه اصول حاکم بر

برند. و اگر هم در حین تحقیق قرآن را بیان آزادی نیافت،  راه میمکان 

چنین عقلی شجاعت الزم را دارد که بگوید: تجربه مرا به این نتیجه 

رساند که قرآن بیان قدرتی است نظیر دیگر بیانهای قدرت و محکوم به 

دانم، هم از  با این حال، چون خود را خدا نمی مان و مکان خود.ایجابات ز

. اگر به پردازم میو هم خود به نقد آن  کنم مینقد تجربه خود استقبال 

ر خطا یافتم، از خطای خود باز یمن نقدها و ادامه تجربه، خود را ب

 گردم. می

)برای مثال، خدا گفت یا پیامبر گفت( را « من قال» کنم میتکرار 

را گرفتار تناقضهای  گر توجیه)متن قرآن( کردن، عقل « ماقال»جانشین 

 کند. حل ناکردنی فراوانی می

12-کنند. غیر از این که حقوق هر  ها با واقعیتها رابطه برقرار می حق

موجود، ذاتی او هستند، هیچ حقی با مجاز و با قدرت رابطه برقرار 

اکنون دین، به جای دین کند زیرا قدرت ناقض حق است. اگر هم  نمی

حقوق بودن، دینِ تکالیف بریده از حقوق گشته است، بدین دلیل است 

درت، به محض معرفت انسان بر که معطوف به قدرت شده است. ولی ق

، از  -با سانسور است که الزمه چنین معرفتی  آزادی بیان و مبارزه -حق 

در «. رود اطل میو ب آید میحق »تر،  خیزد. به بیانی کامل میان برمی

کند و در برابر،  حقیقت، عقل آزاد جز رابطه مستقیم با واقعیت برقرار نمی

برقرار کند. زیرا از راه « مستقیم»رابطه تواند با واقعیت قل قدرتمدار نمیع

کوشد عین را تابع ذهن  کند و می قرار میاقعیت رابطه برقدرت با و

و ذهن رابطه تابعیت برقرار  میان عین بگرداند. تمامی عقلهای قدرتمدار

دلخواه ذهن باشد.  اقعیت همواره باید تابع، وکنند. در این رابطه می

ا تخریب و آن کنند که واقعیت ر درحقیقت این رابطه را برای آن برقرار می

این  گر توجیهتر و متمرکزتر کردن قدرت کنند. عقل  را هزینه هرچه بزرگ

تواند روش بکار گرفتن  قرآن می کند که چگونه پرسش را از خود نمی

و هر آنچه در طبیعت هست بسود قدرت باشد؟ چنین  ها هانسان و زیند

، زیرا از رابطه حق با واقعیت پرسد نمیعقلی این پرسش اساسی را از خود 

بیان قدرتی  غافل بوده و برآنست تا بیان قدرت دلخواه خود را جانشین

 پسندد. نمیپسندید و امروز کند که بسا دیروز می

ای دولت، در شوم که اگر قرآن رهنمودی بر به مناسبت یادآور می

یافته قدرت، ندارد، بدین جهت است که تا آن روز  معنای ساختار سازمان

که دولت سازماندهی مدیریت جامعه با مشارکت همه اعضای آزاد و 

برخوردار از حقوق آن نگشته، دولت ساختار قدرت است و قرآن روش 

کردن انسان از قدرت است و نه توجیه آن. قرآن از آنجا که روش  آزاد

آزاد کردن انسان از قدرت است، روشهای آزادی انسان از قدرت و انحالل 

1.خواند میآن را یک به یک شناسانده و انسانها را به بکار بردن آنها 
 

شود و،  قرآن روش آزاد ماندن عقل را به او )عقل( یادآور می -13

شود، تخریب را روش  گر توجیهدهد که هرگاه  ای، هشدار میجای ج

کند. چرا؟ زیرا چنین عقلی  کند و کار خود را همواره با تخریب آغاز می می

کوشد چیزی را خراب کند تا  یابد، می آنجا که در خود خالقیتی نمیاز 

بلکه بدین وسیله دلخواه خود را جانشین آن کند. یا بیان آزادی را خراب 

کند تا بیان قدرت را جانشین آن کند و یا این بیان قدرت را خراب  می

کند تا بیان قدرت دیگری را جانشین آن کند. حال آنکه کار عقل آزاد  می

نقد آنچه هست، به قصد پیراستن آن از نقصها است. دانش، دانش را 

کند تا کمال بجوید. از این رو است که  کند بلکه آن را نقد می خراب نمی

آن، روش تخریب دینهای پیشین را در پیش نگرفته است. بلکه آنچه را قر

کند تا بیان آزادی  کند و آنچه را هم نیست پیشنهاد می هست نقد می

کاملی را در اختیار انسان بگذارد. این روش متعلق به فرهنگ آزادی 

است. این که قرآن دارای چنین روشی است، و این که هیچ بیان قدرتی 

یافت که حاصل تخریب بیان قدرت دیگر نباشد، آشکار  وانت نمیرا 

 کند که قرآن بیان قدرت نیست. می
حال با الهام از این روش قرآن، باید ببینیم آن نظرهایی که در 

ا شیوه تخریب اند ی شده بودند شیوه نقد را پیش گرفتهمقدمه بحث ذکر 
کمال جوید و یا آن کنند تا همان ساخته  ای را نقد می را؟ یعنی آیا ساخته

 های هکنند تا ساخته خود را جانشین آن کنند؟ بررسی نظری را تخریب می
یا  اند بودهتواند بگوید آیا عقلها آزاد  مذکور با چنین دیدی به ما می

کند که آیا خود این  و همچنین ما را از این واقعیت آگاه می ؟گر توجیه
ثال و در ای رخ داده )برای مه ساز به جای جبران ویرانی عصری های هنظری

گیری نظریه  های ناشی از شکل گستری ها و ستم ایران کنونی، به ویرانی
اند  والیت مطلقه فقیه که نظری ضد قرآنی است توجه شود(، موجب نشده

ی یا دین ابزار که طول عمر اسالم از خود بیگانه در بیان قدرت )دین دولت
وطن ما و بلکه بسیاری از مناطق ( بیشتر شود و در دولت و قدرتمداری

 دنیا، ویرانی بر ویرانی و ستم بر ستم بیفزاید؟
کند، هم خود را  ، چون ثنویت را اصل راهنما میگر توجیهعقل   -13

به محدود کردن قرآن به زمان و کند و هم موضوع کار خود را. د میمحدو
 13لهایو به هنگام پرداختن به اشکا مکان خاصی پیش از این پرداختم

ترین خطای چنین عقلی، محدود کردن کار به  . اما مهمپردازم میگانه، باز 
دو بیان قدرت و بکار بردن قیاس صوری در مقایسه این دو و غفلت کامل 

های صوری میان  ت. پیش از پرداختن به انواع قیاساز بیان آزادی اس
عقل به کار های قدرت این عصر، اگر  حکام قرآن و احکام مندرج در بیانا

کرد که آیا  با این پرسش مهم آغاز می شد میاصلی خودش واگذاشته 
بیان یک  گوید میقرآن بیان آزادی هست یا نیست؟ قرآن خود به تکرار 

ای از اصول راهنما و فروع، از حقوق و  است، به این معنا که سامانه
همه  زدائی و...  است. اما در خشونت های هروشهای عمل به حقوق و شیو

 شود. این نظرها، از دیدن این سامانه و طرح این پرسش اساسی غفلت می
)برای مثال، رشد و  مسألهراه حل را از خود  گر توجیهعقل  -12

تر، این خود انسان بمثابه  . به بیان روشنآورد میتوسعه انسانی( بدست ن
باید راه و روش زندگی آزاد را در پیش گیرد  یک واقعیت نیست که می

از پیش خود ساخته و یا  گر توجیهباید به قالبی درآید که عقل  بلکه او می
که گرفته است. ویژگیِ مشترک تمامی بیانهای قدرت اینست به عاریت

 سازند میکنند و ناگزیرش  پذیر بدل می انسانِ فعال را به انسانِ فعل
 خویشتن را به این و آن قالب درآورد که این یا آن بیان قدرت ارائه

                                                 
در کتاب کیش شخصیت روشهای تخریب خود و دیگران با توجه به قرآن به ـ 1

 {3:}تفصیل آمده است. برای مطالعه بیشتر به این کتاب مراجعه کنید
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، به قدرت است که دهند میکند. این بیانها در واقع به انسان نقشی ن می
کنند زیرا  و خشونت را روش می دهند می. به قدرت نقش دهند مینقش 

ای از استعدادها است و از راه  ه موجودی ذاتاً حقوقمند و مجموعهانسان ک
رداری به برخوکند، نیاز اختن استعدادها رشد میعمل به حقوق و بکار اند

از حق صلح و فراخنای الاکراه دارد. این انسان خودانگیخته بنده قدرت 
سازد، باید از رشد  به قالبی درآید که قدرت می شود. پس برای آنکه نمی

عقیم شدن و به قالب درآمدن  قالل و آزادی بیفتد و عقیم شود. در است
 جز با بکاربردن خشونت امکان پذیر نیست.

در غرب اسطوره شد. امروز، اهل تحقیق رشد و ترقی زمانی 
این اسطوره شکسته شده است. با وجود این، همچنان این  گویند می

اند و  بهائی است که بیانهای قدرت ساختهتحمیل قال گر توجیهاسطوره، 
یم به مثابه . برای مثال، لیبرالسگیرند میعقول انسانها در آنها ساخت 

مارکوزه، نویسنده کتاب انسان تک  داری، به قول بیان راهنمای سرمایه
نازیسم و فاشیسم و   1کند. کننده، ناچیز می ، انسان را در مصرفبعدی

... و فقیه مطلقه والیت و بعثیسم و مائوئیسم و استالینیسم –لنینیسم 
بهای دیگری هستند که عقول چند نسل از انسانها، در طول یک قرن، قال

های عظیم و مسائلی شدند که  انینها ریخته شدند. حاصل آن، ویردر آ
« عصری کردن»ای که  . بدین قرار، نظریهشوند همچنان بر هم افزوده می

دهد، بنفسه، اعتراف به این واقعیت است  انسان و زندگی را هدف قرار می
 اپیش تشخیص داده شده است و انسان، پیشمسألهکه راه حل در بیرون 

فراماسونهای  قرنی که گذشت،آن تطبیق دهد. در  باید خود را با می
دخل و تصرف باید پذیرفت و  بر آن شدند که تمدن فرنگی را بی ایرانی،

آوردن ها مأمور در ن قالب شکل بگیرد. استبداد پهلویباید در ای ایرانی می
ایران به این قالب شد. این روش در ایران و هر کشور دیگری که بکار 

حیات، )حیات بمثابه مجموع رفت، شکست خورد. زیرا  ضد رشد و ضد 
 حقوق و استعدادها در فعالیت و رشد( بود.

د و در انسان، بمثابه آزاد کن ها هعقل وقتی که خود را از اسطور
یاب بنگرد و برای رشد او نیز، تعریف و روشی را بیابد که با موجودی رشد

بکار بردن آن، انسان از راه عمران طبیعت و تدارک محیط زیست برای 
زیست بکشد، خود نیز  زیندگان، رشد کند و دست از ویرانی محیط همه

از طریق مقایسه یک  خواهد میدهد. عقلی که  و رشد می یابد رشد می
شکست خورده )تجددِ غرب یافته( با شکست خورده دیگر )سنتِ 

که تحت نام « فکر جمعی جبّاری»اسالمی فقه ساخته( و با استفاده از 
 مسألهها، حل  سازی ، و این یا آن اسطوره«مدرن»و « یمترق»و « عصری»

کند، پیش از این راه بجائی نبرده است و بعید است از این پس نیز راه 
بجائی ببرد. آنچه هنوز جایش در میان بسیاری از نظرپردازان ما خالی 
است پیشنهاد روش رشد در آزادی و کرامتمندی است که هم به انسان 

 عصرهای آینده بتوان آن را پیشنهاد کرد. یانسانهااین عصر و هم به 
زنهار! همانطور که هر حقی ذاتی حیات است، هر راه حلی نیز ذاتی 

، قدرت فرموده و، بنوبه خود، مسألهای است. راه حل بیرون از  مسأله
ساز است. تافلر مدعی است مسائلی که در یک عصر ایجاد  مسأله

دهد که  اما زمان شهادت میشوند.  شوند، در عصر پس از آن حل می می
تواند حل کند، بلکه  کند، نه تنها نمی ئی را که ایجاد میها مسألهقدرت 
وقتی راه حل  ها مسألهافزاید.  ها می سازد و برقبلی جدید می های مسأله

                                                 
ات هربرت مارکوزه ،انسان تک ساحتی، ترجمه محسن مؤیدی، انتشار رک: ـ1
( یکی 1141-1111شوم مارکوزه ) یادآور می. 1362یرکبیر،چاپ سوم، تهران ام

داند که منطق  هایی می از دالیل انحطاط انسان در عصر حاضر را توسعه فلسفه
صوری ارسطویی را سرلوحه عقل خود قرار داده اند. از نظر مارکوزه منطق 

پابرجایی صوری، منطق توجیه واقعیت های جاری است و به منظور توجیه 
 های مدرن رواج دارد. واقعیت های ظالمانه عصر مدرنیسم همچنان در فلسفه

 جویند که بیان آزادی جانشین بیان قدرت شود. می
ست، از آنجا که هر تخریب و هر تحدیدی متکی به تبعیضی ا ـ16

تراش نیز هست. از این رو، در ابتدا از تقسیم  ، تبعیضگر توجیهعقل 
کند و به سود بخشی از  محتوای قرآن به خطاپذیر و خطاناپذیر شروع می

شود تا به دنبال آن،  قرآن که به زعم او خطاناپذیر است تبعیض قائل می
هرجور  خواهد میبسود نظری تبعیض برقرار کند که مطلوب اوست و 

کند. غافل از این که تبعیض میان « بخش خطاپذیر»ده آن را جانشین ش
این و آن زمان و مکان ساختن و بی توجه به این امر که چه بیانی راه و 

بیانی را  ندگی قدرت است و کدام بیان نیست،روش آزاد شدن انسان از ب
، هکهنه و بدوی و  بیان دیگری را نو و مدنی انگاشتن، خواسته یا ناخواست

کشاند: تبعیض بسود قدرت و به زیان  کار را به تبعیض ویرانگرتری می
استقالل وآزادی. به سخن دیگر، خالی پنداشتن قرآن از بیان آزادی و 
حقوق انسان و غیر انسان. غافل از این که اگر قرآن از بیان آزادی و 
حقوق خالی باشد، الجرم از بیان قدرت پر است. و اگر چنین است، 

کند بلکه  را حل نمیفتن بخشی و نپذیرفتن بخش دیگری، مشکل پذیر
ی همچنان در افزاید. زیرا صاحب چنین نظر ها می مشکل بر مشکل

شود که نزاع جدیدی  ماند و حاصل کارش این می محدوده بیان قدرت می
 موجود بیفزاید. های مسألهای بر  مسألهبر نزاعها و 

ز روی ناچاری است زیرا تا ، از سویی، اگر توجیهاین غفلت عقل 
قرن  13قرآن از بیان آزادی خالی نگردد و بیان قدرتی متعلق به روزگار 

در اند، از راه مقایسه صوری، آن را تو پیش تلقی نشود، این عقل نمی
 ، کهنه و بدوی بخواند.«مدرن»قیاس با این یا آن بیان قدرتِ 

 های همشترک نظریدر پایان این بخش از مطالعه که در نقد عمومی و 
که غالب نظرهایی  کنم میابراز شده پیرامون وحی قرآنی بود، خاطر نشان 

شود به درماندگیِ اسالمِ از خود بیگانه  که نقد شدند در آنچه مربوط می
در بیان قدرت، که استبدادهای ضد رشد در جامعه ما و یا سایر 

نگر هستند و مسلمان عامل و در همان حال حاصل آنند، روش های هجامع
کنند که صاحبان آنها دارند. مایلم در  معموالً نیت خیری را گزارش می

برداشتی همدالنه با آنان بگویم این نظرها قصد آزاد کردن انسان مسلمان 
از ضد اسالمی که جانشین اسالم گشته است را در سر دارند. اما امید که 

ه در نیامده به چاه صاحبان نظرها بهوش باشند که انسان مسلمان از چال
 نیفتد.

 ای که دهگانه های هاینک در بخش بعدی بحث به نقد تک تک آموز
اند و در آغاز نقد فهرست کردم  از رهگذر آن نظرها صادر گشته

 .پردازم می

 

نقد احکام دهگانه
 

 درآمد
آموزه گوناگون پرسشگر محترم در مقدمه بحث دست کم ده حکم/

های بحث وی است  فرض ون در حکم پیشباره قرآن آورده است که چدر

 پردازیم: یک یک آنها میدر ادامه به بررسی 

باور قدما و عصری  جاودانه بودن و الهی بودن قرآن به حکم اول:

 .«مدرن»پذیر کردن آن با مقتضیات زندگی  کردن و انطباق

هرچند این حکم را در نقد عمومی نظریات به بحث گذاشتم، در این 

ت باشد، قابل عصری : هرگاه قرآن بیان قدرکنم مینشان  جا تنها خاطر

مدارانه نیست و  کردن با مقتضیات یک زندگی حقوق پذیر کردن و انطباق

: پرستش آورد میباید از خیر آن گذشت. زیرا تناقضی حل نکردنی ببار 

و از سوی دیگر، « رشد از غی آشکار شد» فرماید میخدایی که از یک سو 



12 

 

! آورد میکند که تحمل رشد انسان را ن دگی انسان میدینی را روش زن

مسلمان نیز پند  های هباید از تجربه واقع شده در جامع افزون بر این، می

گرفت: اسالم در طول زمان، مکرر با قدرت انطباق داده شده است و 

مسلمان و درماندگی این  های هحاصل آن استبدادهای حاکم بر جامع

ا ممکن است گفته شود مسیحیت )مذهب است. در اینج ها جامعه

تطبیق داده است  ها جامعهکاتولیک و مذهب پروتستان( خود را با تحول 

و از ضدیت با کرامت و حقوق انسان، به موافقت و بسا حمایت  ازکرامت و 

حقوق انسان متحول گشته است. آری بنا بر صورت، چنین است. اما بنا بر 

های قدرت )مثالً در  دائم با بیان« مدرن»همین دوران  واقع، مسیحیت در

م، بمثابه آلمان نازی با ناسیونالیسم خشن( و در حال حاضر با لیبرالیس

داری، بعضاً یا کالً انطباق جسته است. هرچند  اندیشه راهنمای سرمایه

داری را مورد انتقاد قرار داده است، اما  پاپ ژان پل دوم این سرمایه

جهان است، ناتوان از سیحیت، دینِ بخش مسلطغم این که مهمچنان به ر

پیشنهاد راه رشدی است که در آن نه قدرت سرمایه ،که انسان رشد کند. 

اخنای الاکراه، بر روی همه و نیز، ناتوان از گشودن فضای معنوی، فر

اند. کلیسا  ی است که خارج از سنت مسیحی غربیها، از جمله کسانانسان

داری دمخور گشته است و  این سرمایه هایی با مادیت بس خشندر جا

ای نشده است که به انسانها در  بنابراین تاکنون توانا به پیشنهاد سامانه

 همه جای دنیا امکان دهد از بند روابط قوائی سخت فرساینده رها شوند.

، یابد میراستی اینست که اگر کسی هست که قرآن را بیان آزادی ن

که در پی یافتن بیان آزادی شود. اگر  درخورترین کار برای او این است

یابد که خاصه اصلی بیان آزادی این است که  میآورد، در بدین کار روی

گیرد که رشد انسان را در فراخنای  اصول راهنما و حقوقی را در بر می

. چون قالب نیست، روش نوبه نو شدن است و نه سازند میالاکراه میسر 

مله، اصل را بر جبران و ها، از ج مجازاتآن. برای مثال، در موضوع  مانع

گذارد. هر اندازه جامعه از روابط قوا آزاد تر، جرائم کمتر و  ترمیم می

این، در جریان تر. بنابر نوان روش کاستن از جرائم، کم نقشخشونت به ع

عصری  رشد، کارآئی این اصل و دیگر اصلهای راهنمای قضاوت بیشتر.

اگر به معنای اقبال به بیان استقالل و آزادی ،شدن یا کردن اندیشه راهنما

باشد و رشد بر میزان عدالت باشد، چنین مسیری را در امر نظام جزایی، 

برای مثال، خواهد پیمود و به نظامی راه خواهد برد که مدام بر دامنه و 

 شدت کیفرهای ضدکرامت انسانی، مثل زندان، نیفزاید.

 .ه و فایده آن در این زمانهحاصل نزاع اشاعره و معتزل حکم دوم:

 معتزله درون انشعابی خود اشاعره که–بحث میان معتزله و اشاعره 

دو دیدگاه فلسفی در میان مسلمانان است که هر دو هم  بحثمیان -بود

ریشه در فلسفه یونان دارند. بحث قدیم و حادث بودن قرآن و نسبت 

یش به فلسفه یا عقل و دین به یکدیگر و بحث جبر و اختیار بسا گرا

بحث از بیان  اشت اما هیچگاه بهبیزاری از آن، میان این دو نحله جریان د

از  آزادی بودن یا نبودن قرآن سرباز نکرد. رواج منطق صوری، هر دو را

در طول زمان، بحث ادامه یافت اما غفلت توجه به این پرسش باز داشت. 

روز و فردا همچنان از بیان آزادی نیز همین طور. پرسش آن عصر و ام

اینست: قرآن بیان آزادی هست یا نیست؟ عقلی که، به زعم اشاعره، 

تواند  کشید، آیا بدون اصل راهنما می عتزله آن را تا مقام خدائی برمیم

؟ چه کسی خواهد مییا ن خواهد میتواند؟ روش کار  عمل کند یا نمی

کند؟ اگر  می نیاز به اصل راهنما و روش عمل مدعی شده است که عقل بی

چنین کسی بوده است، کیست و حجت او بر مدعای خود چیست؟ اگر 

چنین فیلسوف و غیر فیلسوفی وجود ندارد، ما که امروزه به مدد 

انتقادی جدید اصل راهنما و روش سازگار با عقل قدرتمدار و  های هفلسف

ما و کنیم و به سراغ  اصل راهن شناسیم، چرا درنگ می را می گر توجیه

است که بسا رویم؟ پاسخ به این پرسش  روش سازگار با عقل آزاد نمی

کوشد با نظریه  بستی که در آنست و هابرماس می فلسفه عقل را از بن

آن را حل کند، رها « ل جمعیعق»یا جان رالز با نظریه « عقل ارتباطی»

 د.کن می

 .کاربردآن و قرآن آرامی –قرائت سوریانی  حکم سوم:

 (سورهنور 31 آیه) حجاب آیه و قرآن آرامی–سوریانیباره قرائت در

شناسانه واقع شده است  های زبان که مورد بررسی برخی قرآن پژوهی

 چند نکته را باید خاطر نشان کرد:

مشکل را حل کرد. آنچه هم انجام شده است  توان نمیاز این راه  ـ1

اع جدیدی ا این نوع تفاسیر، نزمشکلی بر مشکلها افزوده است. چرا که ب

فظ قرآن از هر نوع تغییر معنا گیرد میان آنها که خداوند را حا میدر

اند  ر و اصحاب او، روشی را بکار بردهدانند و بر آنند که خداوند و پیامب می

تغییر نکنند، و کسانی همانند صاحب کتاب  ها هکه در کتابت، معانی آی

 شده معانی غییرت سبب کتابت روند برآنند که آرامی –سوریانی قرائت

ی عقل ها گی ویژ واجد عقل، دو هر ورزیم تأمل خوب هرگاه. است

آیه » و آیه را داند می« زینت زن»اند: یکی حجاب فقهی را گر توجیه

 گوید میکند و  حجابی را توجیه می و دیگری بی خواند می« حجاب

اند! حال  بسته ی بوده است که مسیحیان به کمر میهمان شال« خمار»

 .خواند میاز دو توجیه ن ه آیه با هیچیکآنک

سازد زیرا هرگاه در کتابت،  آیه با هیچ یک از این دو نظر نمی ـ2

ئی تغییر کرده ها هیا آی ئی و یا معنی آیهها هئی  و یا معانی کلمها هکلم

دیگر  های هباید آن معنی یا معانی در خود همان آیه و با آی باشند، می

شالی معنی « خمار»برای مثال، هرگاه کلمه  .تناقض پدید آورده باشند

 -بندند بستند، اوالً،با شالی که بر کمر می که مسیحیان بر کمر میدهد 

یران بیشتر زنانی که پا به سن هنوز هم در بخشی از روستاهای ا

چگونه بتوان سینه را پوشاند به  -بندند گذارند، شال بر کمر می می

نه را بپوشاند و هم دستها را آزاد ترتیبی که هم شال باشد و هم سی

چون قصد، پوشاندن سینه است، سخن سر راست )لسان ،بگذارد؟ ثانیاً

ز هائی که سینه را با که آیه از زنان بخواهد پیراهن بود میمبین( این 

 گذارند، نپوشند. می

 اترجمه کرده و آیه را اینطور معن را مقنعه« خمار»هستند کسانی که 

گذشته از این که مقنعه «. ندخود را با مقنعه بپوشان های هسین»کنند:  می

روبنده بود، کلمه خمار  بنده است، اگر مرادای عربی و به معنای رو کلمه

وری از سوی چنین مترجمانی و رفت.  بکاربردن منطق ص بکار نمی

این واقعیت ، آنها را از «پوشاندن سینه با مقنعه»کنندگان حکم صادر

است  این امر ، بنفسه گویایسان معنی کردن آیه ه اینغافل کرده است ک

اند و خداوند به جای آنکه از آنها  پوشیده که زنان پیراهن سینه باز می

نپوشند، از آنها «( دکلته»بخواهد پیراهن سینه باز )به اصطالح غربی 

نه و برِ عریان خود را بپوشانند! خواسته است با روسری یا مقنعه خود، سی

این است که در کجای قرآن از زنان خواسته شده است که  الؤاما س

 31روسری بر سر کنند و یا سر و صورت را با مقنعه بپوشانند تا در آیه 

سوره نور از آنها بخواهد با همان روسری یا مقنعه سینه و برِ عریان خود را 

ای که سینه و بر را  ن بر این که آن روسری و یا مقنعهبپوشانند؟ افزو

شاند، دیگر روسری و مقنعه نیست؛ چادری است که مأخوذ از زنان بپو

این نوع بیان در شأن یک عقل عادی تواند باشد.  رافی ایران قدیم میاش

نیست چه رسد به عقل آزاد صاحب قرآن که بیان خود را سرراست و 

. سخن شفاف و سرراست این بود که بگوید یقه پیراهن خواند میشفاف 

با عنوان رزنده امیر ترکاشوند بسیار جامع و اتحقیق  خود را ببندید.

، معنی آیه را بس هزار صفحهبیش ازدر  حجاب شرعی در عصر پیامبر
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که تا قرن  کند میروشن این اثر تحقیقی دقیق و شفاف گردانده است. 

میان نبوده معنای کنونی آن هشتم، در فقه، سخنی از حجاب به 

 {2}است.

ها باشد،  و همه مکان آن زبان همه زمانهاهرگاه قرار باشد قر ـ3

همواره یک و همان معنا را داشته باشند. به ترتیبی که  ها هباید کلم می

باید شفاف و سرراست باشد. بنابراین، اگر خمار،  میآمد، این معنی 

، یقال: خمر  داده است )الخمار من الخمر، وأصله السّتر پوشش معنی می

باید پوشش معنی  مره أی ستره( اینک نیز می، وأخالشّیء یخمره خمراً

تواند  تواند سینه را بپوشاند وقتی پیراهن است و می دهد. این پوشش می

سینه است سر را بپوشاند وقتی روسری است. در آیه، سخن از پوشاندن 

باید امروز نیز همان معنی را بدهد. فعلی  . میآید میو این کار از پیراهن بر

 بستن یقه پیراهن است.نیز گویای  فته است )یضربن(که در آیه بکار ر

باید بیانگر تبعیض )میان زن با مرد(  افزون بر این، این معنی نمی

باشد. برای مثال، در قرآن، اثر جاذبه جنسی یوسف بر زن حاکم مصر و 

شود.  زنانی که او به مجلس خود دعوت کرده بود، به روشنی توصیف می

دو نیم در دست زنان را  های هاست که کاردها میواثر این جاذبه بدان حد 

آنکه متوجه درد آن شوند. با وجود  نشیند بی کند تا بر کف دستها می می

را بر سر کند « حجابی»این، بنا بر قرآن، خداوند از یوسف )ع( نخواست 

که از قرن سوم هجری بدین سو، رواج گرفت. این معنی )یعنی پوشش( 

نمای قرآن تناقض پیدا کند. برای مثال، حجاب باید با اصول راه نمی

بمثابه پوششی که بیانگر منزلت مادون زن نسبت به مرد باشد، هم با 

اصول راهنمای قرآن )مانند اصل برابری( ناسازگار است و هم با تمام آن 

شمارد و مالک کرامت  و مرد را زوج و همشأن یکدیگر می که زن ها هآی

. بر مبنای روش عقل آزاد پرسش آخر در اینجا گرداند میبیشتر را تقوا 

سانی است؟ در روابط ان مسألهاین است که این معنی قرآنی راه حل کدام 

شویم برای این است که سکس در خدمت قدرت  با اندکی دقت متوجه می

ای آزاد تبدیل  رو زناشوئی، رابطه جنسی به رابطهنقش پیدا نکند و در قلم

های جنسی میان زن و شوهر یکسره  ممنوعیت ها و شود که در آن منع

ملغا باشند، به ترتیبی که التذاذ جنسی دو همسر )هم در جسم و هم در 

عقل( از یکدیگر کامل باشد، ولی در بیرون از آن، رابطه زنان و مردان 

گیری چنین  اد باشد و نه تن با تن. برای شکلرابطه عقل آزاد با عقل آز

و نشان داد کدام پوشش است که  را ادامه دادپرسش  توان میای  رابطه

خور زنان و مردانی چنین است؟ در کتاب زن و زناشوئی به ویژه در در

اند،   پیشنهاد شده مسألهراه حلهایی را که برای این  123تا  132صفحات 

م بر اصل موازنه عدمی تشریح ام و راه حلی را ه یکی یکی نقل و نقد کرده

 ام. کرده

سی چهارمین حکم/آموزه موجود در مقدمه بحث )= فهم پیش از برر

شوم  ری آن با مدرنیته(، بجاست یادآورعقالنی و عصری از قرآن یا سازگا

این فایده را  -اند دان سان که در مقدمه پرسشها آمدهب -که نقد نظرها

بخشی از قرآن چگونه خالء  کند کنار گذاشتن دارد که معلوم می

که برای پر کردن آن یا آنها، بناگزیر باید از  آورد یمهایی به وجود  یاخالء

تر از همه  ما  بیانهای رایج در دنیا و رایجبیان یا بیانهای رایج وام گرفت. ا

نیز لیبرالیسم، همگی بیانهای قدرت هستند. لیبرالیسم، برای مثال، بیان 

داری است. گذاشتن لیبرالیسم  ی نیست، بیان قدرت و مرام سرمایهآزاد

ه جای بیان آزادی امری تجربه شده است، هم در ایران و هم در ب

یم کنونی، بنا بر طبیعت کشورهای دیگر. در ایران و در همین رژ

ه منظور تداوم ستمگری، تجربه ای که دارد، همچنان ب استبدادی

آوری به هر بیانی به جز بیان آزادی در حال تکرار است. به ویژه در  روی

دهنده بیراهه رژیم پهلوی است. زیرا با قرار  م ادامهرژی قلمرو اقتصاد، این

گرفتن در موقعیت زیر سلطه، کار اقتصاد، به خصوص وقتی که صفت 

و دیگر نیروهای جریان دادن ثروتها  و استعدادها کند،  لیبرال  پیدا می

شود. نوع دیگری از جانشینی نیز در  محرکه به سوی اقتصاد مسلط می

 لنینیسم،ـ  ز جهان آزمایش شده است: مارکسیسمبخش بزرگ دیگری ا

ای به سر  یز شکست بود. هم اینک ما در دورهآن تجربه ن حاصل که

اند که از  یشمندان امروزه در خود غرب معترفبریم که برخی از اند می

کسی  اند، چه رسد به بیان آزادی. فتن اندیشه راهنمای جدیدی ناتوانیا

ریخ، حتی بر اینست که اندیشه راهنمای چون گراهام فولر، استاد تا

را در ایران و هند یا کشورهائی چون چین و مصر « عصر جدید»درخور 

ف، سخنی باید سراغ گرفت. روشنفکران فرانسوی، در دیدارشان با گرباچ

ایم مگر این که در  ما به آخر خط رسیده»اند که  با این مضمون به او گفته

اندیشه راهنمائی که بکار رهاندن  «بد.یا آن سو، اندیشه راهنمائی تولد

ی باشد که استبداد بست نداران و محیط زیست از مرگ در بنانسان و جا

داری پدید آورده است، همانا بیان آزادی است وگرنه، یک  فراگیر سرمایه

که این بیان بیان قدرت را جانشین بیان قدرت دیگری کردن به این زعم 

و نظائر آن، مرگ در  «فرامدرن»ست یا ا «مدرن»است یا « عصری»تازه 

کند. به هنگام پاسخ دادن تفصیلی به پرسشهای  تر می بست را زودرس بن

ه منطق باره امر مهمی کبه این موضوع بازخواهم گشت و در مطرح شده

پوشاند به بررسی بیشتر خواهم پرداخت.  صوری آن را از چشم خرد می

نظرهای ذکر شده یا به پیشین پیرامون ای که در نوبت  اکنون به بررسیاما

ای که در مقدمه پرسشها آمده بود و آنها  دهگانه «احکام»تر  تعبیر روشن

دهم تا نوبت به اصل پرسشها  ته اول احصاء کرده بودم ادامه میرا در نوش

 رسد. 

فهم عقالنی و عصری از قرآن یا سازگار کردن آن با  : چهارم حکم

 .مدرنیته

کننده است. بخاطر غفلتهائی که عقل صادریت مبهم این حکم به غا

این حکم از خودش نشان داده است، باید نتیجه گرفت روش کار او منطق 

 صوری بوده است. توضیح بیشتر این که؛

پرسیدنی است از کدام عقل سخن به میان است؟ عقلی که به  ـ1

 آیا باید کهاین کند یا عقل آزاد؟ روشن سخن قول نیچه، قدرت را مدار می

وزی و های غربی که امثال بوش و سارک قرآن را موافق عقل حاکم بر دولت

کرد و از این طریق بقا در « عقالئی»رسند  برلوسکنی در آن به قدرت می

 او از و کرد آزاد را عقل باید یا کرد؟ توجیه را زیرسلطه – روابط مسلط

 فهم» همین آیا د؟ده تمیز ناحق از را حق قوا روابط از آزادی در خواست

نساخته است و بست  عقل را در غرب گرفتار بن فلسفه ،«عصری و عقالئی

« پست مدرن»و « مدرن»های اصلی فیلسوفان  مدتهاست یکی از طرح

بست نیست؟ آیا بناست تحت این شعار زیبا قرآن را با  گشودن این بن

 بیق دهیمتوقعات قدرت در محتوی و شکلی که در غرب جسته است تط

این بر صدور نیروهای محرکه خود همچنان بیفزائیم و تا فقر کامل و و بنابر

تا سوختن کامل به آتش خشونت هم بدین کار خویش ادامه دهیم؟

ز به پاسخی دراز دارد. در مدرنیته چیست؟ این پرسش نیا ـ2

ام، بخشی از آن به  درباره دموکراسی به انجام رساندهای که  مطالعه

ن، به این رشد در قرن گذشته تعلق دارد. در آ های هنظری موضوع رشد و

ام. به همین دلیل این بخش از مطالعه دو کتاب  پرسش با تفصیل پرداخته

رشد در غرب و دیگری پیرامون رشد انسان و  : یکی دربارهشده است

اصل نو به نو شدن، وقتی انسان از روابط قدرت آزاد است. در کتاب اول، 

ام که نخست در غرب و سپس در بقیت دنیا  ه کردهدی را مطالعرش

اسطوره شد و سرانجام، رشد وضعیت کنونی را ببارآورد و اسطوره 

ام قرار گیرند.  بشکست. امیدوارم این کتابها به زودی در اختیار هموطنان
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در قرن گذشته اسطوره گشت زیرا رشد سرمایه جانشین رشد « رشد»

اش  گشت که کسی نتواند درباره ی میجبار باید میانسان شد. اسطوره 

ساالری که، در آن، زندگی انسانها و محیط  چون و چرا کند. روند سرمایه

زیست، خرج بزرگ و متمرکز شدن و انباشت سرمایه گشت، ویرانگر 

حیات هم خود بشر و هم دیگر مخلوقات خدا، از سطح زمین تا اعماق 

بشر امروز  های هم فرآورداقیانوسها گشت، تا جایی که افزون از دو سو

صنایع وار و توسعه  گرایی دیوانه رانگر شدند و همچنان هستند. مصرفوی

ای که در  جنگ و خشونت تا انواع فسادهای مالی و اقتصادی )به گونه

درصد جامعه  13آمریکا مجموع ثروت یک درصد مردم به اندازه ثروت 

بازی و بحران شدید  ها و بورس رمیاست( و افزایش دائمی مخدرها و سرگ

های سر به آسمان کشیده مواد غذائی  انرژی بس نبودند، به تازگی قیمت

ه تنها زنگ خطر را برای بخش فقیرنشین جهان به صدا در سراسر جهان ن

اند.  طبقه گرسنگان را  به وجود آورده اند بلکه در خود غرب هم درآورده

اد زیادی از مردم به طور تعددر غرب پر از مواد غذائی هستند اما  ها همغاز

باری، اگر 1ای دیگر قادر به خرید کاالهای اساسی خود نیستند. فزاینده

افزونش باشد که های روز ساالری و آسیبها و نابسامانی مدرنیته، سرمایه

بار کنونی  را هم اینک گرفتار سرانجام خشونتغرب و نیز تمامی جهان 

ابعاد  ر هم ممکن باشد، تنهاکرده است، منطبق کردن قرآن با آن، اگ

غربی  مداری و عقل خودبنیاد عقل اجعه را بزرگ خواهد کرد. و هرگاهف

نه تنها آزادی نجوید بلکه پیوسته بر مدار  همچنان اسطوره بماند و عقل

کشد که  بست می اش به بن ار کند )به قول نیچه(، کار فلسفهقدرت ک

بست را بگشایند و یا از خیر  شوند بن گزیر میکشیده است و فیلسوفان نا

 این مدرنیته درگذرند.
گری و مدرنیته، پذیرفتن و بکار بستن حقوق  اما هرگاه عصریـ3

بر اصل موازنه  ها هانسان و حقوق ملی و حقوق جامعه جهانی و تنظیم رابط
استقالل انسان و جامعه از روابط قدرت و آزادی انسان و جامعه( عدمی )=

دادهای ای از استعدادها، از جمله استع ابه مجموعهو رشد انسان به مث
دوست داشتن و جامعه جوئی و انس )= حق  ابتکار و خلق و دانش و فن

زیستن و رشد در استقالل و آزادی و بر میزان عدالت(  شدن و در صلح
 معنی شود، که حق هم همین هست، نیاز به دو کار است:

بر اساس قدرت که یکی، باز ایستادن از تعریف حق و آزادی 

غرب است و دیگری، جستن بیان آزادی که بدان « مدرنیته»فرآورده 

انسانها خویشتن را بمثابه دارنده حقوق ذاتی در هستی باز یابند. در این 

شود کاستن از نقش قدرت )= زور( در زندگی فرد و در  معنا مدرنیته می

و جریان دادن نیروهای رابطه فرد با فرد و گروه با گروه و جامعه با جامعه 

محرکه در رشد انسان و عمران طبیعت، یعنی نو به نو شدن واقعی که 

                                                 
میلیون از هموطنانمان که در ایران امروز، به حکایت  13شاید برای بیش از  -1

آمار رسمی خود حکومت اسالمی زیر خط فقراند و با عفریت فقر و نداری هر 
در کشور پیشرفته ای مثل  روز با تمام وجود درگیرند جای تعجب باشد که

آلمان که بزرگترین صادرکننده کاال در دنیاست به اقرار خودشان هم اینک بیش 
از هفت میلیون انسان در روز غذای کافی برای خوردن ندارند که در میان این 

از هر  1162رقم نردیک دو و نیم میلیون کودک وجود دارد. در حالی که در سال 
و به یمن  2334شد در سال  ر فقیر محسوب میکودک آلمانی یک نف 42

کودک آلمانی یکی در شرایط فقر به  6سیاست های اقتصادی لیبرال تر از هر 
سازمان  2334سر می برد. برای اطالع بیشتر از این اوضاع به گزارش سال 

مراجعه  (das Deutsche Kinderhilfswerk) آلمانی برای کمک به کودکان
اطالع از ابعاد نزدیک شونده فاجعه مواد غذایی در دنیای به  نیز برای { 6} دیکن

اصطالح جهانی شده و پیامدهای خشونت بار آن هم بر جوامع فقیر و هم بر 
روابط میان دولت ها به ویژه در کشورهایی مثل هند ومصر و هائیتی به گزارش 

    {4: }آوریل روزنامه نیویورک تایمز مراجعه کنید 11های روز  ها و سرمقاله

فرق دارد با تجدد صوری که ویران شدن حیات و خرج تمرکز و تکاثر و 

 انباشت قدرت انسان و طبیعت شدن است.

اب گرفتن ها از یکدیگر و به انسانها امکان شت تمیز دادن این معنی

 دادن، مدرنیته همین است. راه رشد در راست

رشد امری انسانی است، اما بسیاری از سردمداران تجددطلب ـ3

در طول قرن گذشته و از آن پس تا به امروز، از این امر حیاتی غفلت 

اند. غفلتی بس ویرانگر که خیلی هم دیرپا شده است. هرگاه از این  کرده

تجدد را به انسان  انتو نمیکنیم که از بیرون  غفلت بدرآئیم، تصدیق می

وران مدرنیته( و استعمار ی که تحمیل دین )تا دهای هتحمیل کرد. فاجع

این حکم که قانون ترقی در همه جا یکی است و غرب مأموریت دارد )بنابر

جهانیان را به فرهنگ متعالی غرب در آورد( و ایدئولوژی )مرامهایی که در 

موکراسی )شعار اً صدور دقرن بیستم از راه زور تحمیل شدند( و جدید

باید اهل عبرت و  اند، می کاران جدید( ببار آورده آقای بوش و محافظه

به سر « ها سازگار کردن»دوران  تأمل را دست کم به این فکر بیاندازد که

رسیده است و عصر جدید، عصری است که باید موانع رشد را از پیش 

ی خویشتن را عمل به حقوق پای انسانها برداشت تا انسانها بتوانند زندگ

، رشد «خودجوش»بکار انداختن استعدادهای خویش،  خویش کنند و با

 کنند.

و محیطِ زیستی  ای جامعهغفلت پنجم اینست؛ هر انسان در  ـ 2

اش بازباشد، با  این انسان، آزاد و نظام اجتماعی کند. هرگاه زندگی می

فرهنگها را  ها عهجامسازد.  فرهنگ آزادی را می همکاری محیط زیست،

ها. حال  ها دارند و هم ناهمسانی و این فرهنگها، هم همسانی سازند می

بخواهد فرهنگ جامعه دیگری را جانشین فرهنگ خود  ای جامعههرگاه 

باید خود را عقیم کند. قول ملکم خان که در جریان اخذ  کند، نخست می

د، شناخته شده باید از هر ابتکاری خودداری کن تمدن غربی، ایرانی می

که چنین اخذی ناممکن است. کار است. اما او غافل بود از این حقیقت 

ول، نگرش در فرهنگی است که دارد. برای مثال، ؤدرخورِ عقل آزاد و مس

کار عقل آزاد در بحث رشد در جامعه ایرانی، تمیز فرهنگ آزادی از ضد 

رگ رشد، فرهنگ قدرت در فرهنگ ایرانیان است. در حقیقت، مانع بز

افزایش عناصر ضد فرهنگ ناشی از روابط قوا در فرهنگ است، یعنی آن 

یزان باروری فرهنگی و افزایش عناصری که سبب کاسته شدن از م

میزان ویرانگری بر و در نتیجه، فزونی  ها هافزون بار زور در رابطروز

شوند. هرگاه جامعه، آزادی خویش را باز نیابد و به  میسازندگی شده و

گری و تجدد زیر سرمشق بیانهای  لق فرهنگ آزادی توانا نشود، عصریخ

آورده است.  زیر سلطه ببار های هکه در جامع آورد میقدرت همان را ببار 

ابعاد  ییاگوییم سازگار کردن قرآن با چنین مدرنیته از این رو است که می

باید کرد: کند. از این رو است که وارونه این کار را  تر می فاجعه را بزرگ

اصل راهنمای دیگری را باید جست و در قرآن، کرامت و حقوق انسان و 

کرامت و حقوق هر جاندار و کرامت و حقوق طبیعت را باید جست؛ بیان 

 استقالل و آزادی را باید جست.
اگر بخواهیم راهی برای اعتبار تفاسیر و برداشتهای  حکم پنجم:

را به عنوان متنی فرآورده انسان باید آن  گوناگون از متن بازکنیم، می
 .بفهمیم

معنای ضمنی این حکم این است که قرآن مثل هر متن بشری همه 

بخشهای آن واجد حقیقت نیست و ممکن است دارای تعارضها و بسا 

 هایی نیز باشد. تناقض

بیش از اندازه  ای این حکم دربردارنده سخنی بس  شگرف و استفاده

 ؛از منطق صوری است. چرا که

تفاسیر و »ید شفاف و سرراست باشد و نیازمندبا حق می ـ1
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 های ههای آی نباشد. بدین قرار، هرگاه موضوع« های گوناگون برداشت

قرآن، حقوق باشند، یک برداشت شفاف و سرراست بیشتر از آن 

را بر وفق اصول راهنمای قرآن  ها هکرد. راست بخواهی، هرگاه آی توان نمی

شوند. برای تقریب به  شفاف و سرراست و دقیق می بخوانیم، معانیشان

ذهن، تصور کنید اعالمیه جهانی حقوق بشر متنی فرآورده انسان باشد. 

هرگاه قرار باشد موادش مبهم باشند، دچار تعارض و حتی تناقض باشد و 

هر کس از آن مواد برداشت دلخواه خود را بکند، چه سرنوشتی را پیدا 

 کند؟ می

ه متن قرآن، اگر برای یافتن حق است، در این صورت، مراجعه ب ـ2

ن تفسیر و برداشت است. توضیح در خود آ« اعتبار تفسیر و برداشت»

اعتبار است. البته این قاعدة  جد حق بود معتبر، و اگر نبود، بیکه اگر وااین

یر متن قرآن هم کار در مورد هر متن باید بکار رود. اگر متن مورد تفس

ای داشت و او مدعی بود جز حق در آن نیست، باز اعتبار  یسندهنبود اما نو

 تفسیر و برداشت در گرو این بود که خود متن واجد حق هست یا نیست.

هایی نیز در  را بدهیم که عالوه بر حقوق، ناحقهرگاه این احتمال  ـ3

متن وجود دارند، از آنجا که ناحق جز پوشاندن حق با دروغ نیست، 

شتی عادالنه است که آن حقی را که صاحب تفسیر یا تفسیر یا بردا

برداشت مدعی است در متن )اینجا قرآن( ناحق گشته است، اظهار کرده 

و نوع پوشش دروغ را که، بدان، حق ناحق شده است جسته، به این 

طریق بکوشد حق را آشکار سازد و آن را به عنوان دلیل مدعای خود ذکر 

دانستن یا ندانستنِ متن، تغییری در کار « سانفرآورده ان»کند. بنابراین، 

. ای بسا، بدین خاطر که قرآن کالم خدا آورد میجوینده حق بوجود ن

تر از هر متن دیگری  د، جستجوی حق در این کالم بایستهشو خوانده می

که حقوق : یا اینآورد میاست. زیرا به هر حال یکی از دو نتیجه را ببار 

ی عقلهای «داشتهاتفسیرها و بر»شوند که  ز آن میو مانع ا یابند میتجلی 

ها  وان که کالم خدا هستند به جای حقها را به این عن قدرتمدار، ناحق

که  یابند میهائی را  ها، تصدیق و تکذیب بنشانند، یا اینکه در کنار حق

تشخیص حق بودن یا نبودنشان دشوار است و بسا بنظر برخی ناحق 

باید مطمئن شود که خود او  آدمی نخست می. در حالت دوم، آیند می

خود را دارد. از جمله این خاصه را  های هزیرا حق خاص گوید میناحق ن

این، هرگاه و با حق دیگری، تضاد ندارد. بنابر دارد که در خود، تناقض

، نخست داند میکسی این یا آن تصدیق یا تکذیب قرآن را بر حق ن

او گرفتار تناقض نیست و ادعایش  باید مطمئن شود که برداشت خود می

 های هناقضِ حقی نیست، و آنگاه، ادعای خود و قول قرآن را به محک خاص

با انجام این دو کار، چون علم آدمی فراگیر نیست، مفسر  1حق بسنجد.

نه نقد شود و بسپرد تا آزادا ها اندیشهالزم است نظر خویش را به جریان 

ر، به حق رسند و در آن توحید بجویند. به یمن نقد یکدیگسرانجام، آراء 

شود برداشتهای نابجا،  جویی است که مانع از آن می این سرسختی در حق

 به این عنوان که کالم خدا هستند وسیله فریب مخاطبان متن شوند.

                                                 
1 ویژگی  11در مطالعاتی که تاکنون در باره آموزه حق در بیان آزادی داشته ام

برای تشخیص حق ها از ناحق ها یافته ام. در قرآن، خدا حق است، هستی حق 
البته به شرطی که بر اصل موازنه عدمی فهمیده -است و آزادی هم حق است

که قدرت )=زور( غایب است. در شوند. بر مبنای این اصل، حق جایی ظهور دارد 
شود هر ساخته زوری. در این آموزه، حق از سنخ  حقیقت بر این مبنا، ناحق می

هستی است و به هر بودشی اطالق می گردد که در آن هم هستی هر پدیده در 
انسان و  -خودش و هم روابط میان محدودها/نهایت دارها با یکدیگر )انسان

با بی نهایت )با خدا( بر اصل عدم زور )=در تعبیر  سایر مخلوقات( و هم -انسان
قرآنی الاکراه( برقرار شده است. برای مطالعه بیشتر به متن کتاب حقوق انسان 

 { 1} به بعد مراجعه کنید 21در قرآن، بخش سوم از صفحه 

اما این حکم پنجم، با صورت مقبولی که به خود داده است،  ـ3

ه در اقعیت که تفسیرهایی کغفلت بزرگی را پوشانده است: غفلت از این و

اند، از اندازه بیرون هستند. در این تفاسیر،  طول زمان از قرآن ارائه شده

اند. محصول تفسیرها  ت ارسطوئی و منطق صوری بکار رفتهعموماً ثنوی

. این تفسیرها خود گویای اند بودههم، به همین سبب، انواع بیانهای قدرت 

اصول راهنمایی که خود پیش افق این واقعیت هستند که قرآن مو

شناسی باید آن  به این روش تحقیق که پیش از حکم کشد و با تمسک می

امر واقعی را که موضوع حکم است، فهم کرد تفسیر نشده است. بر اثر 

شوند که قرآن را متنی پر از  نقص در روش تحقیق، کسانی پیدا میاین 

ض ندارد و ناقض هیچ که حق در خود تناقبینند. غافل از این تناقض می

)به خصوص « ولی امر»شود. یک مثال بیاوریم: اگر اطاعت از  حقی نیز نمی

یت با توجه به مفاد آیه اولی االمر( معنایش همان باشد که مدعیان وال

و « امرهم شوری بینهم»شک این تفسیر با  کنند، بی مطلقه فقیه از آن می

و « کند شتن را هدایت میهرکس خود خوی»و با « بعضهم اولیاء بعض»با 

تو ای پیامبر وکیل مردم نیستی، نگهبان آنان نیستی، بر کسی سلطه »

بری که در هر کند. همچنین با استعداد ره تناقض پیدا می« ... نداری

بر تعیین سرنوشت خودش به عنوان یک انسان در  انسانی هست و حق او

 گیرد. تعارض قرار می

داشت: یکی  توان نمیو برداشت بدین قرار، از قرآن بیش از د

براساس ثنویت که برداشتی موافق دلخواه قدرتمدارها است و دیگری بر 

اساس موازنه عدمی. به همان اندازه که عقل آزاد باشد، دخالتش در معانی 

منظورِ نظر صاحب قرآن( دارند کمتر و اندریافت او به حقیقت )=  ها هکه آی

ص ثنویت تک محوری، محال ، به خصوشود. بر اصل ثنویت تر می نزدیک

 را بیان استقالل و آزادی انسان یافت. بلکه قرآن ضد آن، بیان است قرآن

ای از این نوع برداشت که هم  گردد. نمونه استبداد، بسا استبداد فراگیر می

 اکنون مردم ایران گرفتار آنند، والیت مطلقه فقیه است

نیز آزاد است و تنها کار به  عقل هنگامی که آزاد است از گوینده ـ 2

گذارد که چون حق  دارد. پس بنا را بر این می« است آنچه گفته شده»

کند حق است. این حکمی  کند نه چون خدا بیان می است خدا بیان می

تواند درک کند. زیرا در نظر این عقل، اصل  نمی گر توجیهاست که عقل 

به هیچ رو بدین خاطر نیست. پس نسبت دادن قرآن به پیامبر « ماقال»

تواند باشد که گویا شرط قابل نقد کردن متن اینست که آن را باید  نمی

باید  انسان، گرداند. بلکه صاحب یا صاحبان نظر می« فرآورده»اول 

شجاعت داشته باشند و انگیزه واقعی خود را از ساختن و اظهار این حکم 

 نابحق اظهار کنند.

یکسانی دارند در یک ا که مدعای دو حکم ششم و هشتم را از آنج

 گذاریم. جا به نقد می

وحی، بخشیدن یک نوع توانائی به پیامبر است که  حکم ششم:

و حتی معانی از خود  ها هو جمل ها هاینگونه سخن گوید، وگرنه گزینش کلم

 .پیامبر است

کند مضمون وحیانی  آنچه پیامبر از خداوند دریافت می حکم هشتم:

از پیامبر است و از این رو در قرآن خطا و اشتباه وجود دارد ولی کالم 

 .دارند

این دو حکم، به ترتیبی که در نقد عمومی نظرها در بخش نخست 

آورند و از عقل آزادی که  های بسیار ببار می این مطالعه معلوم شد، تناقض

اه فایده تکرار، شود. از ر در جستجوی حق است، چنین حکمی صادر نمی

شوم که هر کالمی در درون خودش یا واجد حقوق هست  ور میاز نو یادآ

کند که آن را قول خدا بدانیم و یا قول رسول  و یا نیست. چه فرق می

 : فرقش اینست که وقتی گفتیمخدا؟ ممکن است پاسخ داده شود
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شود.  قابل نقد می« حتی معانی از خود پیامبر هستندو ها هو جمل ها هکلم»

دهد، در جواب باید گفت از دید وی اعتبار و اگر کسی چنین پاسخی 

حقانیت کالم نه در خود کالم که در گوینده آن است. کسی با این دید 

ها در نقد  گوئی های بسیار نشود. این تناقض گوئی د گرفتار تناقضتوان نمی

نقد » شوم که دند. در این جا تنها یادآور میعمومی نظرها بر شمرده ش

گیرد بلکه یا بقصد پیراستن موضوع نقد از ناحق  انجام نمی« برای نقد

است و یا با هدف جانشین کردن موضوع نقد با دلخواه خود. هرگاه بنا بر 

است، اقتضای صداقت « ما قال»این شود که، در مقام نقد قول، اصل 

 اینست که منتقد قصد خویش را شفاف و از آغاز بیان کند.

 جویم: تن چنین حکمی را میای موجود در مه در زیر، دیگر تناقض

نوعی توانائی بخشیدن به پیامبر که این »تلقی وحی به عنوان  ـ1

، بدان معنا است که تمامی قرآن ساخته پیامبر است. «گونه سخن بگوید

الجرم این حکم با حکم دوم خود همین صاحب نظر که در جای دیگر 

« پیامبر است و حتی معانی از خود ها هو جمل ها هگزینش کلم» گوید می

به پیامبر  ها ههای آی کند. زیرا بنا بر قسمت دوم، مضمون تناقض پیدا می

 گفته است. بازمی ها هآنها را در قالب جمله است و او شد میوحی 

هرگاه صاحب نظر بگوید: مقصودش توانائی دریافت مضامینی  ـ2

این اظهار کرده است، این جمله گویای خالف  ها هاست که خداوند در آی

مقصود و گویای ایرادات آشکاری است که در نقد عمومی نیز تببین شد. 

باشد که باید این توانائی را دارا وند میایراد اول این ادعا آن است که خدا

راست به پیامبر ابالغ کند. ایراد ودهای خود را در کالمی روشن و سررهنم

تی معنی را و حدوم این است که برفرض که یافتن کلمه و ساختن جمله 

گذارد، خداوند چرا نتواند به پیامبر آن توانائی را بدهد  بر عهده پیامبر می

که او از خود معنی ناسازگار با مضمون وحی را نسازد و جانشین مضمون 

 وحی نکند؟

دهد و از چه رو است؟ آیا  دوگانگی مضمون و معنی چه معنی می ـ3

اند حکمی  ا قصد داشتهان نرسیده است یا تنهاین پرسش به ذهن ناقد

مبهم صادر کنند؟ مضمون، خود درکی است که انسان از کالمی پیدا 

فته از کالم، کند )المضمون من الجمله ما یفهم منها(. مضمون نابرگر می

ناپذیر است و بر  مله جدائیحقیقت، معنی از کلمه و جخدا هم نیافرید! در

 مضمون مقدم است.

حی شده است، الجرم در همان زمان هر معنائی که به پیامبر و ـ3

 ماند تا ه است. پس مجالی برای پیامبر نمیای بیان شد و جمله ها هدر کلم

، توان میبجوید. گرچه بنا بر اصل ثنویت،  و جمله ها هبرای آن معانی، کلم

سان  م گرداند اما عقلی که گرفتار ایندر ذهن، معنی را بر کلمه مقد

که ادعایش ناممکن و متناقض  یابد جرم در نمیشود، ال ها می سازی دوگانه

 است.

 های ههرگاه قائل به وحی باشیم، بنا بر قرآن، خداوند به آفرید ـ 2

کند. ولی عقل انسانی برای دریافت  خود، از جمله به زنبور نیز وحی می

فته و آزادی کامل را یا« به دل اندیشیدن»باید توانائی  وحی خداوند، می

کند، در کالمی دریافت  ای که چنین انسانی دریافت می جسته باشد. وحی

این، هرگاه دهد. بنابر کلمه، معنی را تغییر میشود که تغییر حتی یک  می

و بسا معانی را پیامبر گزیده است، او دیگر امین  ها هو جمل ها هبگوئیم کلم

و صادق نیست و کسی است که به عمد کالم خدا را تغییر داده است. 

که در نقد عمومی خاطر نشان کردم، این تناقض به هیچ رو قابل همانطور 

 حل نیست مگر به انکار وحی و یا انکار صداقت و قابلیت پیامبر.

افزون بر این، هرگاه فرض کنیم خداوند وحی نکرده است و  ـ 6

 های هقرآن فرآورده پیامبر است، باز اگر عقل او را آزاد بشماریم، فرآورد

ند از توان میند متناقض باشند. توان نمیموازنه عدمی  این عقل، بر اصل

نقص به کمال روند اما به ترتیبی که یادآور شدم، وجود تناقض، افشاگر 

قدرتمدار بودن عقل است. پس هرگاه قرآن فرآورده پیامبر خوانده شود و 

شک  ها باشد بی ها و خالف حقیقت ای از حقیقت ها و ملغمه تناقض واجد

 قدرتمدار بوده است.عقل پیامبر 

 .پیامبر خودش ادعا نکرده است که قرآن کالم خداست حکم هفتم:

 فرض کنیم نه قرآن تصریح کرده است که کالم خدا است و نه

« پیامبر»پیامبر گفته است قرآن کتاب خدا است. اما از آنجا که او خود را 

 نامیده است، برای این وصف لوازمی وجود دارد؛

کرد، پیامبری خود را  قام بیان، حتی سکوت نیز میی در ماگر و ـ1

پذیرفت که از سوئی بگوید  نمی« رسول»تکذیب کرده بود. زیرا کسی از 

و چون  از او پرسند پیام از کیست؟  «بر رسول جز ابالغ پیام نیست»

گفت پیام خداوند است، خویشتن را در ادعای  اگر او نمیسکوت کند. و 

 گشت و... معنا می و کل بعثت بی بری تکذیب کرده بودپیام

ممکن است کسی بگوید که پیامبر به رهبری برانگیخته گشته ولی 

کار ابداع و ابالغ اصول و هدف و روش راهنما و تمیز حق از باطل و... 

این فرض، برعهده او بود که است. اما باز بنابر برعهده خود او گذاشته شده

گفت چنین  اما او هر گاه می. آورد میشرط امانت و صداقت را بجا 

و چه کردن( « پیامبری»)که فرق دارد با  شد میمأموریتی دارد، مصلح 

یافت. زیرا امر مهمی که گوینده این سخن  بسا امکان اصالحگری نیز نمی

که کسی  گنجد میکهبباورن–)پیامبر نگفته است قرآن کالم خدا است( 

ه اصالحگری در ینست کاز آن غافل است، ا-باشد و چنین ادعائی بکند

ای، که قدرت، خدای واقعی است، تنها در جهت  نظام اجتماعی بسته

ای،  مان نظام ممکن است. در هر سامانهاستوار کردن بازهم بیشتر ه

تر کردن همان سامانه معنا دارد. چنانکه در نظام اصالح در جهت پایدار

بر « رهبر»والیت مطلقه فقیه، اصالح در جهت عینیت یافتن بسط ید 

جان و مال و ناموس مردم انجام شدنی است نه در جهت تحقق حاکمیت 

مردم بر سرنوشت خویش، و البته در عمل نیز تحت شعارهای دوران 

باید بیرون بردن انسان از نظام  اصالحات این چنین شد. پس پیامبری می

. شد میاجتماعی بسته و شکستن اسطوره قدرت در تمامی اشکال آن 

ان که انسان از بندها رها شود و خود را به عنوان انسان دارای س بدان

کرامت ذاتی و موجود حقوقمند باز شناسد و در فراخنای راه رشد، پیش 

رود. از این رو بود که رسول، مقام و مالی را که اشراف قریش به او 

اش استقامت ورزید و به  دند نپذیرفت، تا پای جان در نبوتپیشنهاد کر

 شکست. را هم می ها هترین ارادهمت گمارد که استواران سخت کاری چن

پذیرفت، دیگر  جامعه او را به عنوان یک مصلح میبرفرض که  ـ2

اصالحگرانه  های هدینی در کار نبود که فردا و فرداهایی داشته باشد. آموز

ر  تشارشان از محدوده حجاز بیرون میند و نه دامنه انشد میاو نه ماندگار 

پذیرد، بسا نسل آینده  ای که یک نسل می اصالحی های ها که آموزفت، چر

و  مانند که همه زمانی ل و هدف و روش و حقوقی پایدار مینپذیرد. اما اصو

ها از پی یکدیگر، بتوانند آنها را تجربه  همه مکانی باشند و همگان، نسل

که کنند و در آزادی و حقوقمندی رشد کنند. از این رو، او با شجاعتی 

خاص انسان آزاده و صادق و امین است  فرمود: این کتاب، کتاب حق 

چون حق است خدا فرمود و نه »است. آری، او بنا را بر این گذاشت که 

به سخن دیگر، از انسان خواست فراتر از «. چون خدا فرمود حق است

گوینده، رهنمود را تجربه کند تا از حقانیت آن آگاه گردد. این محک 

مانند در  که ترجمان شجاعت بی« و نه به شخصبه حق   سنجیدن»

راستگوئی است، یک سخن است و این سخن که پیامبر ادعا نکرده است 

که قرآن کالم خدا است، سخنی دیگر. تأکید بر سنجیدن شخص به حق 

ن ، قول، نه تنها قول این و آخواند میتا بدانجاست که قرآن انسانها را فرا 
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ها را، بشنوند و بهترین آنها را  را، همه قول که هر قول« شخصیت»

اند،  ی که، بدو، استقالل و آزادی جستهبرگزینند. خداوند به انسانهائ

هه دهد که راه رشد را از بیرا بخاطر در پیش گرفتن این روش بشارت می

 اند. غی باز شناخته و در پیش گرفته

است و هم  کند که کالم خداوند اما هم قرآن فراوان تصریح می ـ3

کتاب »آیه، از  213. در افزون بر خواند میپیامبر مکرر قرآن را کتاب خدا 

و توبه آیه  42بقره آیه  های هسخن به میان است و از جمله، در سور« خدا

شنوند و  کسانی هست که کالم خداوند را می و... سخن از 12و فتح آیه  6

ست. از جمله حدیث معروف فهمند. پیامبر نیز همین را به تکرار گفته ا می

که دو چیز  کنم میاما بعد، ای مردم! در حالی شما را ترک »به ثقلین؛ 

من »،  و یا «و اهل بیت خود ... «  کتاب اهلل»گذارم؛  سنگین میان شما می

ی هرچه را برم ول ا هستم و گمان به خطا یا صواب میانسانی مثل شم

هرگز به دروغ  )قولی را( به است(. من قول خدا بگویم خدا گفته است، )

» حه(، ویا نهج الفصا 333، صفحه  131)کالم پیامبر « دهم خدا نسبت نمی

ای را( از من نشمارید. من حالل نکردم مگر آنچه را  ای مردم ! )امر و نهی

آنچه را خداوند حرام کرده خداوند حالل کرده است و حرام نکردم مگر 

 نهج الفصاحه(  و 366، صفحه 1334کالم پیامبر « )است

کرد، بسیاری از  ر پیامبر در محیط دیگری زندگی میاگ حکم نهم:

 .ندشد میاحکام مثل احکام جرائم و مجازاتها احتماالً بخشی از پیام او ن

مبعوث « زار زندگی در شوره»تاریخ و به قول علی )ع( پیامبر به گواه 

مزرعه نمونه زندگی  زار را به در طول بیست و سه سال همین شوره شد و

در سطحی جهانی بدل کرد. موفقیت اسالم در جامعه عربستان آن روز، 

دلیلی بر حقانیتش بود و چون بیان آزادی بود حصارهای سانسور قادر 

نبودند برای مدت طوالنی مانع از انتشار این پیام به دیگر نقاط جهان 

را چه اندازه  شوند. گردش روزگار را ببین! استبدادهای حاکم، اسالم

باید از خود بیگانه کرده باشند که دلیلِ حقانیت اسالم )یعنی استقالل  می

گرائیش بدل شده  تی(، به دلیلِ واپسگرائی و خشونتو آزادی و حقوق ذا

 باشد!

با این وجود، بنا را بر این بگذاریم که قرآن، اصول راهنمائی برای 

رض، به بحث درباره مقوله اشد و با این پیش فدادگستری در برنداشته ب

های مدرن  بپردازیم. به هر صورت، در ذهنیت ها در قرآن جرائم و مجازات

اند. لذا،  های قرآن همین موضوعات جزایی انگیزترین بخش از بحث

 یم بپرسیم:توان می

در حالی که آیات جزایی در قرآن بسیار محدودند، در مقایسه،  ـ1

ی مندرج دامنه جرائم محدود به جرمها آن روز، های هدر کدامیک از جامع

؟ آیا در اند بودهتر از مجازاتهای مقرر در قرآن  در قرآن و مجازاتها خفیف

تر و ارائم کم شمیهودی و مسیحی، جر های هفقه یهودی و در جامع

و یا در قلمرو اسالم؟ بدون کمترین تردید،  اند بودهتر  مجازاتها خفیف

 اند. ها بوده ترین فیفزاتها در قرآن، خجرائم و مجا

گرفت و وارد  که تحت والیت مطلقه پاپ قرار می در اروپائی ـ2

های سنگین و بس  ت ، جرمها و مجازاشد میدوران تفتیش عقاید 

و مدت طوالنی پس از  11ند. تا پایان قرن شد میوحشیانه بر هم افزوده 

گرفتار بیر فرانسه، اروپا و انقالب ک« عصر روشنگری»وقوع رنسانس و 

های خودکامانه و قاضیان شرع خودکامه و مجازاتهای سبعانه بود.  دادرسی

در عصر روشنائی، مراجعه به دیگر تمدنها از جمله به اسالم به منظور 

دوری جستن از این میراث خشن بود. توجه به اصل کرامت انسان، اصالت 

ان و و پذیرش فطرت خوب انس« گناه اولیه»انسان و رد حقیقت داشتن 

حقوق طبیعی، که از دوره رنسانس و پس از آن در عصر روشنگری 

 توان میثیر اسالم بوده است. به عنوان شاهد أتحت ت {1}پذیرفته شدند،

میالدی( با  1363-1313به خطابه معروف جیوانی پیکو دالمیراندوال )

اشاره  (Oration on the Dignity of Man«انسان کرامت»وان عن

دانان دوره رنسانس به مانیفست رنسانس در غرب  د تاریخکه نز. کرد

 «کالم»ثیری که از أدر این خطابه معروف سخنش را با تمشهور است. او 

 کند.  باره اصالت انسان شنیده است آغاز میمسلمانان در

همزمان نباید از یاد ببریم که هرچند به یمن جنبش اصالت انسان 

کشورهای اروپائی شکنجه ممنوع شد، در نیمه قرن هیجدهم در برخی از 

اما در قرن بیستم، شکنجه و جرم عقیده و بسیاری جرائم دیگر در قلب 

کاران آمریکا  محافظهاروپا بازگشتند و امروز، در نهادهای امنیتی دوران نو

 گویند میشود و آنگونه که محققان اجتماعی  ایجاد می« سلول شکنجه»

های غربی مدتی است،  ایانه در نظامگر های سرکوب سیر تشدید مجازات

 آغاز گشته است!

 1ای«سامانه»ها را از  است که جرائم و مجازات گر توجیهتنها عقل  ـ3

پدرم به یاد دارم که در ردّ اند. از  دهکند که در محدوده آن مقرر ش جدا می

ای را تشکیل  گفت: احکام دین مجموعه نگری فقهای مسلمان می جزئی

ید با هم اجرا شوند و اگر قرار باشد احکامی اجرا و احکامی که با دهند می

شوند. بسا آن فقیهان که نه  گستر می اجرا نشوند، نه دادگستر که ستم

، بلکه اجرای عبادت اند بودهتنها مخالف اجرای حدود در زمان غیبت 

اند چنین دیدگاهی  دانسته ای چون نماز جمعه را هم درست نمی جمعی

ر تشخیص و اجرای حدود، دست کم به اصل عدالت و نص اند و د داشته

که پذیرفتن بعضی احکام و نپذیرفتن بعضی  (163تا  123های هقرآن )آی

ستمگرانه در تاریخ  های هو نیز به تجرب داند میدیگر را ستمگری 

2اند. های اسالمی، توجه داشته خالفت
 

لحاظ  در حقیقت، هرگاه اصول راهنمای قضاوت و عدالت اجتماعی

نشوند به ترتیبی که نیازهای مولّد و مسبّبِ جرم و جنایت برآورده نشوند؛ 

مانند نیاز به نان و مسکن، نیاز به بهداشت و آموزش و پرورش، نیاز به 

برابری در امکانها و فرصتها، نیاز به آزادی و استقالل واقعی، نیاز به 

به رشد و نیاز به نیاز محبت، به برادری و تفاهم، نیاز به منزلت و کرامت، 

ای، عادالنه و انسانی نخواهد  زدائی، هیچ سامانه جزائی معنویت و خشونت

شد و دولتی که از دین، به اجرای حدود بسنده کند و یا به اجرای حدود 

کند. و البته  گستری، کاری نمی تقدم ببخشد، جز توسعه استبداد و ستم

به اجرای سامانه جزائی  چنین سرنوشتی در انتظار دولتی هم هست که

مستقل از سامانه عمومی دست بزند. زیرا که سامانه جزائی تابعی از 

همانگونه که در یک نظام معقول، به عنوان مثال،  -سامانه عمومی است

جزایی تابعی  های هسامانا مواد مخدر به عنوان یکی از زیرسیاست مبارزه ب

ر در یکی )سامانه جزایی( . بنابراین تغیی-از سیاست کیفری عمومی است

ثر نخواهد بود هر قدر هم افراد ؤدون دیگری )سامانه عمومی( هرگز مب

 درگیر در سامانه جزایی خیرخواه باشند. به دالیل زیر:

                                                 
رسد واژه سامانه در  های سیستم هستند. به نظر می سامانه و نظام ترجمه -1

ی زبانان رساتر و گویاتر باشد، زیرا در واژه سامانه معنای فارسی برای فارس
وجود دارد در حالی که چه بسا فارسی زبانان از سیستم  "رشد"و  "بسامانی"

 چنین معنایی را در نیابند.

برای مثال، مرحوم سیداحمد خوانسارى که از فقهای سنتی است، در بحث  -2
اجراى حدود، نیاز به نصب از »گوید:  راجع به اجراى حدود در عصر غیبت مى
دانستند، به  فایده مى و بى« حاصل بى»سوى امام دارد، ولى چون ائمه نصب را 

« اند و به همین دلیل موضع آنان، خالف حکمت نیست. چنین کارى اقدام نکرده
کند و به  وى سپس درباره نماز جمعه و اداره حکومت نیز همین مبنا را مطرح مى

در اجرای این احکام در عصر غیبت، عدم نصب « ظلم امکان ورود»دلیل 
 {13}داند. رک:  متصدى را عاقالنه و موجه می
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ای که  است که بر محور قدرت محض، سامانه، غفلت از این امر گر توجیه

ابل پیشنهاد به مردم باشد و مردم آن را بپذیرند، اصالً اندیشیدنی و ق

د است و از این رو، ابداع پیشنهاد کردنی نیست. زیرا حق با قدرت در تضا

و جانداران و محیط زیست ای که حقوق فرد انسان و جمع انسانها  سامانه

اجرای  گیرد، بر این محور شدنی نیست. هیچ قدرتی تن به قبول ورا در بر

یک سامانه جرائی در برگیرنده اصولی بیانگر استقالل و آزادی و حقوق 

دهد، زیرا عمل به حقوق و رعایت حقوق نافی موجودیت  انسان را نمی

سازی  مدار ولو به سامانه رت است. از این رو، دولتهای قدرتخود همان قد

را ( بخاطر اخذ مشروعیت نیاز دارند، اما وقتی کارشان )= سلطه گری

افتند و البته در وهله اول نیز این  غازند به بازی تقدم این بر آن میآ می

شوند. برای مثال،  حب تقدم میاند که صا« کیفرهای سرکوبگرانه»

آمیز تاریخ  ر یکی از بزرگترین انقالبهای صلحساالران ایرانی که در اث دین

 آزادی و بشریت با فریب و خشونت توانستند قدرت را جانشین استقالل

انسان و جامعه ایرانیان کنند، از اولین کارهایشان یکی این بود که ضمن 

به فراموشی سپردن اصول راهنمای قضاوت در قرآن، به خصوص اصلهای 

شرع برپا ساختند و فراوان جرم و مجازات  های هتخفیف و ترمیم، دادگا

این مرز مصلحتی برای ایرانیان ساختند و بدین وسیله تا توانستند در 

وبوم خشونت گستردند. و این البته واقعیتی است که  هر ایرانی روزانه آن 

کند. پیامبران خدا، موسی و عیسی و محمد )ص(، بنابر  را خود تجربه می

سر و کار  گر توجیهسوره نساء چون با رفتار عقلهای  163تا  123 های هآی

و کفر به بعضی دیگر،  اند به تجربه فهمیده بودند که ایمان به بعضی داشته

( دهد به قدرت )= زور نها امکان میو به آ آید میبکار قدرتمدارها 

مشروعیت بدهند و انسان حقوقمند را موجودی تکلیفمند و مطیع طبعِ 

کردیم و  فوق غفلت نمی های هگردانِ قدرت کنند. هرگاه ما ایرانیان از آی

انکار بخشی دیگر، امری دانستیم که انکار سامانه و پذیرفتن بخشی و  می

شنیدیم و آن را آویزه  و هشدار سخت ارزشمند قرآن را می جدید نیست،

 گشت. فتار فاجعه والیت مطلقه فقیه نمیکردیم، بسا ایران گر گوش می

برای این که هشدار قرآن آویزه گوش شود و در جنبش برای 

ن بهم 22از  شوم که تا پیش زادی و حقوق بکار آید، یادآور میاستقالل و آ

جاری « اجرای جزائیات فقه»باره ای در ، بر زبان آقای خمینی کلمه1324

رم و مجازات بر مبنای نشد، چه رسد به اختیار مطلق فقیه در جعل ج

قانون »اش. اما از زمانی که بنا بر استبداد شد، نخست  ذهنیت بسته

بهوش  آمد. آقای دکتر سنجابیبود که تنظیم گشت و به اجرا در« قصاص

مدنی را مجتهدان طراز  بود و در نوفل لوشاتو به آقای خمینی گفت: قانون

اند و موافق با احکام شرع است. آقای خمینی تصدیق کرد.  اول نوشته

سپس آقای دکتر سنجابی ادامه داد: قانون جزائی کنونی نیز مباینتی با 

ینی پاسخ داد: اسالم ندارد. آیا شما بنا دارید آن را تغییر دهید؟ آقای خم

ما بنا نداریم این قانون را تغییر بدهیم. بنا بر تغییر قوانینی داریم که 

مخالفت مسلم با اسالم دارند. اما در موقع برگشت از پاریس، چون بنا بر 

اجرای احکام قصاص و جعل انواع جرم و مجازات به قصد سلب استقالل و 

ر سنجابی که رفتار آقای آزادی از انسان و جامعه شد، اعتراض آقای دکت

دانست فایده نکرد. ولی راستی اینست که این « نقض عهد»خمینی را 

تنها عهدی نبود که نقض شد. والیت جمهور مردم و  بیان انقالب نیز 

 عهدی بود با مردم ایران، در برابر مردم جهان، که نقض شد.

عدام باره چگونگی توسعه مجازات اای که با آقای منتظری در مکاتبه

انجام شده است از واقعیت دیگری از  1314به نام اسالم در اسفند ماه 

ال ؤدارد. آقای منتظری در پاسخ به س می خالق فقیهان قدرتمدار پرده برا

که حتی در هایی  باره نحوه توجیه فقهی اعدامآقای حسن رضائی در

و گنجند، به ویژه در مورد بحث توسعه قلمر قلمرو فقه سنتی هم نمی

ن، ما را از باره مخالفان سیاسی مسلماافساد فی االرض و کاربرد آن در

کند: آقای منتظری در پاسخ  انگیزی آگاه می بس حیرت« فریب فقهی»

، او بدون توجه 61-63دهد که، در آن سالها، یعنی سال  خود توضیح می

اش این  فقهی ای در سر دارند نظر انقالب چه نقشه های هبه اینکه دادگا

سوره مائده( عنوانِ  33ده است که عنوان افساد در آیه محاربه )آیه بو

مستقلی است. معنای این نظر فقهی این است که عالوه بر جرم سنتی 

محاربه عنوان جزایی دیگری هم به نام مفسد فی االرض وجود دارد که 

خ برایش مجازات محارب را تعیین کرد. وی در این پاس توان میبنابراین 

نظرش را اصالح کرد و قول خود را  کند که طولی نکشید او میتصریح 

پس گرفت، اما آقای خمینی در عین حالی که خود حاضر نبود در پاسخ به 

دهد، به شورای درخواست رئیس قوه قضاییه وقت، چنین فتوایی را ب

و پس از  «زید به نظر آقای منتظری عمل کنیدمجا»عالی قضایی نوشت: 

ها تحت عنوان مفسد فی االرض و  ت که شمار اعدامیدور این جواز اسص

شود. آقای منتظری  افزون میواقع بر خالف قواعد فقه سنتی روزدر 

شود و توسط آقای احمد خمینی به آقای خمینی اعتراض  متوجه امر می

دهم به استناد فتوای من افراد را اعدام  کند اجازه نمی کند و اظهار می می

نهد و به قضات پیام  ی به این اعتراض وقعی نمیای خمینکنید. ولی آق

و  «ی کسی اجازه و رضایت او شرط نیستدر عمل به فتوا»دهد که:  می

سان بود که  توای پیشین وی عمل کند! آری بدینتواند به ف قاضی می

به یک سامانه حقوق که هدفش دولت والیت فقیه، اسالم را بمثا

با گروه و جامعه با جامعه است گروه زدائی از روابط فرد با فرد و  خشونت

ش عمده آن نیز مأخوذ از که بخ« جزائیات»معنا ساخت. این دولت بر  بی

رم )از جمله سنگسار( و غیر آنست، اکتفا نکرد و از پیش خود ج فقه یهود

و صدها جرم دیگر تراشید که بنابر « فساد فی االرض»مستقلی به نام 

ین جزایی نظام والیی هم اکنون تحقیقی سرانگشتی در مجموعه قوان

 عنوان افساد فی االرض وجود دارد.عنوان جزایی تحت  133بیش از 

ناچیز شد. « جزائیات»در این  1324خالصه، دین استقالل و آزادی سال 

 گردم. ها، به رابطه قدرت با سامانه بازمیبه هنگام پاسخ گفتن به پرسش

ا از رابطه سامانه با اینک بر منتقدان است که از خود بپرسند آی

اند که با جدا کردن  یا خیر؟ و آیا توجه داشته اند بودهقدرت غافل 

مومی از  اصول راهنمای قضاوت و حقوق انسان و از سامانه ع« حدود»

کنند که  اند، همان کاری را با قرآن می زندگی که در قرآن تبیین شده

سامانه پیشنهادی   ای که ز انقالب کرد به گونهروحانیت قدرتمدار پس ا

؟ و وضع سازند میمعنا  اصول آن بر تخفیف و ترمیم است بیقرآن را که 

بخشی از این  انسانهامسلمانان و عموم ای درآمده است که در نظر  به گونه

ارتباط با زندگی این  ی دست نیافتنی و یا به طور کل بیسامانه یا آرمان

محور  ار قدرتمداران فقهرا هم در اختی جهانی و در نتیجه بخش دیگر

اند که در نهایت سود کارشان به استبدادهای  ارند. آیا توجه داشتهذگ می

 ؟رسد میحاکم بر کشورهای مسلمان و قدرتهای مسلط 

حتی در غرب که سامانه عمومی صفت لیبرال دارد و سامانه جزایی 

ابط مدعی حقوق بشر است، به این دلیل که، در طول زمان، بار زور در رو

گستری  زدائی جای خود را به خشونت نسانها با یکدیگر، بیشتر و خشونتا

مسابقه جرم و مجازات و گسترش روزافزون آسیبها و داده است، شاهد 

ر، هستیم. این های اجتماعی و روند افزایش کیفرهای سرکوبگ نابسامانی

بودن محور بودنِ نظام اجتماعی لیبرال و قابل اجرا ن واقعیت گویای قدرت

 کند: سامانه در کلیت خویش است و عقل آزاد را از واقعیتهای زیر آگاه می

 ها همقایسه باید واقعی باشد، یعنی مقایسه باید مقایسه سامان -2-3

گستری،  زدائی و عدالت از آنها، به خصوص از لحاظ خشونت و نه بخشی
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 باشد.

قضائی و نیاید، دستگاه در تمامیتش به عمل درهرگاه سامانه  -3-3

شود. به ترتیبی که  نظام جزایی و غیر آن، آلتی در دست اقلیت حاکم می

ه قضائیه بخش بزرگی از مجازاتهای قدرت فرموده، در خارج از قلمرو قو

در ایران شاهد رواج پدیده دلیل نیست که  شوند. االن بی اعمال می

در های خصوصی و حتی برگزاری محاکمه و اجرای مجازات  گیری انتقام

خانه و خارج از دادگستری رسمی هستیم. وجود و گسترش انواع مافیاها 

فعل قدرت گشتن دستگاه قضائی و اساساً یکی از نمادهای این آلت 

 گستر است. دوگانگی خشونت

آمیز جامعه  جزائی بخشی از سامانه عمومی صلح آنگاه که احکام -3

اجتماعی از راه زدائی و صلح  ل خشونتؤوستگاه قضائی مسشوند و د می

شود و از اصول راهنمای قضاوت در  می ها هکاستن بار زور در رابط

شود گفت اندیشه  کند، می تشخیص جرم و تعیین مجازات پیروی می

 راهنما بیان استقالل وآزادی است.

که به نمایندگی از -تقاضای دو وکیل مدافع فرانسوی  زمانی که به

، به تحقیق -مراجعه کرده بودند ق انسان به منسازمانهای مدافع حقو

باره حقوق انسان و اصول راهنمای قضاوت در قرآن پرداختم و حاصل در

اصل راهنمای عدالت قضایی  13تحقیق در کتابی انتشار یافت، هنوز 

بیشتر در قرآن نیافته بودم. وقتی حاصل تحقیق به زبان فرانسه در 

د و گفتند هنوز در اختیار آن دو حقوقدان قرار گرفت، در شگفت شدن

قضائی غرب تمامی این اصول شناخته و مجری نیستند. از آن  های هسامان

و  ام. اصل جبرانی اصل دیگر نیز یافته 13مه داده و پس، این تحقیق را ادا

اند. هرگاه قضاوت طبق اصول راهنمای  ترمیمی بودن کیفر از این زمره

ابل ترمیم و جبران قرآن انجام بگیرد، قاضی حکم به مجازات غیر ق

 دهد.  نمی

که بیان آزادی  -یک دلیل از دالیل ازخود بیگانه شدن بیان قرآن

  میهای به اصطالح اسال ان قدرت، همین که اوالً، در نظامدر بی - است

ای مانند ایران تحت والیت مطلقه فقیه و سودان از زمان استبداد  هشد

آن وجود ندارند، بر جرائم و هائی که در قر جعفر نمیری، جرائم و مجازات

. افزون بر این، آیین دادرسی اند های آمده در قرآن افزوده شده مجازات

گیرانه قرآن جای خود را به محاکمه بر اساس ظن و گمان قاضی  سخت

اند و از  اختن جرم و تشدید کیفرها پرداختهسپرده است؛ ثانیاً، تنها به س

یژه اصول راهنمای پیشگیری از رعایت اصول کلی راهنمای قضاوت، به و

اند. سهل  دارد، یکسره خودداری کرده جرم، آنچنان که قرآن مقرر می

اند. این موضوع را در کتاب بیان آزادی،  ادهاست ضد آن اصول را رواج د

ام که دعوت  اعدام به طور تفصیلی بررسی کرده حق حیات و مجازات

 {11} آن را مطالعه فرمائید. کنم می

هایی که سبب صدور حکمی از  کنند مقایسه معلوم میباال  نقدهای

پایه هستند. بسا این نوع  صوری و بی شوند تا کجا ن نوع میای

و عقلهایی را که چنین حکمی را گر  ها، عقل مقایسه ندیب صورت

دارند، اما غفلت بزرگ چنین  یرند، به تصدیق خالف حقیقت وا میپذ می

به نام آموزه )= دکترین( حقوق است.  ای عقلی، غفلت از موضوعی ریشه

 توضیح این که:

قرآن یا بیان حقوق هست و یا نیست. اگر نیست، چرا یک  -2

های  د را مشغول صدور حکمی از نوع حکمباید عقل خو محقق می

ای که شرح آن رفت، کند؟ اما اگر بیان حقوق است، حق همه  گانهده

 شد میمبعوث  ای جامعهر مکانی و همه زمانی است. پس، پیامبر در  ه

گشت و کتاب خدا همین کتاب  بیان استقالل و آزادی و حقوق می پیامبرِ

 شد. می

؛ به قرآن مثل هر کتاب هدفمند دیگری باید کنم میبار دیگر تکرار 

مجموعی نگریست. هرگاه بیان استقالل و آزادی را مشتمل بر اصول 

دار و گفتار و کردار در راهنما و حقوق ذاتی و هدف )رشد در آزادی= پن

باید  زدائی( بدانیم، قرآن می ة اللهی( و روش الاکراه )= خشونتمقام خلیف

بیانگر اصول راهنما و حقوق ذاتی و روش و هدف باشد. این نگرش در 

قرآن، نگرشی است سوای نگرش عقل قدرتمدار که با پاره پاره کردن 

بیان  خواهد میکند و یا  قرآن را با قدرتمداری سازگار خواهد میمتن یا 

 قدرت دیگری را جانشین کند و آن را وسیله سلطه بر مردمان کند.

باره معنای وحی قرآنی در دهم : وجود سه دیدگاه متمایز در حکم

 .ایران امروز

به راستی دو شود سه دیدگاه وجود دارد ولی هرچند ادعا می

دی و دیدگاه قدرت. تواند وجود پیدا کند: دیدگاه آزا دیدگاه بیشتر نمی

وگرنه، به ترتیبی که در نقد عمومی خاطر نشان کردم، در طول قرون، 

قرآن با بسیاری از بیانهای قدرت تطبیق داده شده و تفسیرهای دلخواه 

این و آن بیان قدرت را یافته است. در حال حاضر نیز، هرگاه از دید این و 

اند( در قرآن  بست قدرت موجود در غرب )که همه در بنآن بیان 

، همچنان زندانی نگرد مینگریسته شود، عقلی که بدین شیوه در قرآن 

بیان قدرت است؛ این نگرش خواه بقصد تفسیر آن به ترتیبی باشد که با 

 بیان مطلوب تطبیق جوید و خواه به خاطر آن باشد که بتوان از طریق

د و فوراً پذیر نشان دادن متن راه برای بیان مطلوب مفسر باز شو نقض

 احکام مطلوبش را جانشین بیان قرآن و احکامش کند. 

بیان آزادی، پاسخ بجوئیم. توانیم برای پرسشها، بر وفق  اینک می

 گیریم. در بخش بعدی پی میگانه را 12های  بحث درباره پرسش

 
 

 های اصلی پرسش
 

 اشاره
باره متن قرآن و بعدی بودن و حساسیت باالی بحث دربه دلیل چند 

ندیشه گیری و رشد هر نوع ا همیت بسزایی که این بحث برای شکلا

ای نزد مسلمانان و به خصوص برای جامعه ملی  استقالل و آزادی خواهانه

ما ایرانیان دارد، در بخشهای قبلی این مطالعه تالش شد به روش انتقادی، 

نظریات و آرای مختلف ارائه شده در حد امکان با دقت و انصاف بررسی 

و زوایای پنهان آنها روشن شوند. بنا داشتیم نشان دهیم این نظرها  شده

ند و در کجاها به در کجاها به بیان آزادی، یعنی روشنایی و رشد نظر دار

نهند. نقد  ی میشوند و رو به تاریکی و ابهام و ویرانگر بیانگر قدرت می

ی قبل گانه اند، و در بخشهای سه ای که پیش از طرح پرسشها آمده مقدمه

رود کار فهم پاسخ به اصل پرسشهای  به تفصیل انجام گرفت و امید می

ر ت آساناند را ن نحوه تکوین متن قرآن پدید آمدهبنیادینی که پیرامو

زیم و پردا های مطرح شده می کنند. در اینجا به تک تک پرسش 

غافل کوشیم تا آنجا که ممکن است عقل از استقالل و آزادی خویش  می

کوشیم پاسخها قابل فهم برای همگان  و در همان حال که  مینشود. 

گرائیم  تا که نوشته آسان به عقول  یم به تفصیل میتوان میباشند، تا 

 عرضه شود: 

 

 کلیدی پرسش
ترین آنها که از سوی پرسشگر محترم  اولین پرسش و شاید کلیدی

 ست:مطرح شده است و خود در بردارنده چند پرسش است از این قرار ا

بر چه اساسی معتقدید که قرآن بیان ناب آزادی است؟ بر چه 
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گذارید؟ چرا قرآن  عدم خطا در قرآن میمبنایی اصل را بر عدم تناقض/

کالم محمد نباشد؟ به چه دلیل ذهنیت و دانش و سلیقه و زبان پیامبر 

 گذار باشد؟ ثیرأوانسته است در نحوه تکوین قرآن تنت

رسش است. این پرسشها انگیزه این پرسش مرکب از چهار پ

اند که نزدیک به نیم قرن است بدانها  هایی شده جستجوها و تحقیق

، اصول راهنمای اسالم در قرآن، تضاد و ها همشغولم. آثاری مانند موازن

توحید و نقد منطق صوری، عقل آزاد، اصول راهنمای قضاوت و حقوق 

ش شخصیت، در انسان در قرآن، کرامت انسان و از جهتی کتاب کی

پاسخها به همین پرسشها حقیقت نتیجه جستجوهای من برای یافتن 

به این کتابها دانم که شما و خوانندگان محترم انتظار ندارید  هستند. می

ر پرسش بدهم که کوشم پاسخی به این چها داللت شوید. پس می

در پرسش نخست ای بر آن کارها باشد. به هر چهار پرسش موجود  تکمله

 کنیم:  ترتیب رسیدگی میبه 

 بر چه اساسی معتقدید که قرآن بیان ناب آزادی است؟ -1

قرآن، به دین اسالم است. در بخش بزرگی از قرآن کتاب  -1-1

توحید و به پیامبری و به امامت و عدالت و معاد پرداخته شده است. 

اجع پرسش شما بیشتر به اصل نبوت از میان این اصول پنجگانه دین ر

آغازم که؛ اگر کتاب )قرآن(، بیان آزادی  از این نقطه بنیادین می است.

شود. حال باید بپرسیم که اگرقرآن بیان  نباشد، الجرم بیان قدرت می

 مانند یا خیر؟   شد، آیا این پنج اصل دین برجا میقدرت با
 

 توحید
که عقل آدمی را به  آید می؟ به کار آن آید میبیان قدرت به چه کار 

رابطه قوا مشغول سازد. چون چنین است، در حقیقت، قدرت که تنظیم 

شود. تنظیم رابطه قوا هم  خود فرآورده رابطه قواست، راهنمای عقل می

تر. در  دهی بر ضعیف-تر و فرمان بری از قوی -شود چگونگی فرمان می

تر  نقش و دقیق قدرت، راهبر عقل است، خداوند، بیاین تنظیم، از آنجا که 

خدا یکی است »شود. پس حتی اگر توحید را هم در  محل می بیبخواهی، 

 شود. وجود می فرو بکاهیم، باز او بی« و دوتا نیست

 

 معاد
کند، ناگزیر هدفهائی را  مل میاما عقلی که بر محور قدرت ع

گزیند که در محدوده رابطه قوا برگزیدنی هستند. بیاد آوریم که حق،  می

هدف عقل بتواند آزادی را به عنوان  هستی شمول است و برای این که

نهایت فرض کند. زمان آزادی از ازل تا به ابد  باید بی برگزیند، زمان را می

تر،  ت. هر اندازه قدرت به مطلق نزدیکاست اما زمان قدرت کوتاه اس

صفر است. از این رو، اصالً  تر. زمان قدرت مطلق ن آن کوتاهزما

زل تا به ابد است؟ زیرا آزادی ی از اآوردنی نیست. چرا زمان آزادپدید

 ناپذیر است. حد

کردنی، بدین معنی است که در جایی قدرت از این رو، هر محدود

جانشین آزادی شده است. زمانِ قدرت محدود است زیرا در هستی 

( است. آفریده، تنها یک محدودکننده وجود دارد و آن نیز قدرت )= زور

« کتاب الحق»شود.  اصل معاد نقض میپس هرگاه قرآن بیان قدرت باشد، 

 شود چرا که قدرت ناقض حق است.  نیز سخنی میان تهی می
 

 عدل 
عدالت میزانی است که، از آغاز، هر پندار و گفتار و کرداری بدان 

دهنده حق از ناحق کارکرد این میزان )عدالت(، تمیز شود. سنجیده می

دمی در عمل به حقوق است. وقتی عقل مستقل و آزاد است که رهنمایِ آ

و خالق است. اما وقتی  ها هذاتی خویش و رعایت حقوق ذاتی دیگر آفرید

شود، جهت، دیگر جهت استقالل و  اندیشه راهنمای آدمی بیان قدرت می

ا که در میان راهها، فقط آزادی نیست. مسیر نیز خط مستقیم نیست. چر

زمان قدرت،  ره ل به حقوق است.راه وجود دارد و آن مسیر عم یک راست

، همچون ترازویی است که کارش آید میمحور گشت، میزانی که بکار 

سنجید، کاستی و  توان نمیسنجش تناسب قواست. در این ترازو، حق را 

سنجید. بدین قرار، هرگاه قرآن بیان قدرت  توان میفزونی قدرت را 

 شود.  باشد، اصل عدالت نیز نقض می
 

 امامت
از استعدادها است، از جمله استعداد رهبری. ای  ان مجموعههر انس

شود و، در این  وقتی مستقل و آزاد است، زندگی او عمل به حقوق می

شوند.  اه و همآهنگ فعال میمسیر، مجموعه استعدادهای او، همر

تواند  سان، محکی که هرکس می کننده انسان، خود اوست. بدین رهبری

ص دهد، استقالل قوه رهبری او یا بدان بیان آزادی را از بیان قدرت تشخی

شود،  عدم استقالل این قوه است. در حقیقت، وقتی قدرت محور می

شود. زیرا انسانی که قدرت  رهبری به خارج از انسان منتقل می

خدمت قدرت بدل کننده پندار و گفتار و کردار اوست، به ابزاری در  تنظیم

کننده  ه قواست و رهبرینی در بند رابطکه چنین انساشود. توضیح این می

این رابطه هم چیزی جز قدرت نیست. بدین سان، اصل امامت، بدین معنا 

 شود. کند، نیز نقض می که هرکس خود خویشتن را هدایت می
 

 پیامبری
ود. چرا که بیان قدرت نه ش نتیجه اینست که اصل نبوت نیز نقض می

د. وقتی خدائی نیست، نیاز از خدا است، بلکه نیاز به نبود خدا دار تنها بی

 پیامبری نیز نیست. افزون بر این که؛

)=  ها هکنندو محدود ها هتوحید، رها کردن انسان از محدود -الف

 قدرت( است. 

ها، از جمله  پیامبری، بنا بر تعریف، رها کردنِ انسان از پایبندی -ب

نِ به گذشته و حال، و رها کردن او در بیکرانِ الاکراه است. واقعیت یافت

اکراه نیست( است و بیان قدرت، )در دین « ال اکراه فی الدین»پیامبری به 

 کند. عکس، اکراه را جانشین الاکراه میبر

بدین قرار، اگر قرآن بیان قدرت بود، تعریف این اصول و  -1-2

ستند بخش بزرگی از کتاب را تشکیل دهند. هرگاه توان نمیکاربردهاشان 

اند، مراجعه کنیم،  قدرت از خود بیگانه شده بیانهای هایی که در به دین

اند و چرا  د به ثنویت و تثلیث سوق داده شدهچرا از توحی یابیم میدر

است که تا این زمان، به  واجد تمامی این اصول نیستند. تأکید ضرور

گفت قرآن تنها کتاب دینی است  توان میای،  شناسی مقایسه جهت دین

ای از همه این اصول در هماهنگی با  انهاین اصول و واجد سامکه واجد 

 یکدیگر است.

تواند خود آن  کس میروش باال یک روش تجربی است که هر -1-3

شویم که تغییر بیان  این روش ما از این حقیقت آگاه می. با را انجام دهد

تر،  شود. به سخن روشن پنج اصل دین میآزادی به بیان قدرت، ناقض هر 

بوت، ناقض این اصل و با نقض سایر اصول همزمان تغییر در تعریف اصل ن

آورند، به  یکدیگر یک سامانه را به وجود می شود. زیرا این پنج اصل با می

ترتیبی که تغییر یکی از آنها، بدون تغییر اصلهای دیگر شدنی نیست. 

کند که از خود بیگانه کردن بیان  این تجربه ما را از این واقعیت آگاه می

چند از اصلها و تغییر تعریف  ان قدرت، فقط به انکار یکآزادی در بی

شود. در تاریخ نیز اگر بنگریم، از خود بیگانه  اصلهای دیگر میسر می

سان  در اسالم بمثابه بیان قدرت، بدینکردن اسالم بمثابه بیان آزادی 

 انجام گرفته است.
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ما است، در  بدین قرار، موازنه عدمی که به قول مدرس اساس دین

ای است که ارکان آن همین پنج اصل راهنما است.  مقام کاربرد، سامانه

این ارکان با یکدیگر و در هماهنگی کامل است که قادرند بیان آزادی را 

 تشکیل دهند.

 دهیم: ، دو تجربه دیگر را نیز انجام میبرای اطمینان خاطر

ون ای قوه رهبری دارد. زیرا بد یدهدانیم که هر پد این را می -1-3

کند. حال اگر اصل امامت  وجود این قوه، سامانه حیاتمند وجود پیدا نمی

ها یا « زیدهگ»را انکار کنیم و معنای انکار ما این باشد که به استثنای 

قوه رهبری ندارند، چند پیامد دارد: اوالً، بدین  بقیه انسانها« خواص»

تر از این، خدا را انکار االایم. ب را ناممکن کرده ها هانکار، رابطه خدا و آفرید

ایم. زیرا از طریق قوه رهبری است که ارتباط مخلوق با خالق برقرار  کرده

شود. حتی اگر یک ذره در عالم هستی بتوان یافت که قوه رهبری  می

نداشته باشد، اثبات شده است که خدا نیست. ثانیاً، چون خدا نیست، 

این، میزان رزادی و بناباین دو نیستند، بیان آپیامبری نیست و هرگاه 

 عدالت و معاد نیز نیستند.

ای دارد، اما توانائی  گفته شود قوه رهبری را هر آفریدهممکن است 

« ها هنخب»ست و در میان انسانها توان رهبرییکسان نی ها هرهبری آفرید

کند  کمتر است و از این رو، عقل حکم می« عوام»بیشتر و توان رهبری 

پایه  مایه و دون برتر بر دارندگان قوه رهبری دون دارندگان قوه رهبری

حکومت کنند. اما این حکم برابر بیان قدرت صادر شدنی است. در واقع 

اند تا  فالطون و ارسطو تا امروزیان گفته باز گفتهاین حکمی است که از ا

ای گرایی توجیه کنند. همه بیانه استبداد را تحت عنوان زیبای نخبهمگر 

. بیان قدرتی که اند بودهگرا  اند، نخبه دیرباز ساخته شده قدرتی که از

ساخت و وجود ندارد. چرا که بر اصل ثنویت،  توان نمیگرا نباشد،  نخبه

پذیر  باید فعال و دیگری فعل که یکی میهمیشه دو محور وجود دارند 

شونده است. اما  پذیر رهبری حور فعلکننده و م باشند. محور فعال، رهبری

گرائی وجود دارد؟ نه. قرآن، به  کند، نخبه یانی که قرآن تبیین میب آیا در

  -گردد بازمی محوری تک ثنویت به هم آن که – روشنی، ثنویت و تثلیث

قرآن، جمهور انسانها )ناس( هستند )بیاناً  های همخاطبانآی. کند می نفی را

 للناس(.

ان خود در قرآن، حقوقی که ذاتی حیات انسانها هستند را هر انس

باید به عمل درآورد؛ زندگی بر وفق حقوق هر کسی مرهون عمل خود  می

تواند زندگیش را عمل به حقوق کند. رابطه  اوست، دیگری به جای او نمی

 کند نمی پیدا واقعیت انسان آزادی و آن،استقالل بی که–هر انسان با خدا 

 از بیرون کلیفت. کند برقرار آنرا باید می خود انسان هر و است مستقیم –

مل به آن، نیاز به ولی امر داشته باشد، وجود ع به انسان واداشتن که حقی

ندارد و بنا بر قرآن، چنین تکلیفی حکم زور است و تن دادن به آن ستم 

 کردن بر خویش است. 

حقوق جمعی و اداره امور جمع نیز به جمع راجع است که فرمود: 

 و اداره امور جمعی نیز نیازمند امرهم شورا بینهم. عمل به این حقوق

ولیت جمعی در اداره جامعه است. ؤشرکت همگان در عمل به حقوق و مس

صاحب اختیار بر مردم را ندارد. « رهبران»یا « رهبر»این دو کار نیز نیاز به 

 می باشد. « رهبرانی»یا « رهبر»بلکه به یقین نیازمند نبودنِ چنین 

حصول کار آن انسان و آن جامعه رشد هر انسان و رشد هر جامعه م

 ای جامعهتواند به جای دیگری رشد کند همانطور که  است. یکی نمی

این، رشد فرد و جمع نیز، جای جامعه دیگری رشد کند. بنابر تواند به نمی

، کاری شود میبخصوص در آنچه به بکار بردن نیروهای محرکه مربوط 

صاحب اختیار از  های هخباست که فرد و جمع خود باید بکنند و وجود ن

 عوامل ضد رشد است.

به وجود الگوها، انسانهای  ها جامعهبدیهی است که جمهور انسانها و 

آزاد و در رشد که به گفتن و عمل کردن هشدار دائمی باشند و انسانها را 

به حقوق خویش و عمل به این حقوق بخوانند، نیاز دارند. از این رو است 

دارای صاحب اختیار سخنی به میان نیست اما از   های هکه در قرآن، از نخب

الگو )= اسوه حسنه( و منذر و مبشر و امام و شاهد فراوان سخن به میان 

مسلمان، از رهگذر از خود بیگانه  های هاست. افسوس که در زندگی جامع

ادی و کرامت و حقوقمندی استقالل و آز یشدن دین در بیان قدرت، الگو

 ده است. نقش ش یکسره بی

و « عوام»و « نخبه»اینک از منظر دیگری به رابطه عالم و جاهل و 

 بنگریم:« ها هتود»و « رهبران»

 قرار کند:تواند با جاهل رابطه بر گونه می عالم دو -1-2

انتقال علم به جاهل که نیازمند اختیار عالم بر جاهل در جان و  -الف

 مال و ناموس او نیست. 

لم بر جاهل به استناد داشتنِ علم بیشتر. این عا« والیت مطلقه» -ب

اختیار مطلق است. آیا  قوا میان صاحب اختیار مطلق و بی رابطه، رابطه

یابیِ عالم یا عالمان بر جمهور مردم سبب انتقال علم از آنها به  قدرت

شود؟ نه. زیرا روش علم، علم است و روش قدرت، قدرت )=  مردم می

همه شکست خوردند و اگر « های رشد یدیکتاتور»زور( است. اگر 

گریزی و  جای دعوت به دینداری، جریان دین ، به«والیت مطلقه فقیه»

ستراند بدین خاطر است که روش گ ستیزی را در جامعه می دین

و گستری، تشکیل دولت زور نیست بلکه عمل به حقوق  دین

 گستری است. زدائی و استقالل و آزادی خشونت

که به استناد علمشان خود را صاحب اختیار انسانها عالم یا عالمانی 

لق، خود و جامعه را در رابطه قوانگاه کنند، چه اختیار نسبی چه مط می

دارند و برای آنکه قدرت را از دست ندهند، ناگزیر به تقدم مطلق  می

شوند. به سخن دیگر، خود  بر حقوق انسان و جامعه قائل می« نظام»وجود 

کنند. ایران دیروز و امروز،  یت زور را آلت زور میو جامعه تحت حاکم

قربانی این رابطه بود و همچنان هست. دیروز بنام ترقی و امروز بنام دین. 

اند و  دیگری نیز در جهان این تجربه مرگ و ویرانی را کرده های هجامع

 کنند.   می

ها هستند و قرآن به هیچ رو اگر بپذیریم مخاطب قرآن جمهور انسان

شوندگان نیست،  کنندگان و رهبری کننده رابطه یکسویه رهبری یمتنظ

که آیا اطاعت از رسول و اولی االمر  آید میبدیهی است این پرسش پیش 

نیست؟ به این پرسش در « عوام»و « نخبه»تنظیم رابطه میان « منکم»

به تفصیل پاسخ « والیت فقیه»فراوان، پیرامون  های همقاالت و نوشت

 شوم که؛  اینجا، تنها یادآور می ام. در گفته

گیری )= رسیدنِ به امر(، اطاعت محل پیدا  در مقام تصمیم -الف

کند. زیرا اوالً، امری هنوز وجود پیدا نکرده است و ثانیاً، هیچکس  نمی

تواند به جای دیگری تصمیم بگیرد. پس در مقام تصمیم، اصل بر  نمی

مردم خود در اجرا شرکت  شوراست. این در مقام اجراست که یا جمهور

گزینند تا مدیریت اجرای تصمیم  نند و یا شخص یا اشخاصی را برمیک می

ستقالل و جمعی آنان را بر عهده بگیرند. اقتضای  اجرای تصمیمی که در ا

بی است که او را مأمور اجرا اطاعت از منتخآزادی، اتخاذ شده است، 

مستلزم زور درکار آوردن و ایم. چرا که عدم اطاعت از تصمیم جمع،  کرده

 نقض آزادی است.

یان انسانها، چه به رابطه مسلمانان با پیامبر و بسا رابطه م -ب

. در اینجا، یادآور پردازم میباور به اسالم، در ادامه  باورمند و چه بی

شوم که با توجه به اینکه خدا و رسول، امر به حق و عمل به حقوق  می

ق، غفلت از خدا و تن دادن به حکم زور است. کنند، اطاعت از امر ناح می
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سوره نساء صراحت دارد بر منتخب بودنِ ولی امری که مأمور  21آیه 

اجرای تصمیم شده است، زیرا اگر او از شما )منکم( نباشد، آیه هم با 

کند و هم با  ت تناقض پیدا میئی که در آنها سخن از اتخاذ ولی اسها هآی

و همچنین ناقض  خواند میمؤمن را ولیّ یکدیگر ای که زنان و مردان  آیه

گردد. زیرا قرآن اگر بیان  اصل امامت و دیگر اصول راهنمای قرآن می

گرفت و به  حق تصمیم را از جمهور انسانها میبایستی می، بود میقدرت 

کرد، قرآن دیگر راه و روش زندگی برای  داد، که اگر چنین می می ها هنخب

لکه حداکثر کتابی در حد آرای کسانی چون ب شد میجمهور مردم ن

لنین و یا  کتابهای « چه باید کرد؟»افالطون یا ارسطو و یا ماکیاول و ... و یا 

 . بود میپوزیتویستها و یا ... 

محروم  توان نمیافزون براین، انسانها را از حق تصمیم با هیچ زوری 

اوند است. از کرد. محروم کردن انسانها از حق تصمیم، نافی خدائی خد

پرسید، خدائی که استعدادها را  توان میکسی که ادعای خداباروی دارد 

ذاتی حیات انسانها کرده است چگونه است که آنها را از بکار بردن 

 کند؟  استعدادهای خویش محروم می

همچون دیگر بیانهای  بود میسرانجام آنکه، قرآن اگر بیان قدرت 

گشت. زیرا اگر  اتش ناممکن میول تاریخی دراز، حیقدرت، در ط

قرآن( شکل گیرد که هدفش این باشد که راهنمای اصل )= 2ای از  سامانه

تواند باشد، و البته با  بیان قدرت باشد، آن سامانه خالی از تناقض نمی

بیان قدرتی  توان میای پایدار ساخت. آری  سامانه توان نمیتناقض هم که 

از آن  توان نمیویرانی باشد، ولی ساخت که کارش افزایش ویرانی بر 

الل و آزادی و رشد است طرحی برای زندگیِ بسامان که زیستن در استق

 ای که انسان است( پدید آورد.   )= سامانه

های موجود در شرق و غرب را که مد نظر « ایسم»هر یک از  -6-1

 ولیبرالیسم،اصولراهنمائی«لنینیسم–مارکسیسم »قرار دهیم، از جمله 

سامانه خالی از تناقضی را پدید آورد. برای مثال،  توان نمیند که با آنها دار

لنین، حزب پیشآهنگ )= رهبریِ مرکب از « چه باید کرد؟»بنا بر 

کنند و در خدمت  ئی که به طبقه خود، یعنی بورژوازی، پشت میها هنخب

صرف کند که قدرت را ت ( این نقش را پیدا میگیرند میطبقه پرولتاریا قرار 

و دیکتاتوری را برقرار کند. با این دیکتاتوری، مارکسیسم )= اندیشه 

یاب  بر یک خط مستقیم )تحول خطی= جهت و آید میراهنما( به اجرا در 

شود. در  هدف( میمعه کمونیستی )=و میزان(، راهبر جامعه انسانها به جا

را  گیرد و جای توحید این اندیشه راهنما، جای خدا را جبر تاریخ می

، «هدف مبارزه، تصرف قدرت است»تضاد. اگر بنای لنین بر این نبود که 

ای را  ست به سادگی، آشکارترین تناقضهای چنین اندیشهتوان میشاید 

شود.  می ببیند. اما قدرت چون هدف شود، چشم انسان کورسو

ستند ببینند، عبارت توان نمیها  لنینیسنت-تناقضهایی که مارکسیست

 د از: بودند و هستن

ترین آنها همانا تناقض میان روش و هدف تناقض اول و از آشکار

است. توضیح اینکه روش کردنِ قدرت، هدف کردنِ قدرت نیز هست. 

ز قدرت شود. از این رو هدف قدرت ج زیرا هدف در روش بیان می

وشته است، پس او را نکه مارکس کتاب سرمایهتواند باشد. طرفه این نمی

اند که سرمایه بمثابه قدرت، هدفی جز افزودن  دانسته یو مارکسیستها م

تواند داشته باشد و ندارد. بدین سان، قدرت بمثابه هدف،  بر خود نمی

جانشین هدفِ منتظر یا جامعه خالی از تضاد طبقاتی و ظهور انسان جامع 

که در عالم واقع هم در  شود و البته با چشمان خویش دیدیم و آزاد می

 چه شد.یسم مهد لنین

تناقض دوم میان تضاد دیالکتیک که گویا ذاتی حیات ماده است و 

که در آن تضاد از  ای جامعهتحول خطی یا حرکت به خط مستقیم بسوی 

 تواند آن، حیات ممکن نیست چگونه می خیزد. تضادی که بی میان برمی

ز طبقه، ا نقش شود و با استقرار جامعه بی با شروع دیکتاتوری پرولتاریا بی

 میان برخیزد؟

تناقض سوم میان حزب پیشآهنگ طبقه کارگر با پرولتاریائی که، بنا 

راهبری جامعه طبقاتی به جامعه بر جبر تاریخ، مأموریت تاریخیش، 

، خود تحت قیمومت حزب «لنین؟ چه باید کرد»طبقه است و بنا بر  بی

 . آید میپیشآهنگ در

ست: انسانی که بنا بر تناقض چهارم میان جبر تاریخ و نقش انسان ا

باید سمت و سوئی را که تاریخ معین  جبر تاریخ، خواهی نخواهی می

و انقالبی باشد، جهت تاریخ کند در پیش گیرد و حداکثر و اگر مترقی  می

ته تحت رهبری الب -لنین، به انسان « گرائی اراده»زیند، با گ می را بر

 دهد. نقش می -ندساز میآهنگ طبقه کارگر را نخبگانی که حزب پیش

گرائی لنینی با صیرورت دیالکتیکی  تناقض پنجم میان اراده

جوش دیالکتیک، تحول خود« قوانین»بر  که بناخودانگیخته.  توضیح این

کند:  گیرد. از این رو، دیکتاتوری پرولتاریا، معنائی دیگر پیدا می انجام می

ر و کار و دا ی طبقه بورژوا و آزاد شدن سرمایهخنثی شدن دیکتاتور

 خورده بورژوازی از روابط طبقاتی. 

تناقض ششم میان جبر تاریخ و تاریخ آنسان که جریان یافته است: 

تریالیسم انصاف باید داد که انگلس خود این تناقض را پذیرفته و ما

 دانسته بود.مبنا  تاریخی ساخته خود را بی

نین هاست که ل ترین تناقضناقض هفتم، که باز در شمار آشکارت

آهنگ و پیش میان رابطه قوا در درون حزب ست نبیند، تناقضتوان نمی

قت، هدف شدن قدرت و روابط این حزب است. در حقی« تاریخی»نقش 

پدید آورد. وصیتی که به لنین  ناپذیر قوا در حزب، استالینیسم را اجتناب

گویای آنست که او، ولو  دهند میباره سلب اختیار از استالین نسبت در

 ر، متوجه این تناقض شده بود.دی

و العمل اخالقی که لنین صادر کرده است تناقض هشتم میان دستور

تر، میان فرهنگ آزادی و ضدِ  اخالق سوسیالیستی و بطور عمومی

خاطر که به که دیکتاتوری پرولتاریا بدین قدرت است. توضیح اینفرهنگ 

ارزش اول رم مروج قدرت بمثابه داد، الج حفظ خود تقدم مطلق می

 کرد.  دستیابی به قدرت را  همگانی می های هگشت و شیو می

رشد دستوری یا انحصار تصمیم به  های هتناقض نهم میان برنام

رهبری حزب و انحصار اجرا به اعضای حزب و جمهور مردم. این تناقض 

ند و شد می، نیروهای محرکه عظیم تخریب نشد میاگر در آغاز دیده 

دند. در حقیقت، که کر کردند میسرنوشتی را پیدا ن رژیمهای کمونیستی

آید، محال بود نتیجه دهد و هم تالش برای اینکه انسان به قالب مرام در

هم محروم کردنش از حق تصمیم و تبدیل کردنش به آلت اجرای تصمیم 

 رهبری؛ شکست توتالیتاریسم از پیش قابل مشاهده بود.

ز مهمترین این ه شماری اتناقضهای دیگر نیز وجود دارند. البت

که خود را رقیب ای از اصول راهنمای لیبرالیسم نیز  تناقضها در سامانه

 دانند وجود دارند: پیروز کمونیسم می

 و فرد اصالت کدامند؟ راهنما اصول سیاسی،–در لیبرالیسم اقتصادی

در تنظیم روابط  بازار نقش و( اول راهنمای اصل)=  خصوصی مالکیت

ر تنظیم رابطه قوا میان د ها هکنندگان و نقش نخببا تقاضا کنندگان عرضه

و آزادی کارفرمائی، به معنای خودمختاری اصل راهنمای دوم( افراد )=

اصل راهنمای چهارم( « )= آزاد»رقابت  مای سوم( واصل راهنکارفرماها )=

 و رسیدن به جامعه وفور )= اصل راهنمای پنجم(. بدیهی است لیبرالها

اصول توافق دارند. عالوه  بیش بر سر اینمختلفی دارند. اما کماگرایشهای 

که سامانه لیبرال نیاز به این پنج اصل دارد. اما این اصول مجموعه بر این
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اقضهای آشکار این اندیشه . به تندهند میخالی از تناقضی را تشکیل ن

 به طور کوتاه، اشاره کنم:  راهنما،

ن قدرت و آزادی است. توضیح یاتناقض اول و بس آشکار، تناقض م

مالکیت فرد و  «حدود»فرد و مالکیت فرد نیازمند تعیین که اصالت این

اختیار او است. اما هستی، در آزادی آفریده شده است و در هستیِ 

ست، هیچ چیز آفریده، غیر از قدرت )= زور( که خود فرآورده روابط قوا ا

قیقت، زور در این کننده حدود باشد. در ح دیگری نیست که تعیین

بخشند، آن  اران وقتی به نیرو جهت تخریبی میهستی وجود ندارد. جاند

گوئیم. بدین  یکنند و ما به نیروی ویرانگر است که زور م را ویرانگر می

کند بلکه حد آن را معلوم  خاطر است که لیبرالیسم آزادی را تعریف نمی

 که، از آن، آزادی: آزادی هرکس تا بدان حد است گوید میکند و  می

که حد فرض کردن برای آزادی، ناقض گیرد. غیر از این دیگری آغاز می

کنندگی  تسلط قدرت )= آنچه که نقشش تنظیمآزادی است، تقدم و 

د مدعای لیبرالیسم حدود مالکیت و آزادی افراد است( بر آزادی در خو

کند:  حقیقت، لیبرالیسم، آزادی را به قدرت تعریف مینهفته است. در

شود. این  جا، شروع میا آنجا است که قدرت دیگری، از آنقدرت هر فرد ت

ورزی،  ی فرد )= دانشمندی، هنرمندی، عشققدرت شامل توانائیها

شود. زیرا که اگر بگوئیم برای مثال، علم یا هنر هر  اقتصادگری،...( نمی

 شود، موجب کسی تا آنجا است که علم یا هنر دیگری از آنجا شروع می

 شود. خنده شنونده می

و « رقابت آزاد»تناقض دوم و باز بسیار آشکار، تناقض میان اصل 

تناسب قوا میان  اصل بازار رقابتِ کامل است. زیرا بنا بر رقابت آزاد،

ممکن ترها، بازار رقابتِ کامل را غیر رد و قویخو میکنندگان برهم  رقابت

رابطه خود با ضعیفترها تبدیل  . زیرا بازار را به محلی برای تنظیمسازند می

یدا نکرده است و، در عوض، کنند. اگر بازار رقابتِ کامل هرگز واقعیت پ می

های مالی و اقتصادی به وجود و انواع زد و بندها و فساد انحصارهای بزرگ

کن نیست از سوئی اصل را بر روابط قوا و اند، بخاطر اینست که مم آمده

ز سوی دیگر گمان برد زورآزمائی، قوی و گذاشت و ا «آزاد»زورآزمائی 

. به این تناقض و تناقض میان آزادی کارفرمائی  و آورد میضعیف پدید ن

توجه کرده است: « دموکراسی چیست؟»برابری، آلن تورن نیز در کتاب 

ساز است و هرگاه بنا شود فعالیتها  یقت، آزادیِ کارفرمائی، نابرابریدر حق

آزادی » نظیم شوند، آنگاه اصل دیگر را کهت و رقابتها بر اصل برابری

 کند.  است نقض می «رقابت

تناقض سوم تناقضی است که میان تقدم مطلق بخشیدن به یک بُعد 

. ناگفته نماند آید میپذیر کردن بُعدهای دیگر پدید  زندگی و فعلاز 

مارکسیسم نیز در این تناقض، به لحاظ نقش فعالی که به رابطه کار و 

ر ابعاد زندگی فردی و جمعی دهد و بدین روش، دیگ )= زیربنا( میسرمایه 

نویت که بر اصل ثشریک است. توضیح این گرداند میبنا را روبنا و تابع زیر

کند، ولی غافل  ور فعال میرا مح وری، لیبرالیسم، آزادی کارفرمائیمح تک

که بعدهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نیز محیط زیست و از این

ست با بعد اقتصادی همه با هم یک طه انسان با محیط زیراب

یک بُعد در برابر ابعاد دیگر، و نقش فعال دادن به  سازند می«مجموعه»

دهد.  برد و میزان تخریب را دائم افزایش می نگی بُعدها را از میان میهاهم

تخریب منابع و محیط زیست و انسانی که به تدریج به بردگی سرمایه 

 های هپیشخور کردن و از پیش متعین کردنِ آینده، فرآورد و آید میدر

 این تقدم بخشیدن و تناقضی است که در خود دارد.

لیسم، اصالت تناقض چهارم میان آزادی کارفرمائی با اصل اول لیبرا

ترها، امکانهای کار  فرد، است. توضیح اینکه بنا بر آزادی کارفرمائی، قوی

ی شوند. برا مالک میانش و فن و... ( را منابع آن، د سرمایه، زمین و)=

باید برای ادامه حیات، این  ماند و او می اکثریت بزرگ، جز نیروی کار نمی

شود،  داری امکانات را مالک می فروشد. به همان میزان که سرمایهنیرو را ب

فرد، اصالت و نیز مالکیت خصوصی، حتی برکار خود را، نیز از دست 

ای که از  شرائط کارفرما گردن گذارد: پدیدهاست به دهد. زیرا ناگزیر  می

داری نوع جدید نیز تعبیر شده است. اگر گفته شود در  آن به برده

اجتماعی ورفاهی وجود دارند و دولت مداخله  های هغرب بیم های هجامع

، همین گفته خود بدین آورد میکند و بسود کارگران تعدیل بوجود  می

اجتماعی و... به تعبیری لیبرالیسم را در  های همعنا است که دولت و بیم

کنند و یا بدین معنا است که کارشان تصدی  اصول راهنمایش نقض می

 .آورد میترمیم بخشی از ضایعاتی است که این اندیشه راهنما ببار 

تناقض پنجم میان اصالت فرد و جامعه حقوقمند است. اشاره کنم 

تقدم بخشیدن به جامعه در برابر  که نزد مارکسیسم، این تناقض ناشی از

فرد است. ولی لیبرالیسم از سازگار کردن آزادی و حقوقمندی فرد در 

هماهنگی با اصل حقوقمندی جامعه ناتوان است. زیرا ادعای او اینست: 

آنچه برای فرد خوب است، برای جامعه نیز خوب است. اما حقوقی هستند 

نند. چنانکه منابع موجود در ک که فقط در وجود جامعه واقعیت پیدا می

قلمرو زندگی یک جامعه متعلق به آن جامعه، نسل بعد از نسل، هستند. و 

چنین است محیط زیست و حق بر فضا و دریا و آب و...  هرگاه فرد اجازه 

یابد این حقوق را از آن خود کند )همانند نفت و گاز در امریکا(، بنا بر 

دارد. در نتیجه، وضعیتی  نگاه نمی به سود حداکثر، اندازه دست یافتن

که در امریکای امروز پدید آمده است: اغلب شهروندان دنیا  آید میپدید 

باید در شرائط مزدوری و زندگی قسطی زندگی  و تمام عمر می آیند می

 کنند و مقروض از دنیا بروند. 

تناقض ششم تناقض میان کارفرمائی خصوصی و اقتصاد وفور است. 

بر محور تمرکز و تکاثر و انباشت سرمایه، از راه رساندن سود  کارفرمائی،

نتیجه . گیرند میکند. رقابتها نیز بر این محور انجام  به حداکثر، عمل می

 چیست؟ نتیجه اینست که:

استفاده حداکثر از منابع، موجب کاهش آنها )و نه وفور آنها(   -الف

 شود.  می

 مصرف و دارد انبوه رفمص به نیاز حداکثر، به سود رساندن –ب

 به ساحتی تک انسان) سازد می بعدی تک را انسان اینکه از غیر انبوه

 .کند می ویران هم را زیست ،محیط(مارکوزه قول

 و تکاثر و تمرکز آن، طبیعت که سرمایه توقعات محور بر رقابت –ج

شتر باشد تا تولید نیاز دارد که همواره تقاضا از مصرف بی است، انباشت

کنندگانی نماند که برای مصرف انبوه، تولید انبوه دست تولید روی

 داری، هم از راه جعل نیازها ن فزونی تقاضا بر عرضه را سرمایهکنند. ای می

و هم از راه  آورد میای که یک نیاز رابر و هم از راه متنوع کردن فرآورده

ن بر توزیع نابرابر درآمدها و قدرت خرید و هم از طریق کاستن و افزود

سازد.  ا و قیمت، به روندی دائمی بدل میعرضه، متناسب با سطح تقاض

، نیازهای آیند مینبوه برنتیجه اینست که حتی آنهایی که از پسِ مصرف ا

 بینند.   میتر برنیامدنی خود را روزافزون

کننده فعالیتهای  واقعی انسان در جریان رشد، تنظیمنیازهای   -د

هرچیز به اندازه تولید شود و تقاضاهای انسانها شوند تا از  اقتصادی نمی

جوئی  تبرابری بجویند. نیازهای جعلی و نیز موقعی ها هفرآورد های هعرض با

شود که در حال  ویرانگر می های هدر روابط قوا، دائماً سبب تولید فرآورد

شوند. آری،  حاضر افزون بر دو سوم تولیدات در سطح جهان را شامل می

که به جای وفور، کمیابی و فقر فزاینده است که عالمگیر  نتیجه اینست

 شود.  می

که سرمایه ینتناقض ششم، تناقض کار و سرمایه است. ساده سخن ا
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کردن و انباشت خویش  بمثابه قدرت، در خدمت بزرگ و متمرکز و متکاثر

بلکه انسان را به آید میناست. بنابراین، نه تنها به خدمت انسان در

. با تخریب انسان )که فرسایش حاصل از کار آورد میدر استخدام خود

 بخش کوچکی از این تخریب است( و منابع طبیعت و محیط زیست،

فروش کند و آینده را از پیش متعین  شود خود را پیش انسان ناگزیر می

شود  غرب نیز، دارد بر همگان مبرهن می های هکند. امروز، حتی در جامع

 شود.  ل امروز از امکانات زندگی برخوردار میکه نسل فردا کمتر از نس

تناقض هفتم تناقضی است که میان مالکیت خصوصی و مالکیت بر 

مالکیت خصوصی، در نفس و کار خویش است. به ترتیبی که توضیح دادم 

افزاید و اقلیت کوچکی را صاحب  مقیاس جهان، نابرابری بر نابرابری می

ت بزرگی را از مالکیت بر اشیاء که به کند و اکثری ثروت و منابع جهان می

کند. در مقیاس زمان،  کنار، از اختیار بر نفس خویش نیز محروم می

آیندگان را از محیط زیست و امکانات در دسترس امروزیان محروم 

داری، بمثابه قدرت، پی  یرانگری بزرگترش اینست که سرمایهکند. اما و می

افزاید. تافلر  ناشده بر یکدیگر می حلرا  ها مسألهسازد و  می مسألهدر پی 

شود  تری جانشین می سامانه کنونی با سامانه پیشرفته دهد که وعده می

شوند. از  و، در آن، مسائلی که سامانه کنونی ایجاد کرده است، حل می

شود. به سخن  کن نمی حل مسألهساز،  مسألهقرار، او غافل بوده است که 

شوند،  شتر از او، انسانهای فرداها، مالک میدیگر، آنچه انسان امروز و بی

است که انسان اختیار بر نفس  ها مسألههستند. زیر بار این  ها مسأله

 دهد.   خویش را نیز از دست می

هرگاه وجود این تناقضها را برای اثبات این امر که هیچ بیان قدرتی 

و به این  بدانیم،ساخت، کافی  توان نمیبا اصول راهنمایی خالی از تناقض 

بیان استقالل و آزادی را بر اصول راهنمای متناقض  نتیجه برسیم که

 کند؛ ساخت، یک پرسش دیگر و مهم، محل پیدا می توان نمی

شکن نیز  رتی به خاطر اصول متناقضش، سامانآیا هر بیان قد -1-4

 شود؟ می

تناقضها عمل پاسخ  آری است. چرا که به هنگام اجرای بیان قدرت، 

. بیانهای قدرت فراگیر سازند میای را متالشی  ند و هر سامانهکن می

کنند. جامعه ایرانی  زرگ را می)توتالیتر( کار بمبهائی با قدرت انفجاری ب

پردازد. کافی است به  را می ها هاکنون دارد بهای سنگین تالشی سامان هم

انواع گزارشهای رسمی درون خود رژیم توجه کنیم که از وجود به 

ح مشکالت ساختاری از بخش صنعت و اقتصاد و قضا گرفته تا اصطال

فرهنگ و سیاست و ورزش و آموزش و پرورش و محیط زیست و...خبر 

. بیان قدرت حاکم بر ایران تحت نام والیت مطلقه فقیه تا حاال دهند می

 نتایج زیر را داشته است:

بدیل کرده دین را بمثابه یک سامانه، به اجزای پراکنده و نامربوط ت -

ناچیز شده است. « جزائیات»است. در حال حاضر، در ایران، دین در 

سخنان آقایان شیخ حسین همدانی و مکارم شیرازی که چماق تکفیر بر 

د بسا برای رها کردن دین از ان اند که جرأت کرده ضد کسانی بلند کرده

دیگری پرستی، بیاندیشند و اندیشه خود را اظهار کنند، نیز، دلیل  قدرت

کدامیک از « جزائیات شرع»است بر ناچیز شدن دین قدرت )= زور(. جز 

حکمهای آن مجری هستند؟ البته جزائیات نیز از اصول راهنمای قضاوت 

مقتضیات متحول قدرت، هر روز کند بریده، بر مبنای  که قرآن معین می

 «آزمایش»التغییر روی مردم  بندی دیگری یافته و به صورت دائم صورت

شوند. اما والیت مطلقه افزون بر این، پیامدهای دیگری نیز داشته  می

 است؛

مرجعیت و روحانیت را بمثابه یک سامانه معنوی در میان مردم  -

 متالشی کرده است،

دولت بمثابه یک سامانه را در چندین شبه دولت متالشی کرده  -

 است،

بخشها و  بند از بند اقتصاد ایران گسسته و نه تنها آن را به -

رابطه با  رده که هر رشته را به واحدهای بیپراکنده تجزیه ک های هرشت

 اقتصاد داخلی و متصل به اقتصاد مسلط بدل کرده است،

ی اجتماعی همبستگی و اعتماد در جامعه ملی و بنیادها های هرشت -

را بمثابه سامانه،  ها هگسلد و حتی دارد خانواد را یکی پس از دیگری می

 کند؛ می متالشی

با محور کردن مصرف و ارزش اول کردن قدرت و بستن فضای  -

و جریان اطالعات، عامل تالشی  ها اندیشهفرهنگی و قطع کردن جریان 

 فرهنگ جامعه و فراگیر شدن ضد فرهنگ قدرت گشته است، 

موازنه عدمی بمعنای رابطه مستقیم انسان با خدا، به ترتیبی  - 1-1

 ی فطری خود برخوردار شود:که از استقالل و آزاد

اند، بر اینست که آزادی،  تر که او را فیلسوف آزادی خواندهسار

تواند از تعین  بیرون رفتن از تعین است. به نظر او، تنها عقل انسان می

ر پی بیرون رود و آزادی، بیرون رفتن از تعین است. به نظر او، انسان د

است. چرا او به این نتیجه گردانی خویش  آزادی، همواره به دنبال خدا

، آزادی ناموجود و بلکه تعریف ها هرسید؟ زیرا دریافت که در محدود

شود. او که با موازنه عدمی آشنا نبود، وقتی بر آن شد که در  ناپذیر می

نیز کسانی که به  و کردند میبرابر کسانی که آزادی را به قدرت تعریف 

ت که عقل، بدون بایستد، دریافگراها(  پرداحتند )مادی انکار آزادی می

شود. اما هستیِ موجود، متعین  نمی ، آزادها هکنندرها شدن از محدود

بدون خدا از  توان میاست و با ماندن در آن، عقل از کجا آزادی جوید؟ آیا 

 تعین بیرون رفت؟  

آمدن، نخست محدوده بیرون رفتن و به هستیِ حدناپذیر دراز 

یِ نامتعینی باشد و رابطه هستیِ متعین، هست کند که بیرون از ایجاب می

با این هستی نیز ممکن باشد و دیگر آنکه، عقل بتواند با آن  مستقیم

ادی برخوردار تعامل ورزد. وگرنه صرف بیرون رفتن از تعین، عقل را از آز

عقل آدمی باشد، عقل، ساخته « نامتعین»که هرگاه کند. توضیح این نمی

شود، بنابراین، بالفاصله عقل  پذیر می محور فعل ،«نامتعین»محور فعال و

گردد. به بیان  یش ناممکن میمحدود گشته و بیرون رفتن از تعین برا

قل که ساخته عقل باشد به ضرورت متعین و ع« نامتعینی»تر،  روشن

ماند. پس، عقل برای آنکه از آزادی  همچنان از آزادی خود محروم می

پذیر هوشمند و... ، به خدا، نیاز دارد. خویش غافل نشود به هستی حدنا

بیرون رفتن از هستی متعین با اتصال به هستی هوشمند و به عقلی 

مستقل و آزاد و با دانش و بینشی فراگیرنده هستیِ متعین، ممکن مطلقاً

شود. موازنه عدمی همین است و هرگاه عقل این موازنه را اصل راهنما  می

 ماند.  دی خویش عارف میبر استقالل و آزاکند، همواره 

را از میان  ها هکنندبمثابه بیان آزادی، حدها و محدودآیا قرآن 

دارد تا رابطه مستقیم انسان با خدا، به منظور زیست او در استقالل  برمی

و آزادی، و رشد او در استقالل و آزادی را میسر کند؟ پاسخ آری است. از 

تلقی کردن با این استدالل که این دید که بنگری، قرآن را کالم پیامبر 

فقط در چنین صورتی است که فهم آن برای مؤمن و نامؤمن امکانپذیر 

شود حدتراشی است و غفلت از وسواس و صراحتی است که قرآن به  می

پیشگیری  ها هکند تا از حدسازی وماندن در محدود طور جدی مطرح می

آن عنوان، حتی خود ما را بازدارد که، به این یا  خواهد میکند. قرآن 

ن، از آن وجود نبوی، محمد )ص( را واسطه انسان و خدا بگیریم.  بنابرای

کننده و سالب آزادی انسان بسازیم. از منظر آزادی، این وجودی محدود

ها  ای از متناقض ن قرآن را به بیان قدرت و مجموعهچنین حکمهایی بیا
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به این مهم، به هنگام . گردانند کنند و یکسره غیر قابل فهم می میبدل 

 گردم.  باز می «چرا قرآن کالم پیامبر نباشد»پرسش پاسخ به 

سان در آزاد شدن از حدها و سان، توحید بمثابه راهنمای ان بدین

کند که، بدان  ای را میان انسان و خدا برقرار می ، رابطهها هکنندمحدود

ن نظر، قرآن از ایماند.  ان همواره به آزادی خویش عارف میرابطه، انس

ه، در آنها، به هائی است ک خدائی )مونوئیسم( در آئین فرید و ناقض تک

و حدها، رابطه انسان با خدا، رابطه قدرت  ها هکننددلیل تصدیق محدود

خدا در این ادیان دارای  شود. شود و خدا به قدرت مطلق بدل می می

است و، افزون  لق بر انسانای است که از سوی او دارای اختیار مط نماینده

شوند  که حول این رابطه ساخته می آیند میپدید  ها هفراوان اسطور بر آن،

و کارکردشان این است که عقل را در حصار خود زندانی کنند. خدائی 

خویش غافل بلکه او را عامل ذهنی که انسان را نه تنها از حقوق و آزادی 

ود بیگانه در بیان کنند. مگر خدای اسالم از خ سازی خویشتن می ویران

 قدرت، چنین خدائی نیست؟

هنوز پاسخ به پرسش اول کامل نیست. چرا که غیر از اصول راهنما، 

باید شناسائی کرد تا بیان قرآن را به آنها  بیان آزادی را نیز می های هخاص

باید شامل کرامت و حقوق انسان و روش  سنجید. و بیان آزادی البته می

تقالل و آزادی و رشد در استقالل و آزادی باشد. سازگار با زیست در اس

 در گفتار آتی این بحث را پی خواهیم گرفت.
 

 

 در قرآن های بیان آزادی ویژگی
 

 اشاره
شوم که سنجیدن حق  ن بخش از بحث، بار دیگر یادآور میدرآغاز ای

به شخص یا اشخاص )خواه آن شخص پیامبر باشد خواه یک ایدئولوگ( 

باورِ به یک دین/یک مرام تفاهم میان باورمند و بیتفهیم و مزاحمِ 

شود. برای مثال،  شود. و بدتر، مانع جستجوی حق و اشتراک در آن می می

با هر طالبِ آزادی و « آزادی چیست؟»آزادی حق است و از این رو بر سر 

به گفتگو نشست. بر سرآن، باورمندان به  توان میبسا مخالف آزادی 

ند به اشتراک رسند. به همین دلیل، چنانچه توان یمباورهای گوناگون 

باور به آن،  سان باشد، باورمند به اسالم و بیاسالم بیان آزادی و حقوق ان

اشتراک در نظر و عمل برسند. ند به توان میبر سر آزادی و حقوق انسان 

باید در پیش گرفت این راه است. وگرنه، قرآن را کالم  راهی که می راست

خواندن بدین استدالل که غیرمؤمن چون به اسالم ایمان محمد )ص( 

ندارد، نیاز دارد صاحب کالم را بشناسد تا کالم را بفهمد، استدالل نیست، 

بلکه غفلت از واقعیتی بس آشکار است: کسی که به اسالم باور ندارد، 

. او قرآن را پیشاپیش کتاب داند میپیامبر گرامی آن را هم فرستاده خدا ن

 . داند میص( محمد )

 کمال با که کاری–اگر مسلمانان هم، قرآن را کالم پیامبر بشمارند 

 اند زیرا، در عمل، سنت و ( کردهفقه در ویژه به) درعمل قرنهاست تأسف

 بیان یکسره را کتاب نیز خودشان–اند روایات را جانشین قرآن گردانیده

 حق چون» که گذارد می این بر را بنا مؤمن که چرا. اند شناخته قدرت

تواند حق و ناحق  این کالم انسان است که می«. فرماید می خداوند است

 فرماید میباشد. اگر بنا را بر این بگذاریم که چون محمدِ امین و صادق 

ایم و بنا بر این قاعده که هربار معیار  پذیریم، حق را به شخص سنجیده می

هم جز حق در آن  شود، کالم حتی اگر حق ،شخص شود، قدرت میزان می

آزادی. به خصوص، کالم وقتی شود، نه دین  نباشد، مرام قدرتمداری می

شود و  ای از حق و ناحق است، نه توحید که تضاد اصل راهنما می آمیزه

گذار نه از کثرت آراء به توحیدِ در رأی، که از توحیدِ در رأی به تضاد در 

ی دیگر جز این را آراء سیر خواهد کرد. مگر تاریخ اسالم و دینها

ای از حق و ناحق است،  لت نیز اینست که کالم وقتی آمیزه؟ عگویند میوا

سازد، بیان  خیزد و با آزادی نمی ناحق است که چون از آزادی برنمیاین 

کند. از این رو است  شود که به ناگزیر بیان حق را سانسور می قدرتی می

کند. حتی  کالم میکه سنجیدن حق به شخص، قدرت را صاحب اختیار 

بدل « کلمه خبیثه»را به « کلمه طیبه»وقتی کالم، حق است، قدرت، 

. به هنگام پاسخ به این پرسش که گرداند میکند و کالم حق را ناحق  می

 گردم. ته خطیر باز میبه این نک« چرا قرآن را کالم پیامبر ندانیم؟»

ا بر مبنای هایی دارند ت اما اصول راهنمای بیان آزادی چه خصوصیت

آنها بیان قرآن را بسنجیم؟ پرسش بعدی در ادامه همین پرسش این 

ر مواجهه با خشونت که مهمترین است که اگر قرآن بیان آزادی است د

د کند؟ این پرسش واج له زندگی بشر است چه روشی را بیان میأمس

که کاربرد خشونت ناقض آزادی است به ما اهمیت است زیرا با توجه به این

ست یا بیان زور. کند به روشنی درک کنیم این بیان بیان آزادی ا مک میک

کوشم این دو پرسش را مطرح کنم. در ابتدا یک یک  در ادامه بحث می

ام در طول سالها  و آزادی را، تا آنجا که توانسته های بیان استقاللویژگی

اصول از تردید این  . بیکنم میتحقیق تا به امروز، در قرآن، بیایم، عرض 

باید ناقض خویش و یکدیگر  کنند نه تنها می آنجا که آزادی را بیان می

اصول دیگر باشند و همگی « بیانگر»باید هریک از آنها  نباشند، بلکه می

دوم همین بحث به  های امر حق باشند. پس از آن و در بخشواجد ویژگی

 رسم. موضوع خشونت می

 
 ی در قرآنای بیان آزاده          ویژگی

از قرآن وجود دارد که در آن، اصول راهنمای آن  قرائتتنها یک 

دارای دو ویژگی زیر به طور همزمان باشند؛ یک( هر اصل آن همزمان 

 های هبیانگر اصلهای دیگر باشد. دو( هر اصل آن در خود واجد همه خاص

وفق  اغلب بر -هایی که در بیرون از قرآن،  براین، آن تعریفباشد. بناحق 

 برایاصولراهنمایاسالم–ارسطویی های هفلسفه قدرت افالطونی واندیش

ی ناقض قرآن هستند. اند،همگ ساختهشده( عدالت،امامت،معادوتوحید)

ای از آیات ضد در بردارند و هم قرآن را مجموعه هم خود پرشمار تناقض

ند کن کنند و هم دنیای مسلمانان را گرفتار استبدادی دیرپا می و نقیض می

ای از اصول، هریک بیانگر اصول اند. و تنها  قرآن است که سامانه که کرده

دیگر، در خود خالی از تناقض و خالی از تضاد با یکدیگر و واجد 

گذارد. افسوس که از این اصول،  نسان میحق، در اختیار ا های هخاص

 جامعه مسلمان و دیگر انسانها یکسره غافلند.

باره تک تک اصول راهنمای ساسی را دروب است این دو ویژگی اخ

 بیان شده در قرآن مختصراً بررسی کنیم؛ عدالت، امامت، معاد و توحید

ق از ناحق. صراط است، میزان تمیز ح« میزان»در قرآن  : عدالت●

دانیم که در هستی، یک راه سرراست بیشتر وجود  مستقیم است و می

زیبا، شفاف و بی هیچ کژی  ندارد و آن راه حق است.  چرا که حق، عریان،

وغ نیست ، این پوشش جز دریابد . هرزمان، حق پوشش دیگری میاست

پوشاند تا عقلهای معتاد به قدرت، آن زیبایی و  که قدرتمداری را بدان می

 شفافیت ذاتی را به سادگی نتواند ببینند. 

در خلوص خود، رها شدن از مالکیت تصمیم بر دیگری و  : امامت ●

 ها هکنندخود است، و بدین آزادی، از محدودیت تصمیم دیگری بر از مالک

و حدها رها، و صاحب پندار و گفتار و کردار مستقل و آزاد و حق گشتن 
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وار(. بگاه  معنا، ملّت حق شدن است )ابراهیم است. امامت در این

همانی جستن است و نیز عمل کردن،  دیشیدن  با هستی هوشمند اینان

جا و آنجا مل فرد، در حال و آینده و در اینکه اندیشه و عبه ترتیبی است 

و همه جا، حق یا نزدیک به حق باشد. آنگونه شدنی است که آدمی ناگزیر 

نشود بسان قدرتمدارها پندار و گفتار و کردار خویش را اینطور توجیه 

دا اگر مصلحت دیدم خالف آن را زنم و فر امروز حرفی را می»کند: 

ین کسی هیچ از خود نپرسیده و دیگران نیز او را مؤاخذه و چن« گویم می

گوئی و اگر دیروز  وز حق گفتی امروز چرا خالف حق مینکنند که اگر دیر

 آئی!کوشی به سوی حق باز حق گفتی چرا فریب دادی و چرا نمیخالف 

نهایت است( و اندیشیدن زمان آزادی و حق بی= تن در ابد )قرارگرف

آمدهای عمل خویش در  حال، یعنی سنجیدن پیردن در زمان و عمل ک

نزدیک و دور و بازهم دورتر و بدین سنجش، خالی کردن آن از  های هآیند

رنوردیدن مرزهای ممکن و گشودن ویرانگری و پرکردنش از سازندگی و د

این کران الاکراه  بروی عقل، این است معنای رهبری مستقل و آزاد. بر  بی

ستقل و آزاد، هر شود و انسان م ای می یوستهالگو، تاریخ رشته بهم پ

حال عمل کند، عقل و عمل او ای دورتر قرار بگیرد و در  اندازه در آینده

تر آزاد ها هکنندشود. زیرا بهمان نسبت از محدود تر و آزادتر می مستقل

 گشته است.

معاد: بر صراط مستقیم حق، توان رهبری خویش را با رهبری  ●

جمله، روزی است که  انجامد که از دن، به معادی میداوندگار همسو کرخ

 «. مالک بر دیگری به چیزی نیست»هیچ انسانی 

توحید: در آغاز، عقلها هستند با دانشهاشان. کثرت آراء، به یمن ●

انجامد. پس توحید ناقض  ، به توحید میها اندیشهجریان آزاد دانشها و 

زمند آن بیان آزاد است که کثرت آراء نیست بلکه نیازمند بدان است. نیا

در آن، حقوق، شفاف بیان شده باشند و میزان عدل برای سنجش نظر و 

عمل در اختیار نهاده و روش و هدف شناسانده شده باشند. بدین قرار، بر 

شود و به یمن  آراء شروع میاصل توحید، هر فرآیند انسانی با کثرت 

تر از ظن و پرتر از  ی خالیی، در جریان رشد، به توحید، به رأزدائی خشونت

انجامد: از میان برخاستن حدها و ممکن شدن رشد در  حق و علم می

استقالل و آزادی و دوستی، بر میزان عدل. بدین قرار، در بیان آزادی، 

ه انسانها به طور شود ک توحید در برگیرنده اصلهای دیگر به ترتیبی می

 ازنه عدمی همین است.، آزادی بجویند. موها هکنندمداوم از محدود

حق با انسان است که بخواهد محکی برای تمیز بیان آزادی از بیان 

قدرت در اختیار او قرار گیرد. همانگونه که پیشتر گفتیم بیان آزادی باید 

های حق باشند. اشاره کنم حق آن است که تک  همه اصولش واجد ویژگی

آن را  های هاصتک انسانها خود به جستجوی بیان آزادی برآیند و خ

بدان  کنم میهای بیان آزادی را فهرست  بجویند. با این مقدمه، ویژگی

 ها شویم. امید که هر یک از ما درپی به تجربه گذاشتن یکایک این ویژگی

شوم که بر اصل ثنویت، تشخیص و  ادآور میاز راه فایده تکرار، ی

د و با زادی میسر نیست. زیرا ثنویت یعنی حآتعریف و تشریح بیان 

ر حالی که در هستی، تنها قدرت یکدیگر رابطه قدرت  برقرار کردن. د

کند.  زور( است که حد و رابطه قوا میان محوری با محور دیگر برقرار می)=

پس بر اصل ثنویت، تنها بیانی که قابل ساخته شدن است بیان قدرت 

روز، بر غاز شده است تا امآن زمان که تاریخ زندگی انسانها آاست. و از 

 این اصل، جز بیان قدرت ساخته نشده است زیرا بیان آزادی بر مبنای این

بر اصل موازنه عدمی است که اصل هرگز قابل ساخته شدن نیست. 

 جویند: زادی تعریف میآزادی و بیان استقالل و آاستقالل و 

ای از  اندیشه موازنه عدمی است و سامانهبیان آزادی ترجمان  ـ1

ت که خالی از تناقض است. از این دیدگاه، موازنه عدمی اصول راهنماس

پندار و گفتار و  همانی عقل با هستی هوشمند است و رهائی انسان در این

زادی خویش آاست. بر این اصل، عقل استقالل و  ها هکنندکردار از محدود

زادی، آشود. بنا بر بیان  زاد  میآای کنندهجوید زیرا از هر محدود میرا باز

زادی هستند. بر اساس موازنه آهدف و هم روش هر دو، استقالل و  هم

یابد که از دید هستی  روش، عقلِ آزاد توانائی آن را میعدمی و با این 

بنگرد و آنها را کرامت و حقوقمند بیابد و  ها ههوشمند، در خود و آفرید

مام ند. چنین انسانی صفت ااها با یکدیگر بگردرا رابطه حقوقمند ها هرابط

. کند میجوید. در مقام شناسایی، او، با واقعیت رابطه مستقیم برقرار  می

و واقعیت را  یعنی نگرش او، برخالف نگرش بر اصل ثنویت، مستقیم است

زادی اینست: بیانی شامل آبیند. بدین قرار، بیان سان که هست می همان

ود، به اصل راهنما و هدف و روشی که انسان را بر استقالل و آزادی خ

کند.  سان که هست توانا می صفت دوام، عارف و به دیدن واقعیت همان

نکه به صورت از محتوی و آدهد، در واقعیت بنگرد بی مکان مییعنی به او ا

)به « نآروح »یا به جزء یا اجزائی از جزء یا اجزای دیگر و یا به مادیت از 

 قول فیزیکدانان فیزیک کوانتوم( غافل شود.

فریبد، یکی توزیع  که لیبرالیسم انسانها را بدان میغها از درو ـ2

آنها در سطح فرد است. فریب دیگر او اینست که به آزادی همان قدرت

که قدرت دارد. فرض اینست که قلمرو قدرت هرکس تا  دهد میمعنی را 

. اما این فرض تحقق شود میجائی است که قدرت دیگری از آنجا شروع 

و  شود میها سبب تمرکز قدرت  ر روابط قوا، نابرابریست. زیرا دنایافتنی ا

. غفلت همگان مانع آورد میدار پدید اقلیت همه چیزدار و اکثریت ناچیز

دارد و از توجه به این واقعیت است که قدرت میل به تمرکز و بزرگ شدن 

 . آید میپدید  در رابطه قوا، مدام، فرادست و فرودست

توزیع کردنی هستند. این توزیع وقتی در عوض، اختیارها و امکانها 

ی و حقوق ذاتی بر میزان عدل است که همه انسانها از استقالل و آزاد

 شوند.  خویش، برخوردار می

نجا که بنا را بر تضاد گذاشتن، تن دادن هم به جبر و هم به آاز  ـ3

زادی ترجمان آجبار و هم دشمنی و خصومت را مبنا گرداندن است، بیان 

زدائی کنند به  دهد تضاد و خصومت سانها امکان میشود و به ان توحید می

ذار دائمی از کثرت به توحید و جریان زندگی انسانها گ ترتیبی که

 نیازی از برقرار کردن روابط قوا  بگردد.  بی

زاد، دستوری )تکلیف تعیین کردن از آنجا که فعالیتهای غیر آاز  ـ3

دهِ حقوق ذاتی انسان و حقوق جمعی باال( هستند، بیان آزادی در بردارن

زادی در آق، خودجوش است، بیان عمل به حقو آنها است. از آنجا که

و به  گیرد روش عمل کردن خودجوش )بدون اکراه( به حقوق را برمی

فعالیت اش را به نحو خودجوش و از راه  دهد زندگی انسان امکان می

. فرهنگی که همآهنگ استعدادهایش، در جریان رشد، سامان بدهد

شود، فرهنگ استقالل و  های خودانگیخته انسانها می ورده فعالیتآفر

زاد، رابطه خالی از آگردد. در حقیقت، رابطه  آزادی و دوستی و عشق می

های خودجوش استعداد انس  ایست که حاصل فعالیت یا رابطهاکراه 

 انسانها است. در نتیجه؛ 

نسان و جمع انسانها امکان زادی بیانی است که به هر اآبیان  ـ 2

و روش خودباشی و رهبری را در دهد مستقل باشند. یعنی بینش  می

داشتن و خودانگیختگی در ابتکار و ابداع و خلق و تصمیم است. خود

لت قدرت نیست، انگیزه و هدف )استقالل و آانسان خودمختاری که 

زادی را آ شد در استقالل وزادی( و رآزادی( و روش )بازهم استقالل و آ

ن سبب آخالف بیان قدرت است که عمل به گزیند. این راه بر خود برمی

های بیان  شود رهبری از انسان به قدرت منتقل  شود. این از ویژگی می

گیرد و هدف را هم  در بیرون از انسان قرار می که رهبریقدرت است 
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ه کند. بدیهی است هدفی ک رهبری بیرون از انسان )= قدرت( معین می

که قدرت هدف شود. و به محض این ، جز قدرت نمیگزیند قدرت برمی

شود، روش نیز قدرت )= زور( ویرانگر گشته است. بدین قرار، وجود دلیل 

زادی آکه بیان  گوید میکند، به ما  در خود اندیشه یا عملی که انسان می

 راهنمای او بوده است یا خیر. در حقیقت، اگر بیان قدرت راهنما باشد،

ممکن نیست دلیل را بتوان در خود اندیشه یا عمل جست. زیرا دلیل 

اندیشه یا عمل  نزد قدرتی است که آدمی را به ساختن و یا پذیرفتن 

انگیزد. برای مثال، کسی که امر  مطلوب خود برمیاندیشه و یا به عمل 

ه نزد او که نزد مستبد آمر کند، دلیل عملش، ن یک مستبد را اجرا می

دین قرار، از تفاوتهای عمل به حق با عمل به ناحق، یکی اینست باست. 

که نوع توجیه سخن/عمل، که در مقام مشروعیت بخشیدن به عمل 

دهد بر حق بوده است یا بر ناحق؛ هرگاه دلیل  ، نشان میآید می

سخن/عملی در خود آن باشد و شفاف بیان شود، آن سخن/عمل آزاد 

یه و دلیل سخن/عمل ناحق در خود آن محور است. در حالی که توج حقو

 نیست، نزد آمر آن است.  باز در نتیجه؛ 

ای از اصول راهنما و  ادی از جنس نور است، و به سامانهبیان آز ـ 6

نور »دهد در  می به انسان و به جمع انسانها امکانکه  شود ه میروش گفت

انسانها یا در شفافیت کامل زندگی کنند. در حقیقت، نزد ما « علی نور

تواند از هر جهت شفاف باشد. بستگی به میزان ابهام و تاریکی  بیانها نمی

به اندازه رسوخ بیان قدرت در آن پی برد. و بر همین  توان میدر هر بیان، 

به همان میزان به بیان  شود، اساس، به میزانی که یک بیان شفاف می

راهنمائی با این  بیان شود. هرگاه انسانها تر می خدشه نزدیک زادی بیآ

ند جهانی زالل و شفاف را تصور کنند که رها توان میویژگی را برگزینند، 

ان  بخشد و جهانیان از امک شتی فرصت ظهور میآدرت، به صلح و از ق

 .شوند مند می زادی بهرهآرشد در استقالل و 

شود که انسان و  زادی، بیانی میآی باال، بیان ها گی ویژبا توجه به  ـ4

های دینی، ملی، قومی،  ها )تبعیض عه انسانی را از تمامی تبعیضجام

نژادی، جنسی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی  تا طبیعی )یعنی 

کند. به  تبعیض بسود شیوه زندگی به زیان محیط زیست( رها می

سان، و در درون هر جامعه، به خصوص، آدمیان را از آنچه در درون هر ان

)یعنی فروکاستن استعداد و به زیان استعداد دیگر اینتبعیض بسود شکل

آمده است و نیز تمامی تقدمها تا حد ماشین، به بهانه تخصص( در انسان

ینده و چه آو ینده، یا حال بر گذشته آ)چه زمانی؛ تقدم گذشته بر حال و 

های خاکی و خونی، و چه ذهنی؛ دعوای تقدم این  مکانی؛ ناسیونالیسم

 این؛ کند.  بنابر زاد میآن اصل  و... ( آین اصل بر ن حق، اآحق بر 

شود که الف( هر انسان را همواره از  آن بیان بیان آزادی می ـ 1

را ارد و ب( زندگی اود گاه نگاه میآو استعدادهای خویش  کرامت و حقوق

فعالیت همآهنگ استعدادها با برخورداری از حقوق معنوی و مادیش 

کند و تکلیف را عمل به  ون از حقوق را الغاء میکند و ج( تکالیف بیر می

و در نتیجه، د( در سطح هر جامعه ملی، انسانها را مدافع  گرداند میحق 

را مدافع حقوق ملی یکدیگر و  ها جامعهحقوق یکدیگر و در سطح جهانی، 

پاسدار حقوق هر انسان در هرجای جهان و حقوق جانداران و طبیعت 

 . در نتیجه، گرداند می

و مصلحت و تقدم  در بیان آزادی، محلی برای دوگانگی حق ـ1

نام آن، هیچ ه ب زادی است کهآماند. بیانی بیان  مصلحت بر حق نمی

مصلحتی خارج از حقوق انسان تعریف نشود و یا به نام آن هیچ حقی از 

ته حقوق یک ملت و یا حقی از حقوق جامعه انسانی جهانی کنار گذاش

اند و نقض هر حقی نقض مجموع حقوق  قوق مجموعهنجا که حآنشود. از 

این، عین بیرون از حق انکار حقوق، بنابر زادی، مصلحت آاست، در بیان 

شود. پس پرسیدنی است در این بیان، مصلحت چه کاربردی  مفسدت می

ترین یک معنای سرراست دارد و آن نیکو دارد؟ مصلحت در این بیان تنها

ش خالی از خشونت در عمل کردن به حق روش عمل به حق یا اتخاذ رو

جهانی  ید،آامروز به اجرا در های هاست. حتی اگر همین تعریف در جامع

 . یابیم میزاد و در رشد همآهنگ آ

گوئیم که الف( خشونت را سرشت انسان  دی میزاآبیانی را بیان  ـ13

ای از روشهای  بسنده نکند و مجموعه «عدم خشونت»نشمارد و ب( به 

هم برای تک تک انسانها و هم برای یک جامعه و هم  «زدائی تخشون»

زدائی را  ر پایان همین مبحث، روشهای خشونتجامعه جهانی ارائه کند. د

 گذارد، بیان خواهم کرد. ه قرآن در اختیار انسانها میک

زاد آزادی در برگیرنده روشهائی است که جریانهای آبیان  ـ11

از راه؛  الف( الغای تمامی انواع  اطالعهاو دانشها و فنون و  ها اندیشه

و ج( نسبی گرداندن  ها هسانسورها و ب( زدودن مجازها و اسطور

زاد کردن دین، باور و حق از آاین د( بنابر اندریافت هرکس از حق، و

کند. در جریان رشد است که گستره  وسیله قدرت گشتن را فراهم می

شود.  تر می ها هرچه گسترده عو دانشها و فنون و اطال ها اندیشهجریان 

 شود.  زیرا بدین جریان است که، در رشد، انسان جانشین قدرت می

زادی و رشد و آهای استقالل و  بیان آزادی خالی کردن تعریف ـ12

قدرت )= زور( و قراردادن میزان عدالت در جای  های هفرهنگ، از مؤلف

تمیز حق از ناحق است. خود است که همانگونه که در ابتدا آوردیم، میزان 

 در نتیجه؛

 های هوردآزادی جدا کننده فرهنگ از ضد فرهنگ )= فرآبیان  ـ13

ویرانگر آزاد و به  های هوردآزور( بوده و انسانها را از تولید و مصرف فر

همگان روش شرکت در مدیریت جامعه خویش و برخورداری همه 

ن طبیعت را جهانیان از حق صلح و شرکت در مدیریت جهان و عمرا

زان . در این معنا، هستی حقوقمند است و عدالت از جمله میآموزد می

زورست که از خود  های هفرآورد»از  «دارهای حقوقمند -هستی»تمیز 

تولید و بود  ها هاین فرآورد«. آورند ستی ندارند و نابودی به همراه میه

است، یعنی در  خود را از  قدرتی )= زور( دارند که خود فرآورده روابط قوا

 . آید میهستیِ حقوقمند وجود ندارد و از رهگذر تجاوز به حق، پدید 

زادی در برگیرنده اصل راهنما و روشها و هدفهائی است آبیان  ـ13

حقوقمند و صاحب  های هکه انسانها را در فطرت خویش، بمثابه هستند

نیروهای دهد  دارد و به آدمیان امکان می استعدادها و رشدیاب، نگاه می

محرکه خویش را در رشد هماهنگ این استعدادها بکار برند. به یمن این 

 میان که کنونی مناسبات و بسیاری از روابط یابیم میدیدگاه است که در 

 بر بنا بلکه آزادی بیان اساس بر نه دارند، وجود محرکه نیروهای و انسان

 رشد نکنند غییرت روابط این تا و اند شده برقرار قدرت بیانهای انواع

نی با مانع جدی روبه روست.انسا

ای است که   انسان که درواقع خود نیروی محرکهبنا بر بیان قدرت، 

سازنده و نیز جوینده نیروهای محرکه است وهمچنین توانا به تألیف و 

ترکیب نیروهای محرکه و بکار بردنشان در وصول به هدف )برای مثال 

 شود. لت میآاز خود بیگانه و «  نیروی کار»( است، در ها هوردآتولید فر

های قدرت، رابطه انسان با نیروهای  در حال حاضر و بنابر بیان

شود. این بنیادها )شامل دولت، احزاب،  اه بنیادها برقرار میمحرکه از ر

یک اسباب رشد و آزادی انسان نیستند،    های اقتصادی و....( هیچ بنگاه

ای که  برند. رابطه بکار می« نیروی انسانی » منزله بزیرا همه آنها انسان را 

 شود، اینست:  برقرار می انسانهابر بیان قدرت میان بنیادها و بنا

= هدف )  ←انسان و  نیروهای محرکه ) بعنوان وسیله (  ←بنیادها 

 قدرت( 
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 : یابد می را زیر ترتیب و کند می تغییر رابطه زادی،آ بیان بنابر

از  =  رشد انسان در استقالل و آزادیهدف )  ↔  بنیادها ↔انسان  

 (راه بکار بردن نیروهای محرکه

توضیح آنکه در رابطه نخست مسیر بنیادها تا هدف یک سویه 

بیگانه یعنی بنیادها از راه تخریب نیروهای محرکه، انسان را از خود است. 

 کنند تا قدرت را بزرگ و متمرکز کنند. می

که ا سویه است. بدین معنر انسان تا هدف دواما در رابطه دوم، مسی

 ، نیروهای محرکه درآید و متقابالً سان مولد نیروهای محرکه بشمار میان

نیروها در هدف با گذارند و در آخر این  رشد و بارور ساختن انسان اثر می

شوند. در این رابطه، انسان خود غایت است و رشد  انسان یگانه می

وردن نیازهای وی که در جریان رشد، نو به نو آرزادی و بآدراستقالل و 

ن، بکار گرفته هدف است که نیروهای محرکه برای تحقق آ ،شوند می

 شوند.  می

زادی بیانی است که به هر انسان و به هر جامعه انسانی آبیان  ـ12

هایی  ، در دانشسازند میدهد، در باورهاشان، در نظرهایی که  امکان می

قرار، بیان آزادی، وارونه  را از ظن خالی کنند. بدینجویند، علم  که می

کند. توضیح  ن قدرت برقرار میکند که بیا ای را با انسان برقرار می رابطه

ای که بیان قدرت )دین از خود بیگانه، ایدئولوژی و...( میان  اینکه رابطه

 کند،  چنین است:  خود بمثابه مرام با انسان برقرار می

هدف، که قدرت در اشکال گوناگون  ←انسان  ←، مرام، و... دین

 .سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است

در این رابطه، که یک رابطه قدرت است، مرام اصل است و انسان 

مرام و در خدمت مرام است و این انسان از راه خصومت و جنگ « برای»

را هم  کند. راست بخواهی هدف است که به دین یا مرام یا ... خدمت می

کند و  است که معین می« بنیاد دینی»کند بلکه  خود دین معین نمی

کند، به ضرورت قدرت است. چرا که خود  هدفی که این بنیاد معین می

 بنیاد قدرتمدار و مروج بیان قدرت است. 

 دهد: زادی، رابطه را بدین ترتیب تغییر میآبیان 

یشه راهنما بمثابه بیان انددین یا مرام و یا زادی )آبیان    ↔انسان   

 هدف )رشد انسان در استقالل و آزادی(  ↔زادی(آ

این رابطه، دین یا مرام یا اندیشه راهنما برای انسان است. بنابر

ن آق گزیند و در پی تحق میه یمن اندیشه راهنما، هدف  را برانسان، ب

بر  ها هشوند. زیرا الف( رابط می محل شود. خصومت و جنگ نیز بی می

راهنما از  های هها و مرامها و اندیش شوند و ب( دین اس حقوق برقرار میاس

جویند و به یکدیگر نقد  زاد است که با یکدیگر رابطه میآ راه بحث

یج از خرافه و ظن و گمان، پاک راهنما، بتدر های هشوند. و ج ( اندیش می

 گردند. تر می شوندو به بیان استقالل و آزادی نزدیک می

تعریف بیشتر ندارد. پس استقالل و آزادی نیز یک  حق یک ـ16

اما ک بیان آزادی بیشتر وجود ندارد. تعریف بیشتر ندارند.در نتیجه، ی

نتیجه، تعریفی که ادی و دانش و... مطلق نیستند. درانسانها استقالل و آز

سان،  که دارد دور یا نزدیک است. بدین ، به تعریفیکنند میاز حق 

زنه عدمی تعریفی را از حق به آزاد باشند و بر اصل مواها  برفرض که عقل

بیان آزادی با شوند. از این رو،  عمآلورند و یا بپذیرند، تعریفها یکسان نمی

ها، نقد تعریفها را  ودانشها و اطالع ها اندیشههای آزاد  برقرار کردن جریان

 االطالق  دارد، میسر دن به بیان آزادی، بمثابه حق علیمیسر و رسی

بردارنده حق اختالف رار، بیان استقالل و آزادی هم درگردند. بدین ق می

راهنما   های ههای آزاد اندیش نظر و هم ارائه کننده بحث آزاد و نیز جریان

 ها است. و دانشها و اطالع

های باال و این واقعیت که انسان امروز،  با توجه به تعریف ـ14

ویت خویش در جریان رشد ن هشخصیتی پاره پاره یافته و از ساخت

سازی شخصیت منسجم ش از همه، در باززادی، بیآگشته است، بیان ناتوان

 و بازیابی توان ساختن هویت از راه رشد کاربرد یافته است. لذا، هفدهمین

ار ی ازاصل و روش و هدف که بکا هزادی اینست: مجموعآویژگی بیان 

ها  ا و حقوق و فضلای از استعداده بردنشان انسان را همان مجموعه

و در ساختن هویت خویش که بنا بر فطرت خویش هست و بد گرداند می

که مرتب « فکرهای جمعی جبار»بخشد. با توجه به انواع  استقالل می

ستانند، و با توجه به  ستقالل و آزادی را از انسانها میشوند و ا ساخته می

با توجه به آئین شمار دیگری که انسانها اسیرشان هستند و  جبرهای بی

ساالری و  ساالری و دین جدید که انسانها را برده  سرمایهداری  برده

ساالری و... گردانده است، انسان امروز، بیش از همه، به استقالل و  سازمان

زادی، راه و روش تغییر رابطه انسان با آآزادی نیاز دارد. بدین قرار، بیان 

ساز، آزادی و در مقام بنیاد بنیادل و خویشتن، از بندگی قدرت به استقال

، ها که بنا بر بیانهای قدرتشود. بدین سان، انسان ی جامعه میبا بنیادها

و  یابند میند، استقالل و آزادی خویش را بازابزار بنیادهای اجتماعی هست

 .کنند میبنیادهای اجتماعی را وسیله رشد در استقالل و آزادی 

است که همه زمانی و همه مکانی  آزادی وقتی بیان آزادی بیان ـ11

ای  دانیم. چرا که حق است و خاصه شمول می باشد. حقوق انسان را جهان

حق اینست که همه مکانی و همه زمانی باشد. همانطور که  های هاز خاص

بر این شود. بنا ه زمانی و همه مکانی میعلم وقتی قطعی است، حق و هم

جا، میان  واند، همه وقت و همهدی است که بتویژگی، آن بیان بیان آزا

قرار کند که رابطه قوا نباشد و ای را بر سانها و میان آنها و طبیعت رابطهان

 عرصه حیات را فراخنای الاکراه بگرداند. 

 ویژگی دیگر بیان آزادی این است که انسان را از مدارهای بسته ـ11

مید آدمی بدان افق دید و ا سازد و و فکرهای جمعی جباری که قدرت می

سازد. یکچند از این مدارهای بسته و فکرهای جمعی  بندند، رها می را می

تر  رایجز همه جبار که به رغم هشدارهای مکرر قرآن، در میان مسلمانان ا

 اند:هستند از این قرار

همواره ما مجبوریم  که جبار جمعی فکر این و بدتر و بد بسته مدار●

ممکن است زیرا از راه از فاسد به نا ع افسد به فاسد کنیم. امری کهدف

افسد و از بد به بدتر، یک سویه است: همواره از بد به بدتر و از فاسد به 

 د گذر کرد و به بدترین رسید.توان میافسد که 

 واقعیت این از غفلت گویای خود کند،که می توجیه را وسیله هدف●

حقیقت، تا وقتی شوند. در  است که اصل راهنما و هدف در وسیله بیان می

. اما هدف را انسان، بر آید میهدف معین نشود، وسیله به ذهن نیز در ن

ا در هدف و وفق اصل راهنمای عقل خود می سنجد. پس اصل راهنم

، کند میشوند. بدین سان، هدف وسیله را توجیه  هدف در وسیله بیان می

اقبالی رایج است. زیرا، از بد  ها جامعهدروغی بس بزرگ اما در همه 

 انسانها، اندیشه راهنما، بیان قدرت است.

 اینکه از غافل است، حقیقت بر حاکم و حقیقت فوق مصلحت●

 است؛ مفسدت عین حقیقت از بیرون مصلحت

 و است سیاسی مبارزه هدف قدرت، که جبار جمعی فکر این●

واقعیت که استقالل و آزادی و حقوق هر انسان ذاتی او  این از را انسانها

ند و نه مانند کاالها دادنی و گرفتنی، غافل نگاه داشتن. انسانها از هست

وق بگردانند، این واقعیت غافلند که هرگاه زندگی خویش را عمل به حق

 ماند تا نیاز به مبارزه با آن افتد؛ استبدادی بر جا نمی
عادل  های هنخب« استبداد صالح»این نیازمند نابرب و «نادانند مردم»●

تواند  جمعی جباری است که فقط با غفلت از دو واقعیت می هستند، فکر
ساخته شود: یکی اینکه نادان نیازمند دانائی است و نه استبداد و زور و 
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دیگر آنکه استبداد صالح وجود ندارد. چرا که زور نیروئی است که انسان 
، ویران .یابد دهد. استبداد هر آبادی را که می بدان جهت ویرانگری می

 د؛کن می
 ؛...و است مرد دون و العقل ناقص زن●
 شخص؛ به حق سنجیدن●
 سانسوری؛ دیگر و خودسانسوری و شخصیت کیش●
 تدبیر؛ بر تقدیر تسلط و تقدم●
 دیگر؛ جبرهای و جبرتاریخ●
 ندارد؛ صدا دست یک●
 جنگد؛  نمی درفش با مشت●
 شو؛ جماعت رنگ هم رسوا نشوی خواهی●
 حق؛ بر آن تقدم و حق از تکلیف یبیگانگ و تکلیف و حق دوگانگی●
 غنا؛ و فقر جبر●
این یا آن  گر توجیه همه که تضادمحور های دوگانگی انواع و●
 اند؛ تبعیض

 ...و●
ای دارای همه اصول راهنمای  سامانه -ا بر بیان آزادی، هر زیربن -23 

 عمومی و بنابراین ترجمان آزادی است. 

اند اشاره  ه در قرآن بیان شدهسامانه مهم ک به چند توان میاز جمله 

 کرد؛
ای از اصول راهنما برای غافل  سامانه حقوق انسان که سامانه -23-1

حقوق خود است و شامل نشدن انسان از آزادی خویش و عمل کردن به 
 باشد؛ اصول زیر می

هستی به قصد  های هالف( اصل کرامت انسان و کرامت تمامی پدید
 افزاید؛ ت و تقوائی که کرامت میبر وفق کرام ها هتنظیم رابط

ب( اصول راهبر عقل در غفلت نکردن از آزادی خویش: موازنه 
به مثابه مومی و اصل تقدم تدبیر بر تقدیرعدمی بمثابه اصل راهنمای ع

 میزان؛
ج( حقوق انسان و تابعیت حقوق موضوعه )حقوق پوزیتیو( از حقوق 

قوق موضوعه در جریان ز کردن حذاتی. باز گذاشتن دست انسان در دمسا

 افزون این حقوق با حقوق ذاتی؛روز پذیری او با حقوق ذاتی و انطباق رشد
شکستن آسمانها و زمین، به سخن دیگر، د( مسخر انسان شناختنِ

)انسان و ستاره و خورشید و  ها هاسطوره و سلب خدائی از تمامی پدید
فضای عقل آزاد  گستراندن جن و ... ( و الغای کیش شخصیت و...  به قصد

، با هدف اصالح پندارها و «گرائی ظن»و محدودکردن تدریجی قلمرو 
گفتارها و کردارهای غیر عقالنی. این بخش از رهنمودهای قرآن از 
بیشترین اهمیت برخوردار است زیرا که نسبت پندارها و گفتارها و 

یک کردارهای عقالنی به پندارها و گفتارها و کردارهای غیرعقالنی در 
این، تقالل و آزادی در آن جامعه و بنابرجامعه است که ضابطه وجود اس

زده آنها استبداد های هضابطه رشد انسان و جامعه انسانی است. جامع
بیانهای  هستند که در آنها قلمرو پندارو گفتار و کردار غیر عقالنی )مانند

لمرو پندار و گرایانه در ایران امروز( گسترده و ق رایج آخرالزمانی و منجی
 گفتار و کردار عقالنی محدود است. 

حاکمیت انسان بر بنیادهای اجتماعی. انسان در ( اصل تقدم وـه
خدمت بنیاد اقتصاد نیست. انسان در خدمت بنیاد سیاسی نیست. انسان 
در خدمت بنیاد اجتماعی نیست. انسان در خدمت بنیاد تعلیم و تربیت، 

نیست. انسان بر همه بنیادهای جامعه  بنیاد هنر و بنیاد فرهنگی نیز
رهبری دارد. از این دیدگاه، سرمایه ساالری و دین ساالری )والیت مطلقه 

شوند. از این روست  و غیر مطلقه فقیه( و نظائر آن ناقض بیان آزادی می
 که قرآن با قوت تمام خواهان الغاء آنها است.

صل : یکی او( از سامانه حقوق، دو اصل دیگر هنوز مانده است
این که دین جز محبت نیست میان دوستی و برادری و برابری، بنابر

باورمندان، و دوستی با ناباورمندان تا آنجا که بنا را بر دشمنی نگذارند. و 
 دیگری اصل صلح  که حقی از حقوق انسان است. 

سامانه اقتصادی؛ در قلمرو اقتصاد، اصول راهنمایی که بیان  -23-2
 کند عبارتند از؛ ن بازگو میآزادی در قرآ

ب( در طبیعت از منافع  الف( اصل توحید حقوق به جای تضاد
این، کمبودها امری اجتماعی و ناشی از رچیز به اندازه وجود دارد. بنابره

ویرانگر حیات هستند. ج(  های هو تولید فرآورد ها جامعهروابط قوا در 
 ی خویش و حق او بریت انسان بر سعممنوعیت اسراف و تبذیر د( مالک

ر  و( منع استثمار با بکار ( اصل الضرـهبرخورداری از امکانها برای کار. 
روند. در کتاب  اند و می رفته بکار می ها جامعهانواع روشهائی که در بردن 
ام. ز( تحریم ربا بمثابه آزاد  روش را شناسائی کرده 33د توحیدی اقتصا

در بکار افتادن برای تولیدهائی که کردن سرمایه و دیگر نیروهای محرکه 
آورند. ح( طبیعت خود خویشتن  جریان رشد برمینیازهای انسانها را در 

ای از  انسانها و جانداران است. سامانه . آلودگی از عملکند میرا آلوده ن
دن نیروهای این اصول قادر است انسان را همواره آزاد و راهبر سمت دا

 دارند. محرکه در رشد نگاه 
 سامانه سیاسی؛ در قلمرو سیاسی، اصول راهنما عبارتند: -23-3
در »تر است به اصل قرآنی الیت با جمهور مردم است که نزدیکالف( و

ابر ب( همگانی و بر« معاد، کسی بر دیگری مالک به چیزی نیست.
ها ج( الغای فرعونیت و دیگر  ولیتؤشناختن حقوق و اختیارها و مس

( برابری زن و مرد در ـهعیت جنگ پیشگیرانه اشکال استبداد د( ممنو
های سیاسی دیگر  و(  کدیگر و الغای امتیازها و تبعیضوالیت بر ی

شناختن حق اختالف و کثرت آراء و تأسیس بحث آزاد و جریان آزاد 
ز( حق اختالف و حق اشتراک و حق صلح اجتماعی به قصد   ها اندیشه

دی که در یک جامعه زندگی های قومی و نژا ممکن کردن مشارکت گروه
 ها جامعهکنند. در نتیجه، ح( موازنه عدمی بمثابه اصل راهنمای رابطه  می

با یکدیگر بر وفق حقوق جمعی هریک از آنها ط( شناختن حقوق برابر 
شرکت کننده در جامعه جهانی بقصد ممکن کردن اداره  های هبرای جامع

عضو. ی( گذار از جامعه  های هجامعه جهانی با مشارکت آزاد و برابر جامع
دار و رسیدن به جامعه باز م و آزادی و حقوق مدار به جامعه استقالل قدرت

 پذیر، با مدریت شورائی.  و تحول
سامانه اجتماعی؛ در قلمرو اجتماعی این اصول وجود دارند:  -23-3

 ها ب( اصل گرداندن عالقه و رابری زن با مرد و دیگر نابرابریالف( الغای ناب
عشق در ازدواج و الغای تمامی امتیازهای اجتماعی بنا بر اصل گذار از 

های نژادی و ملی و  به توحید اجتماعی ج( الغای تبعیضتضاد اجتماعی 
قومی و گروهی... و د( شناختن حق ساختن هویت برای هر انسان و هر 

( پاره کردن تارعنکبوت روابط شخصی قدرت به قصد گشودن ـهجامعه 
پذیر کردن نظامی اجتماعی. و(  معه بر روی انسان و باز و تحولجافضای 

ها به ترتیبی میان حقوقمند ها هجهت عمومی تحول از روابط قوا به رابط
از استعدادها و فضلها، بر وفق موازنه عدمی،  ها هبمثابه مجموع انسانهاکه 

م در استقالل و آزادی، در جریان رشد، با یکدیگر، دوست و همکار و اما
 یکدیگر بگردند.

  عبارتند از: گ اصول راهنمادر قلمرو فرهن سامانه فرهنگی؛ -23-2
آید و نفی تقدم و تفوق قدرت لغای خدائی قدرت به هر شکل که درالف( ا

بر حق ب( تمیز فرهنگ و استقالل و آزادی از ضد فرهنگ قدرت و سمت 
تن ختیار گذاشبه خلق فرهنگ استقالل وآزادی از راه در ا ها جامعهدادن 

سازی و فکر جمعی جبار جعل کردن و  روشها برای پیشگیری از اسطوره
رواج دادن، ج( شناختن حق داشتن فرهنگ برای هر قوم و هر جامعه د( 
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فرهنگ  های هتوحید فرهنگی در مقیاس جهان از راه جریان آزاد فرآورد
دی ( آزاـهاستقالل و آزادی و صلح و دوستی و ... در مقیاس جهان 

ای از  اد سامانههنری و( پیشنه های هجریان دانشها و فنون و فرآورد
ستقالل و آزادی و هموار و ارزشهای اجتماعی که همه ترجمان ا

 کننده راه رشد انسانند. سرراست
سامانه قضائی؛ این سامانه حافظ حقوق است و تابع اصول  -23-6

رآن تبیین و حقوق انسان در ق راهنمائی است که در کتاب قضاوت
. پردازم میباره مجازاتها بدانها باز اند و به هنگام پاسخ به پرسش در شده

چه  بینیم میدر اینجا فقط مایلم یک اصل از آنها را یادآور شوم زیرا 
اندازه دستگاه قضایی ایران امروز از آن دور افتاده است؛ اصل جبرانی و 

 رکوبگری(ترمیمی بودن قضاوت و کیفر در قرآن )در برابر س
سرانجام در قلمرو رابطه انسان و دین، اصول راهنما عبارتند  -23-4

از : الف( اصل الاکراه نه تنها بدین معنی که انسان در پذیرفتن دین آزاد 
ست. دین کهدردیناکراهنی–کهمعنیاصلیآیهاست–است بلکه بدین معنی

ا نمودهگرائی دین حق نیست. به سخن دیگر، ره زدائی است و اکراه اکراه
دهنده نسبت به  ی و هم آگاهیزدائ هم راهبر انسان در زور و خشونت

برخورداری از استقالل و آزادی و حقوق ذاتی هستند. ب( اصل تضاد حق 
یا اصل « است دین شما شما را و دین من مرا»با قدرت در دینداری ج( 

( ایجاد گشایش )یُسر( به ـهآئین اخالق و محبت آزادی دینی د( دین،
( تمیز راه رشد از ر یمن آموختن روش برخورداری از آزادی و حقوق 

بیراهه )غیّ( و( شفاف و سر راست بودن رهنمودها و ز( در بردارنده 
 حق برای تمیز حق از ناحق و... های هخاص

 را آزادی و استقالل پس. نیست اجزاء به تجزیه قابل ذاتی حق -21
از این رو، بیان استقالل و آزادی،  نه محدود و نه جزء جزء کرد. توان نمی

زء بردارنده همه حقوق، در کمال خویش است، بلکه هم راه بر جدر نه تنها
بندد و هم از این امر غافل نیست که  جزء کردن بقصد نقض حقوق را می

، نقض حقی سبب نقض حقوق دهند میحقوق یک مجموعه را تشکیل 
لت از آزادی و غفلت از این . چنانکه غفلت از استقالل، غفشود میدیگر 

 .شود میدو، غفلت از تمامی حقوق ذاتی انسان 
 قابل حق این لذا. نیست موضوعه حق نوع از ذاتی حق نیز، و –22

نیست. بدین قرار، استقالل و آزادی انسان قابل انتقال به غیر او  انتقال
 برگیرنده اصول و فروعی باشد کهدر باید مینیستند. پس، بیان آزادی 

. در نتیجه، کنند میداری هرکس را از حقوق ذاتی خویش، میسر ربرخو
پذیری را پیشنهاد کند که در آن،  ان باید نظام اجتماعی باز و تحولاین بی

 شوند. ناپذیری حقوق ذاتی، برقرار می ، بر میزان انتقالها هرابط
است  ، جامعه آرمانیکند میبدین قرار، الگوئی که این بیان پیشنهاد 

تر به این الگو، یزی نباشد. نزدیکه، در آن، کسی بر دیگری، مالک به چک
مدیریت به در  یریت شورائی و مشارکت تمامی اعضابا مد ای جامعه

ترتیبی است که قدرت )=زور( نقش پیدا نکند. از آن دورتر و قابل 
تر برای انسانهای عارف به حقوق خود، والیت جمهور مردم بمعنای  انجام

حق تصمیم به جمهور مردم و اختصاص وظیفه اجرا به منتخبان اختصاص 
مردم است. از آن دورتر اما در حد توانائی انسان امروز، مردم ساالری از 

 باید میاست. بیان آزادی  ها جامعهراه انتخاب معمول در بسیاری از 
به  ها جامعهگیرنده بینش و روشی باشد که گذار پیوسته از این نوع دربر

 معه آرمانی را میسر کنند.  آن جا

 
 یی در قرآنداز های خشونت قواعد و آموزه

 

بیان آزادی در برگیرنده روشهای مختلف حقمدارانه برای شرایط 

با که در زیر  1زدائی است تلف است. اما روش عمومی آن خشونتمخ

و  کوشیم بحث را در عمق پیش برده نگاهی بر اساس موازنه عدمی می

اند،  نسان که در قرآن آمدهزدایی را ، آ مربوط به خشونتمهمترین قواعد 

کنیم  بریم و فرض می بررسی کنیم. بحث را در مورد مشخصی پیش می

اند و ما در شرایطی  ا از چهارسو در محاصره قرار دادهزورگویان، عقل ما ر

 ایم که باید بین استقالل و آزادی و خشونت یکی را برگزینیم. قرار گرفته
نپذیرفتن حکم زور و مـرز مشـترک پیـدا نکـردن بـا       ول:آموزه ا

حق با ناحق مرز مشترک ندارد. پس بـه هـیچ رو نبایـد بـه      2.زورپرست
هـا و عرصـه    و زورمداری را تنها قلمرو فعالیـت زورپرست امکان داد قلمر

ها کند. روش بایسته ناگزیر کـردن زورپرسـت بـه رویـاروئی در      رویاروئی
ه به اینکه روش استقالل و آزادى، در اسـتقالل  فراخنای حق است. با توج

و آزادی اندیشیدن و عمل کردن است، و زور را روش کردن، غافل شـدن  
ا با نیـرو دفـع   از استقالل و آزادى است، انسان چگونه بتواند زور متجاوز ر

استقالل و آزادى و کرامت خود غافل شود؟ با ایستادن  کند بدون اینکه از
سـتیز. روشـهای دیگـر     حـق  ک پیدا نکردن با قدرتبر حق و مرز مشتر

 .کنند میزدائی، موفقیت این روش را کامل  خشونت
افتد کـه در   الزم است یادآور شوم که نیرو وقتى در تخریب بکار مى

پرست، بکـار  . پس نیرو وقتى در مقابله با زورزور از خود بیگانه شده باشد
ویز خشـونت اسـت کـه بـا     است و نیرو خواندن آن، تج رود، زور شده مى

گیرد. براى آنکه خود به دام زبان فریب نیفتـیم   فریب دادن عقل انجام می
و روشهائى بجوئیم که فریبهاى زورپرستان را باطـل کننـد، بایسـتی بـه     

 توجه کنیم: آیند میی که در زیر های هآموز

واکنش نشدن از راه نپذیرفتن روش نـاقض اسـتقالل و    آموزه دوم:

وقتی انسـان بـر    آیند میکه در کامیابی بکار  ها هاز قاعد 3.امتآزادى و کر

واکنش زورمدار وقتی زور بکـار   راه رشد است، واکنش نشدن است. راست

، نبایـد شـد.   کنـد  مـی برد نباید شد. واکنش آدمی هم که محبت ابراز  می

از استقالل و آزادی خویش اطمینان جست و آنگاه کنشی  باید مینخست 

ـ حق باشد و بکارش برد. ایـن کـنش، زور زورمـدار را خن    اندیشید که ی ث

افـزا را   و میان آدمی و ابرازکننده محبت، رابطـه دوسـتی محبـت    کند می

 .  کند میبرقرار 

ندیشـید کـه حـق باشـد و بـدان،      کنشـی ا  تـوان  مـی اما چگونـه  

زدائی کرد؟ پندارى مشکل ما الینحل شد. از سوئى بسـا واجـب    خشونت

زور قدرتمدار اسـت، زور اسـت و از   ریم که چون بر ضد بشودنیرو بکار  مى

سوى دیگر، این روش انسـان  را از اسـتقالل و آزادى و کرامـت خـویش     

کنـد؟   حل را پیـدا مـى   ن تناقض اگر واقعى است، کدام راهکند. ای غافل مى

                                                 
   {12} :اند مقاله کرامت انسان آمده در و زادآ عقل کتاب در زدائی خشونت قواعد -1

فتح، آیه ، سوره اشداء علی الکفار و رحماء بینهم )قرآن در تلقی رایج، آیه -2
نویت، به معنای بکار بردن خشونت با کافران ترجمه شده (، بنا بر اصل ث21

با  رک با اصول راهنما و با حق صلح و با دستور دین بر آشتیاست. اما این د
( و روشی که قرآن 1آورند )ممتحنه آیه  اباورمندانی که دشمنی در کار نمین

به بهترین شیوه بحث کردن( در تناقض آشکار است. در اندیشه آموزد ) می
پرست  ر سرراست است؛ به هیچ رو با قدرتوازنهعدمی، معنای اشداء علی الکفام
پرستی اشتراک  پوشانند )کافران( در قدرت می را حق که کسانی همه که–

آید و با ها در کرد. حق طلب نباید به قلمرو ناحقمرز مشترک نباید پیدا   -دارند
ید. و رحماء هرچه چالش کش پرستان را به د بر حق باید قدرتاستقامت خو

ش از اصالت ترین رو باوران  هست. آیه موفق ها با حق تر کردن اشتراک گسترده
 .آموزد زدائی را می انداختن قدرت و خشونت

اء علی الکفار و رحماء کننده معنای اشدهای گویای آموزه دوم همه تأیید آیه -3
 226و  32و بقره    1مائده و   42های فرقان آیه  هستند: قرآن، سوره بینهم نیز

 و ... 41و  مؤمنون  41و آل عمران 
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 یابد. دیگر، پاسخ درخور رامی های هاین پرسش در آموز

با زور رویـارو  ل آزاد، از چهار سو،فرض، عقفراموش نکنیم که، بنا بر 

دو آموزه اول و دوم، پیروزى زورپرسـتان را بـر    است و بدانیم که عمل به

زدائى به قصـد آزاد   کند. پس کار بعدى، خشونت ممکن مىمداران غیر  حق

یافتن اسـتقالل  باز مکان فراهم کردن براى او درپرست از زور و اکردن زور

 و آزادى و کرامت خویش است.

جانشین کردن قدرت بمثابه هدف و روش با استقالل و  آموزه سوم:

با رعایت این سه آموزه، بکار بردن نیرو بـدون   1.آزادی بمثابه هدف و روش

د. در حقیقت، جهت ویرانگـر را  شو آنکه جهت ویرانگر پیدا کند، میسر مى

کنـد،   پرستِ متجاوز به نیرو بخشیده است. کارى کـه عقـل آزاد مـى   زور

اشتن زور از ویرانگرى است. بنـابراین جهـت عمـومى نیـرو را نگـاه      بازد

ریـزد. از آن پـس،    دیوارى فـرو مـى  دارد و با خنثى کردن زور، چهـار  ىم

پرست، تجاوز از حق است و جایز بردن نیرو در جهت ویران کردن زوربکار

 نیست. بنابراین،
چهـار   حتى وقتى از 2.به نیرو نباید جهت ویرانگر داد آموزه چهارم:

سو در محاصره زور هستى، هدف باید بیرون رفتن و بیرون بردن از حلقـه  
تـش  آباید از روشی پیروی کرد کـه ابـراهیم در حلقـه     محاصره باشد. می

تـش قـرار گرفـت و    آن، ابراهیم )ع( در حلقـه  آانجام داد: بنا بر روایت قر
هـدف    دمیان سرد شودآ دمی یاآتشی بر آنکه آتش بر او سرد شد. برای آ

تش باشد: یعنی رویاروئی تمام حق با تمام زور بایـد  آاثر کردن  باید بی می
باشد.  

رعایت این چهار آموزه و قواعد دیگر انسان آزاد را از تنگنـائى کـه   
بـرد. در   کند و به فراخناى الاکراهش مى دهد، رها مى زور درآن قرارش مى

پیروزى شـمارى انـدک از    شود که این فراخنا، عقل به ابتکارهائى توانا مى
گرداند.   برشمار بزرگى از زورپرستان میسر مىآزادگان را

دیگری است به  های هاما رعایت چهار آموزه باال، در گرو رعایت آموز
 شرح زیر:

 3.نبایـد از دسـت داد   را استقالل و آزادی قوه رهبـرى  آموزه پنجم:

ـ   دادن اسـتقالل و  پذیرفتن حکم زور در قرآن معنا ندارد. بلکه از دسـت ن

هـاى آزاد، حتـى وقتـى در     آزادی قوه رهبرى آموزه قرآن اسـت. انسـان  

محاصره آتش زور هستند، هریک باید نفس خویش را مکلف به ایسـتادن  

شود. اگـر   رد مىبه حق بدانند. واگر در صیر به خدا باشند، آتش بر آنها س

قـرار،   گردنـد. بـدین   شوند و خاکسـتر مـى   دارى مىمنه، هیزم آتش زور

هـا اسـت    همه صفت «آزادى از»هبرى، خودکامگى نیست، استقالل قوه ر

کننـد. عالمـت بـارز     که زور را، در شکلى از اشکال آن، در آدمى مؤثر مى

 استقالل رهبرى، یکى جهت ویرانگر ندادن به نیرو است.

نه تنها نباید گذاشـت زورپرسـت انسـان     3.زدائی ابهام آموزه ششم:

هایى را هم کـه زورپرسـت    د بلکه باید کوشید ابهامبهام کناآزاد را گرفتار 

اند، زدود. آوردهرا به بردگى قدرت در

کنـد و یـا هـر جمعـی از انسـانها       هایى که هر فرد انسانی می تجربه

گـر و   تجربـه  گیرند، به عقل و عقلهاى کنند و یا در جریان آنها قرار مى مى

آموزند که ممکن نیست  مى اند، هبه عقلهائى که در جریان تجربه قرار گرفت

تـوان   ها. بیان آزادى را نمـى  سو زور در کار آورد مگر با ایجاد ابهاماز چهار
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هـا. از ایـن رو،    سـازی  از خود بیگانه کـرد، مگـر بـا ابهـام    در بیان قدرت 

 زدائی است. زدائی مهمترین خشونت ابهام

ق خویش عمل به حق و دفاع از حق تا آنجا که میان ح آموزه هفتم:

ئی هـا  جامعـه تاریخ  2.و حق متجاوز نیز، بسود حق خود، تبعیض قائل نشد

اند، از جمله گویای این واقعیت است که ایسـتادن بـر    که ادامه حیات داده

، حیات جامعه را از گزنـد  کند میحق، وقتی در جریان تاریخ استمرار پیدا 

درگرو عمـل بـه   . افزون بر این که ادامه حیات کند میقدرت مرگبار حفظ 

پـذیر یـافتن، نیـز، در گـرو      باز و تحول ای جامعهحق و دفاع از حق است، 

 عمل به حق و دفاع از حق بوده است.  

ترجمـان  « باید از میان بروندیکى از دوطرف »آن قاعده که، در نزاع، 

مدارى و اصل راهنماى آن ثنویت تک محـورى اسـت. وجـدان بـه      قدرت

که از چهار سو بـه محاصـره زور    دی، به انسانىبرابری انسانها در حقوقمن

پرسـتان و مـأموران   اى که فطـرت زور  میدان عمل گستردهاست، درآمده

 دهد.   آنها است، مى

به هنگام تجاوز عراق به میهن، این قاعده را با موفقیت کامـل بکـار   

رفت، زمان به زمان، از میل قواى متجـاوز، بـه    بردیم. تا این قاعده بکار مى

تن به صـلحى   شد. اگر در ششمین ماه جنگ رژیم صدام کاسته مى جنگ،

خشـونت بـود، یـک علـت آن، کـاهش       زدائى بر داد که پیروزى خشونت

افزون میل به جنگ در قواى عراق بود. همین روش را بـا اسـتبدادیان   روز

آمیز است. به خصوص اگر با آموزه هشـتم   ایم و همچنان موفقیت بکار برده

 همراه شود.

اختیار زمان و مکان را، بـه هـیچ رو، نبایـد از دسـت      زه هشتم:آمو

توانـد از   اگر آدمى خود این اختیار را از دست ندهد، هیچ قدرتى نمى 6.داد

دست او بستاند. توضیح اینکه مکان و زمانِ قدرت )= زور(، هـم اینجـا و   

نهایـت و مکـان عقـل آزاد     است. اما زمان عقل آزاد، زمان بـى هم اکنون، 

زدائـى را تـا    جاى جهان که، در آن، بتوان خشـونت کران الاکراه )= هر  بى

هـا، بـدون اسـتثناء، بـه      انحالل قدرت ادامه داد( است. اگـر، در انقـالب  

افتد، بدین خاطر است که شرط پیروزى روش آزادى بـر   مهاجرت نیاز مى

و مکان در اختیـار  روش قدرت، یکى اینست که انسان مستقل و آزاد، زمان

آمـدن بـه محـدوده    . زنهـار! در کند میپرستان را، محل عمل خویش نرزو

رد. بر فـرض کـه کسـى    زمانی و مکانی در اختیار زورپرستان، پیروزى ندا

مانـد و بنـده زور و    رستان غلبه کنـد، در آن محـدوده مـی   پبتواند بر زور

. زیرا به قدرت اصـالت بخشـیده و روش او کـه بکـار     شود میگر  خشونت

 است.ت، را پذیرفته و بکار بردهزور اسبردن 

هـا و سـود جسـتن از آنهـا در      غفلت نکردن از واقعیت آموزه نهم:

برفرض که آدمى در زندان زورپرستان باشد، هنـوز   4.زدائى است خشونت

توانـد از   عقل او فضاى بیکران اندیشیدن را دارد و آن را هیچ قدرتى نمـى 

دارنـد کـه بکـار    هائى وجود  یدهاو بستاند. افزون بر این، در هر مکانى، پد

کند. براى مثال، در تجـاوز عـراق،    زدائى را میسر مى گرفتن آنها، خشونت

نزدیک بود که سدهاى خوزستان را منفجر کنند تا قـواى عـراق زیـر آب    

شد. مجوز آن عمل، این بود کـه   روند. بدیهى است خوزستان نیز پامال مى

ستان،منابع نفت کشـور بـه   با سقوط خوزخوزستان در حال سقوط است و

شود و، بـه فقـر و    ىآید، کشور از درآمد نفت محروم م مىتصرف عراق در

بردن خوزستان به زیـر آب، بـرای   با که آید. غافل از این جنگ، از پا درمى

 ماند. ور نفت بازمیمدتی ایران از صد
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با اطالع به موقع از این طرح ویرانگر، از جنایت بزرگ جلوگیرى شد. 

گیر کردن بخش  آن، اجراى طرح آبیارى و استفاده از آب براى زمینبجاى 

خشونت بر ضـد  مهمى از قواى دشمن اجرا شد. بدین قرار، دو روش، یکى 

زدائى، دو نتیجه متفاوت به همـراه دارد: یکـى    خشونت و دیگرى خشونت

ـ  ردن عرصـه متجـاوز و کـاهش دادن    ویرانگرى عمومى و دیگر محدود ک

ح دشمن همراه با عمران زمین. تنها از آب نبود که بهـره  برد قواى مسلکار

و هواى منطقه، از نوع خاک، از جستیم، از پستى و بلندى زمین، از آب  مى

کـردیم. روش عمـومى جانشـین اسـلحه      زار و از هوا نیز استفاده مى شن

جـوئى در مصـرف اسـلحه و     ى طبیعى، هم به قصد صـرفه ها هکردن پدید

نظامى، هـم بـه قصـد بـه حـداقل       -صره اقتصادىمهمات در شرایط محا

ای شد. فات از دو سو، تجربه سخت آموزندهرساندن تل

هاى  آموزند که اگر آدمی با پدیده هاى فراوان به انسان آزاد مى تجربه

پندار و گفتـار و کـردار را    محیط زندگى توحید جوید و از این طریق، زمان

ـ   نهایت برساند، یعنی، با سنجش دقیبه بی ین ق، زمان هر کـار را چنـان مع

یـب  آوردهای رشد زمان به زمان بزرگتر شوند و میـزان تخر  کند که دست

ـ  حد که هیچ قدرتى نمى ن یابد. بدا مى به صفر میل کند، آدمى توانائى د توان

اى وارد شود و صـاحب   براى مثال، اگر دزد مسلحى به خانهبر او غلبه کند.

ده و اسـباب ناکـامى دزد را، پیشـاپیش،    خانه روش عقل آزاد را بکار نبـر 

تدارک نکرده باشد، با حضور دزد و تهدید او، نخست باید عقل را از مـدار  

بسته بد و بدتر )دادن ثروت یا مرگ( آزاد کند و آنگاه با شناسـائى کـه از   

خانه خود و نقشه آن و اشیاء گوناگون دارد، قواعدى را که شناختیم بکـار  

 برد.  

رون رفتن و بیرون بردن زورمدار )در این مثـال، دزد(  بی آموزه دهم:

کننـده، خـود،   داند که تهدید حقیقت عقل آزاد مىدر  1.از مدار بسته است

اگـر صـاحب خانـه را    داند که  زندانى مدار بسته است. در مثال ما، دزد مى

شـود.   قاتلى است که دیر یا زود، گرفتار و مجازات مـى بکشد، دزد مسلح

رد صاحب خانه در پى مال خود خواهد شد. پس احتمال دارد اگر مال را بب

گرفتار مجازات شود. بنـابراین، در موقعیـت ضـعیفى کـه متجـاوز دارد،      

احتمال بیرون بردنش از مدار بسته بد وبدتر، نه تنها احتمالى به وزن صفر 

اند: یکى سـتیز را   نیست، بلکه، بسیار هم زیاد است. دو روش تجربه شده

شود و دیگـرى، آشـتى در    سته متجاوز بردن که فراوان تکرار مىبه مدار ب

فضاى باز را جانشین ستیز کـردن. ایـن روش را، در قلمـرو علـم و نیـز      

ام. شرط موفقیت چنـین روشـى    سیاست، خود، با موفقیت آزمایش کرده

اینست که به زور تسلیم نشوى و امید متجاوز را، در غلبه به زور، بدل بـه  

در عمل بـه  آزمائى نیز نگردى و در برابر زور، و زوروارد ستیزیأس بگردانى.

هاى گذشـتگان   بورزى. انسان آزاد، اگر هم تجربهحق، استقامت و استمرار

تواند تجربه کند تا مطمئن شـود بیـرون از    و معاصران را نپذیرد، خود مى

قـدم  حق و حقیقت قرار گرفتن، یعنی عمل به مصلحت، مفسدت است و ت

زندانى شدن در مدار بسـته بـد و بـدتر    دادن مصلحت بر حق، و حاکمیت 

آید، هر زمان، انسان آزاد، از هر سو،به محاصره خشونت در است. بنابراین،

بایـد حـق نـاطق     کرامت مـى انسان آزاد و با آموزه عمومى قرآن اینست:

 بگردد و میزان تنزه از ناحق را به صد در صد برساند.

 2.یـابی کرامـت  برای حـر شـدن و باز  ایجاد فرصت  م:آموزه یازده

 زاد شدن و بازیافت کرامت، به یمـن بستن باب ویرانگرى با گشودن باب آ

شود. ایـن روش را همـه آنهـائى کـه      دو آموزه دهم و یازدهم، ممکن می

انـد. در   اندیشه راهنمایشان بیـان آزادى اسـت، بـا موفقیـت بکـاربرده     
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ــردن ا  ــاور و سیاســت و جنــگ، بکــار ب یــن روش بســیار قلمروهــاى ب

تراست. با بزهکاران نیز این روش با موفقیت بکار رفتـه اسـت. در    مشکل

انـد بزهکـارانى کـه حـرّ      انقالب مشروطه ایران و در انقالبهاى دیگر، بوده

هـا نیـز،    انـد. جامعـه   اند و الگوهائى ماندگار از کرامت انسانی گشـته  شده

ساختن و رشـد گشـوده   اند با بستن باب ویرانگرى، درب  بتدریج دریافته

. در مثالی که در باال آوردم، دزد مسلح، اگر بیمار نباشد، و صـاحب  شود می

خانه اگر ثروتمند باشد، چرانتواند او را به کار بخواند و دستمایه در اختیـار  

ای حـر شـدن و کرامـت خویشـتن را     او بگذارد؟ فرصت ایجاد کردن بـر 

ندانى شدن در مدار بسـته  یافتن، سنت همواره متجددى است. بجاى زباز

ویرانگرى، گشودن افق باز همیارى، سنتى است که نیـاز بـه حسـین )ع(    

 دارد: تسلیم نشدن به زور و دعوت به حق.

ها، بویژه تبعیض به زیـان   از میان برداشتن تبعیض دهم:آموزه دواز

زور و تبعیض یکـدیگر   دانیم که تبعیض با خشونت همراه است. می 3.زنان

. در کنـد  مـی کنند. چرا که تبعیض بکار بـردن زور را توجیـه    میرا ایجاب 

ترین تبعیض، تبعیضی است که به زیان زنان برقرار بوده  همگانی ها، جامعه

و « انبـان هـوس و شـهوت   »او را  است و هست. دون انسان شمردن زن،

انگاشتن و برایش کرامت و منزلت قائل نشدن، عامل تولید « جنسی شئ»

از  باید میرا  زدائی، کار ضشب زور است. از این رو، در تبعی و مصرف روز و

ها در خانواده و  نگاه به رفع تبعیضرفع تبعیض نسبت به زنان آغاز کرد و آ

همزمان، به رفع تبعیضی باید پرداخت که به زیان طبیعـت برقـرار شـده    

ه محـیط زیسـت را دارد   است. این تبعیض خشونتی را ببار آورده است ک

ها در هر جامعه و میـان   واع تبعیضبرد. و سرانجام به رفع ان رگ میبکام م

 زیرسـلطه، –و هـم در رابطـهِ مسـلط     ها جامعهپرداخت: هم در  ها جامعه

 بـر  و جامعـه  در قـدرت  اعمـال  ویژه حق معنای در گرائی، نخبه با نخست

مبـارزه کـرد.    بایـد  مـی ، «ها نخبه»زیر سلطه، قائل شدن برای  های هجامع

هـای نـژادی و ملـی و     تبعـیض . به تقوی و نه به قدرتمداری است تکرام

حق اعمال قـدرت قائـل شـدن    گرائی و ناشی از نخبه قومی و... در بخشی،

 هستند.   ها هبرای نخب

عدالت را بمثابه میزان سـنجش پنـدار و گفتـار و     آموزه سیزدهم:

شـدنی اسـت    ها هکاستن از بار زور در رابط 3.آوردن، درکارها هکردار و رابط

هرگاه بنا بر توحید اجتماعی و نه تضاد اجتماعی باشـد. بـرای ایـن کـار،     

عدالت اجتماعی را نه هدف که ترازوئی بشماریم و آن را سـنجش   باید می

ـ ها جامعه، بکار بریم. در ها هپندارها و گفتارها و کردارها و رابط ه ، بنا بر رابط

هم افـزوده و انبـوه   هـا بـر   رابریزا است. ناب قوا است و این رابطه، نابرابری

هـای   کـه در جنـبش  « باچیزدرصد  1چیز و  درصد بی 11»شوند. شعار  می

هـا در   الدی(، گویای شدت گرفتن نابرابریمی 2311اعتراضی این ایام )پائیز 

ای را پدید  ها که مجموعه و در سطح هر جامعه است. نابرابریسطح جهان 

 اند. ا بخواهی سنگین کردهدر جهان را تاند، جو خشونت  آورده

انـد. ایـن    ها شناسائی شده ب عدالت اجتماعی، انواع نابرابریدر کتا

                                                 
وی است که زن و مرد برابرند وسبقت گرفتن در کرامت به تقغیر از این ـ3

(، زن و مرد، حقوق ذاتی یکسان دارند )نگاه کنید 13)قرآن، سوره حجرات آیه 
ند. از این رو، و مرد استعداد دوست داشتن دار به حقوق انسان در قرآن( و  زن

(. 21روم آیه  ت )قرآن، سورهکننده رابطه زن با مرد اس دوست داشتن تنظیم
آن، نه دوست داشتن که هشدار که بسا زادگاه خشونت، خانواده ایست که در 

 کننده رابطه زن با مرد و این دو با فرزندان است. قدرت تنظیم

. از این (34ستند )قرآن، سوره انبیا، آیه و قسط میزان ه بنا بر قرآن، عدلـ3
و « اعدلو»فرماید  سط برسید، میفرماید رفتاری کنید که به عدل و ق رو، نمی

برای تفصیل نگاه کنید به فصل چهارم اصول راهنمای «. احکم بینهم بالقسط»
 اسالم در باب عدالت و نیز کتاب عدالت اجتماعی، فصل هشتم
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اندکه هر چهار بعد واقعیت اجتمـاعی   ید آوردهها که مجموعه را پد ریبنابرا

افـزون  ی و فرهنگی( را گرفتار خشونت روز)سیاسی و اقتصادی و اجتماع

امعه و در مقیـاس  ر مقیاس هرجکرده است. از این رو، در مقیاس جهان و د

 زدائی در گرو میزان گرداندن عدالت است.   هر انسان، خشونت

دانسـتیم   1.انگیختگیماعی خودتوسعه قلمرو اجت آموزه چهاردهم:

انگیختـه  خود و آزادی و دیگر حقوق کردن، که زندگی را عمل به استقالل

بـردن زور   هدف و بکاراست. پس غفلت از حقوق خویش، تنها با قدرت را 

این، عمل به دستور قدرت فرموده را  رویـه کـردن، میسـر    را روش، بنابر

جـوش در جامعـه،   هـای خود  ن فعالیت. و دانستیم که کاهش میزاشود می

این، کـاهش  کار و ابداع و خلـق در جامعـه، بنـابر   گویای کاهش میزان ابت

ن رو، از ای افزایش تخریب نیروهای محرکه است.تولید نیروهای محرکه و  

هـر کـس خـود    »پذیر کردن و عمل بـه اصـل    نظام اجتماعی رابازو تحول

را برای همگان فراهم کردن، به ترتیبـی کـه   « کند میخویشتن را رهبری 

ــه   ــردن خودانگیختـ ــری کـ ــتن را رهبـ ــمار خویشـ ــد، در شـ باشـ

 ها است.   زدائی خشونتکارآمدترین

افـزون،  وزوجود که دانش و فـن، بـا شـتابی ر   در جهان امروز، با این 

نواع جبرها زنـدگی  یابد و ا میزان خودانگیختگی کاهش می ،کنند میرشد 

ی جبرهـا و مبـارزه بـا آنهـا،     نـد. از ایـن رو، شناسـائ   ا را دستوری کـرده 

 زدائی ضروری است که جهان امروز، سخت بدان نیاز دارد. خشونت

شخصـیت و زبـان    رهاشدن و رها کـردن از کـیش   آموزه پانزدهم:

را « فریب پسند و عامه عامه»های زبان  ویژگی 2.«فریب و عامه پسند عامه»

ام. در اینجـا، یـادآور    ه یک، تشریح کردهدر کتاب عدالت اجتماعی، یک ب

شوم که این زبان، تنها در توجیه بکار بردن زور، کاربرد دارد. چـرا کـه    می

ن از برانگیختن آدمی به عمل به حق، نیاز به فریب ندارد. نیاز به رهـا کـرد  

فریب و غفلت دارد. در جامعه امروز ایران، نقش زبان فریب را در بازسازی 

ایم و همه روز مشـاهده   ده کردهبه فراگیر شدن، مشاهتمایل  استبدادی با

هاشـان   تـش هائی که، در جهـان، آ  کنیم. نقش همین زبان را در جنگ می

ـ  زبانه می کـه  . پـس بایـد آسـان دریـابیم     کنـیم  یکشد، نیز، مشاهده م

از رهگـذر آزادی دو   اثـر کـردن زبـان فریـب     زدائی از زبان و بی خشونت

بـدان   بایـد  مـی کاری اسـت کـه هـم امـروز     ها،ها و اطالع جریان اندیشه

 پرداخت.  

ق و ابتکـار و  زدائی از زبان، زبـان اسـتقالل و آزادی و حقـو    خشونت

اسـت. همـراه بـا ایـن     کـردن   ابداع و خلق و دانشرا جانشین زبان قدرت

                                                 

دهد که از امر طاغوت  های فراوان به انسانها هشدار و زنهار می آیه قرآن در ـ1

شود، هرکس  )فرعون و جبارهای دیگر( پیروی نکنند. و نیز مکرر یادآور می
کند. اما غفلت بزرگی که خاطرنشان  می خود خویشتن را هدایت یا گمراه

 خود سک هر که است خدا ↔کند، اینست: تنها در رابطه انسان  ها می انسان
 از غفلت. یابد می باز را خویش انگیختگی خود و کند می رهبری را خویشتن

 که چرا. است خودانگیختگی بردن یاد از و رهبری قوه شدن دستور تابع خدا،
 پیدا تحقق خودانیگختگی به آزادی و استقالل و آفرید آزاد و مستقل را انسان

رامون بعث( خدا را است و ها پی )بعث( به حیات )آیه کند: برانگیزندگی می
ه که مخاطب خودانگیختگی ذاتی حیات، آفریده او است. از این رو، در تمامی آی

انگیخته است چرا که هدایت خداوندی به همگان داده انسان است، هدایت خود
فرمود. اما اختیار  خواست دستوری همه را هدایت می شده است. اگر خداوند می

تا نفس او خود خویشتن را هدایت کند. انسان  دنهاو تدبیر را برعهده انسان 
ول است و ؤسان... و انسان مسقائم و اهل استقامت است و قوام است. ان

 این، خودانگیختگی است.ولیت فرع استقالل و آزادی، بنابرؤمس

ه های قرآن هم در باب زبان فریب و هم روشهائی است ک بخشی بزرگ از آیهـ 2

 برند.  بکار می مبتالیان به کیش شخصیت

برای شکوفایی فرهنـگ  زدائی عمومی از فرهنگ  زدائی، خشونت شونتخ

 .استآزادی 

 هـای  هفرآوردیا جدا کردن فرهنگ از ضد فرهنگ  آموزه شانزدهم:

ی فرهنگها، در ایتالیـا، ضـرورت جـدا    تگودر نخستین کنگره گف 3.قدرت

ام.  نشان کردهاطرقدرت را خ های هکردن فرهنگ از ضد فرهنگ یا فرآورد

یقت، با بکار بردن منطق صوری که روش ساختن و بکار بردن زبـان  در حق

فریب است، فرهنگ حاصل مجموع ابتکار و ابـداع و خلـق یـک جامعـه     

کشف و خلق کـار عقـل   . بدیهی است که ابداع و ابتکار و شود میتعریف 

نماید. اما بنا بر واقـع،   این، بنا بر صورت، تعریف صحیح میرآزاد است. بناب

 هـای  هعقل قدرتمدار که جز در ویرانگری بکار بردن فـرآورد  های هفرآورد

. پس دهند میفرهنگی قرار  های هعقل آزاد نیستند را نیز در شمار فرآورد

زدائـی بـه    انگر را ضد فرهنـگ بشـماریم، خشـونت   ویر های هاگر فرآورد

هـا، بطـور خودجـوش،     . فرهنـگ شود میزدودن ضد فرهنگ از فرهنگ 

ی اسـتقالل و آزادی و  و فرهنـگ جهـان   کننـد  میقرار بایکدیگر رابطه بر

 کنند. رشد همآهنگ جهانیان را میسر می این،صلح، بنابر

در  3.زدائــی شــرکت دادن همگــان در خشــونت هفوودهم:آموووزه 

مسلمان، امر به معـروف و نهـی از منکـر، جـواز بکـار بـردن        های هجامع

ن آزادی، در خشونت از سوی همگان گشته است. از خود بیگانه شدن بیـا 

بیان قدرت، ماهیت امر به معروف و نهی از منکر را نیز به ضد خود، تغییـر  

داده است. اما اگر  بیان آزادی را  اندیشه راهنمـای خـود کنـیم، امـر بـه      

شود. بهترین شیوه چنین امر بـه   می معروف، فراخواندن به عمل به حقوق

 شـود  مـی کرمعروفی، الگوی عمل به حقـوق شـدن اسـت. و نهـی از من    

ی را تـوانیم جهـان   محل کردن قدرت )= زور(. مـی  بیزدائی، از راه  خشونت

زدائی همگـانی شـده باشـد. تصـور ایـن       تصور کنیم که، در آن، خشونت

بیگـانگی مسـلمانها از اسـالم بمثابـه بیـان       دهـد  میجهان، به ما امکان 

ران تار جبااستقالل و آزادی و بدل شدن هر مسلمان به یک مستبد و گرف

 را اندازه بگیریم.  شدن و ماندن مسلمانها

طور مستمر، نسبت به جواز خشونت شـدنِ امـر   ه در جریان تاریخ، ب

کـه   خردمنـدانی اند بودهبه معروف و نهی از منکر، هشدار داده شده است. 

انـد. امـا وقتـی     ی از منکر را چاره کار تصور کردهترک امر به معروف و نه

پندار و هر گفتـار  ت است، خشونت خمیرمایه هر اندیشه راهنما، بیان قدر

ه بیان اسـتقالل  شود. پس چاره کار، بازیافتن اسالم بمثاب و هر کرداری می

خـالی از زور   پندار و گفتار و کرداریعنی ،معروفو آزادی است. بنابراین بیان

انسـان   زدائی، . بدین خشونتو گفتار و کردار پر از زورپندار  یعنی و منکر

راه  نـد راسـت  متمجوید: نوزاد مستقل و آزاد و حقـوق و کرا  نو میتولدی 

 گیرد. رشد را در پیش می

آموزش و پرورش را بکار آموزش و پـرورش انسـان    دهم:جآموزه ه

                                                 

اند. در قرآن،  های آن تشریح شده در بخشهای آتی، فرهنگ آزادی و ویژگی ـ3
تولید و اند و انسانها به ترک  صفت جسته« منکر»های قدرت  رآوردههمه ف

م در اصول اند. هم در کتاب کیش شخصیت و ه مصرف آنها فراخوانده شده
تقالل رت در دسترس جوینده اسهای قد ای از فرآورده راهنمای اسالم، مجموعه

 اند. و آزادی خویش قرارداده شده

های قرآن که موضوع  جوینده حقیقت چون به قرآن مراجعه کند در همه آیه ـ3

ا خالی از زور و ه«معروف»یابد که  ه معروف و نهی از منکر است در میآنها امر ب
شود، از خود  یها همه زور هستند. چون از این حقیقت آگاه م«منکر»خمیرمایه 

گستری و همگانی  پرسد ازچه رو، امر به معروف و نهی از منکر جواز خشونت می
دارد از چونی و چرائی  شدن بکار بردن خشونت شد؟ این پرسش او را برآن می

 از خود بیگانه شدنِ دین در بیان قدرت، تحقیق کند.
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و انسان آلـت   کند میدانستیم که وقتی بنیاد رهبری  1.حقوقمند درآوردن

انسـان  . جای بنیـاد را بـه   شود می، به ضرورت، قدرت هدف شود میفعل 

کـه   دهد میدادن و بنیاد را در جای وسیله نشاندن، به انسان این امکان را 

وش کند. بـدین قـرار، از دیـد    استقالل و آزادی و دیگر حقوق را هدف و ر

زدائی، آموزش و پرورش نیازمند سه تغییـر اسـت: یکـی تغییـر      خشونت

نـای  محتوای آموزش و پرورش برای آنکه از کودکی، انسان حقوقمنـد بمع 

که انسـان  و پرورش برای اینعامل به حقوق بگردد و دیگری هدف آموزش 

برای به خدمت بنیادهای سیاسی و اقتصادی و دینی و اجتماعی و هنری و 

فرهنگی، تعلیم و تربیت نجوید. بلکه امکان رشد در اسـتقالل و آزادی  را  

جامعـه   بجوید. به ترتیبی که بنیادهای جامعه، همواره، وسیله کار اعضـای 

تر شود. نیازهـا را   بار زور، سبک و سبکبه ترتیبی باشند که روابط آنها از 

لها در جریـان رشـد معـین کننـد.     انسانهای برخوردار از استعدادها و فض

اقتصادی و فرهنگی و دینی و سیاسـی و اجتمـاعی    های هبراین، فرآوردبنا

 این، به صفر کنند.  ، میل بکاهش، بنابرویرانگر

بنا بـر قاعـده، خـالء را     2.جلوگیری از پیدایش خالءدهم: زآموزه نو

. چنانکه، هر آدمی وقتی دانش انجام کاری را نـدارد،  کند میهمواره زور پر 

از آن کار را با بکار بردن زور انجام دهـد. ویرانگـری ناشـی     شود میبرآن 

ترین ویرانگریهـا در  تـرین و جوراجـور   پرکردن خالء با زور، بسـا بـزرگ  

است. در هر چهار بعد سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و اجتمـاعی   ها جامعه

 آینـد  مـی ها بوجود با طبیعت، همه روز، فراوان خالء و نیز در رابطه انسان

هـا   و آسیبهای اجتماعی، یکی از شاخص ها شوند. نابسامانی زور پر میکه با

گـونگی  . اندازه تولیـد و چ آیند میها بکار گیری خالء هستند که در اندازه

بکار رفتن نیروهای محرکه، شاخص دیگر و مهمتری است. در میـان ایـن   

. آینـد  میها بیشتر بکار ، اندیشه راهنما و دانش و فن، دریافتن خالءنیروها

ایـن و آن بیـان قـدرت     راهنما هستند که اگـر  های هبیش از همه، اندیش

، اندیشه یـا  ای هجامعآورند.  بدین قرار،  اگر، در  باشند، خالءها را پدید می

راهنما بیان قدرت باشد یا باشند و سطح  دانش و فن پـائین و   های هاندیش

کمتر در تولید کاال یا خدمت و هنر و بیشتر در مصرف کاربرد پیدا کننـد،  

آینـد و میـزان مصـرف زور،     خالءهـا فراوانتـر پدیـد مـی     در آن جامعه،

                                                 
آزاد و در شیوه آموزش و پروش وقتی به هدف شکوفایی انسان مستقل و  ـ1

گراید؛ آموزگار، در مقام خلیفه خدا،  رشد بنا شده است به شیوه خدایی می
رد؛ خداوند به انسان آنچه ب روش خداوند را در آموختن و پرورش دادن بکار می

دانست آموخت؛ به او بیان آموخت؛ او را بر نفس خویش بصیر گرداند؛ او  را نمی
را  مود و به یمن بعثت، بیان آزادیرا بر استعدادها و حقوق خویش آگاه فر

تره استقالل و آزادی او راه حق و رشد را که گس راهنمای اندیشه او کرد؛ راست
داند، از بیراهه گر کند و کرامت او را افزون می کران هستی وصل می را به بی

و هم از آغاز، به او هشدار داد، به میوه ممنوعه قدرت و  جدا فرمود.« غی»
 کند.  زدیک نشود، سقوط میقدرتمداری ن

دهد و فراوان که به محض غفلت از  قرآن، به درست، به انسان هشدار میـ2
شود. راستی اینست که غفلت از خدا، غفلت  خداوند، بنده بی اختیار شیطان می

از استقالل و آزادی خویش است و غفلت از استقالل و آزادی، به زندانی شدن 
کند. اصل راهنما که  رد که قدرت )= زور( ایجاد میگی در محدوده ای انجام می

آورد و حد را  شود و حد در کار می موازنه عدمی و توحید است، ثنویت می
خدا را با ثنویت  ↔آورد. چنانکه آدم و حوا توحید  انسان  قدرت پدید می

انسان و خدا، در پی همآوردی با خدا شدن، جانشین کردند و هبوط کردند. 
کند، درجا در می یابد که غفلت از حق جز زور گفتن و یا زور  هرکس تجربه

برای آنکه دریابند هر  گری برانگیختن همگان را به تجربهشنیدن، شدنی نیست. 
کند و سپس به تمرین زندگی از راه بکار بردن حقوق و فعال  خالئی را زور پر می

است که  کردن استعدادهای خویش فراخواندن، خشونت زدائی سخت کارآمدی
 آموزد.  قرآن می

 شود. میافزونروز

 بینـیم  مـی ان انقالب که تأمل کنیم، از راه درس گرفتن، در ایران دور

 شد میمحور گشت، اگر تولید ن آزادی اندیشه راهنمای همگان میاگر بیا

و دانش و فن و دیگر نیروهای محرکه در باور شدن اسـتعدادهای انسـان،   

 شد میزسازی نآمدند و استبداد با ، خالءها پدید نمیکردند میکاربرد پیدا 

 گشت.   و چنین ویرانگر نمی
بیدار نگاه داشتن وجـدان بـر ذاتـى بـودن حقـوق و       موزه بیستم:آ

محتـوای وجـدان جمعـی و     3.ممارست در عمل به حقوق و دفاع از حقوق
. وقتی دهند میتشکیل آدمیان مستمر  های هبفردی را همواره حاصل تجر

تجربه مستمر، برای مثال، تجربه ایستادن برحق اسـت، حافظـه تـاریخی    
نتیجه ایسـتادگی برحـق    ،را از یاد ببرد، اما وجدانممکن است رویدادها 

و  شـود  مـی : ایستادگی برحق سبب ادامه حیـات  کند میرادر خود ضبط 
. وجدان تاریخی این نتیجه را آورد مینایستادن برحق، مرگ و ویرانی ببار 

و وجـدان اخالقـی، ایسـتادگی برحـق را      کند میبه جدان اخالقی منتقل 
 .  گرداند میار و گفتار و کردار اصلو ارزش راهنمای پند

تواند از آدمى بستاند و کرامت را نیز. بنا بـر   حقوق را هیچ زورى نمى
این، وقتی هم آدمی الف( در محاصره آتش زور است، وجدان اخالقی به او 

که  نباید از استقالل و آزادی و از حقوق دیگـر و کرامـت    دهد میرهنمود 
آزادی،  باید اسـتقالل و  ، میخسته شود خویش، غافل بماند و ب( بی آنکه

ود. در این پهنا است که خشونت کرامت و حقوق زورمدار را به او یادآور ش
شود و زورپرستی که خشونت را روش کرده است، امکان بـدر   محل می بی

آمدن از غفلت و باز یافتن اسـتقالل و آزادی و کرامـت خـویش را پیـدا     
.کند می

ی که سیمای کلی آنهـا در بـاال آمـد خـود     یها هبیان آزادی و سامان
برای زیستن در سامانه وسیعتری از  اصول راهنما ی هستند ازهای همجموع

گیرنـد. قـرآن    آزادی و حقوقمندی که نزدیک به تمام قـرآن را در برمـی  
مکرر به بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی زندگی انسـان  

پـردازد و دائـم    نوعش و با طبیعـت( مـی  )در رابطه انسان با خودش، با هم
دهد. افسوس که مسلمانان بیشتر از غیر  زدایی را تذکر می خشونتقواعد 

مسلمانان از این بیان غافلند

ای که  و سامانه جا بیش از این مجال باز کردن استقالل و آزادیدر این

کنـد نیسـت. بـه جسـتجوگران بیـان       زدایی ارائه می قرآن برای خشونت

 که هرگاه خود یا دیگران تحقیق را ادامه دهنـد،  کنم مینشان ی خاطرزادآ

را کاملتر گرداننـد.   ها هدیگر را بیابند و مجموعه آموز های هتوانند، آموز می

 تر استکاری بزرگ ها به عمل درآوردن این آموزهالبته 

 

 

تواند کالم محمد باشد؟ چرا قرآن نمی

 
د نباشد؟ به چه دلیل ذهنیت شود: چرا قرآن کالم محم پرسیده می

ه باشد در نحوه تکوین قرآن و دانش و سلیقه و زبان پیامبر نتوانست

های بیان آزادی که در نوبت  گذار باشد؟ تبیین اصول راهنما و ویژگیثیرأت

ای از این اصول برشمرده و تشریح شدند، اینک به ما  قبل برای سامانه

خود و پرسشهای دیگر به پرسشی پاسخ دهیم که  دهند میامکان 

 پرسش اصلی است.  گویند می

 تواند کالم محمد باشد؛ به دالیل زیر قرآن نمی
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اگر قرآن جز کالم خدا بود، در آن اختالفها بسیار یافت  -1

 1ند؛شد می

11- دارد، و البته این ادعای سخن باال ادعائی بس روشن در بر

« الی از پیچ و خممبین و خ»روشن همراه است با ادعای دیگری: قرآن 

یعنی مراجعه کننده به آن  نیاز ندارد دست به دامن هرمنوتیک  2است؛

فلسفی شود تا آن را بفهمد. به سخن دیگر، اگر در متن اختالف وجود 

داشته باشد، آسان قابل تشخیص است و به محض تشخیص چنین 

آیا اختالفی، کتاب دیگر کتاب حق نیست تا بدان نیاز باشد که بحث کنیم 

این کالم به خداوند متعلق است یا به پیامبر.

21- راوان از قرآن وجود بر اساس گفته باال، این ادعا که قرائتهای ف

ز قرآن وجود دارد که، شود. زیرا تنها یک قرائت ا وجه می دارند نیز بی

خالی از اختالف است. قرائت قرآن بر اصل ثنویت و با روش  بدان، کتاب

کننده را به این نتیجه  ائتیا منطق جدلی، قر کردن منطق صوری

قضهای بسیاری نیز شمار، تناه در قرآن افزون بر اختالفهای بیرساند ک می

اند این اختالفها و تناقضهای  دانیم که مفسران کوشیده وجود دارند. می

فتار ثنویت و منطق صوری خودساخته را توجیه کنند و عقلهای گر

خود را از اصل راهنما و روشهایی  بپرسند: چرا از خود ید حتان نتوانسته

اند رها نکنیم؟ چرا باید  پرداخت این یا آن بیان قدرتکه درخور ساخت و 

ها و آنگاه در متنی شود پر از اختالفها و تناقضقرآن را چنان بخوانیم که 

 پی توجیه آنها شویم؟ 

یت را وال یک مثال بیاورم؛ والیت مطلقه و غیر مطلقه فقیه، و کالً

قرآن پدید  های همعنی کردن، تناقضهای بسیار میان آی« قدرت بر»

اطیعوا » فرماید می: هواداران والیت فقیه بخشی از یک آیه را که آورد می

 اند. اما بیانگر والیت فقیه گمان برده« واطیعوالرسول و اولواالمر منکم اهلل

کند.  اقض پیدا میدر خود آیه تن« منکم»در نخستین قدم با « قرائت»این 

آنگاه این هواداران باید دست به دامن فنون تفسیری بشوند و توجیه 

مقصود کسی بودن نیست، بلکه « منتخب شما»، «منکم»کنند مقصود از 

کند یا به قول فقیهان  ا میوالیت بر آنها را پیداز مردم است که شرائط 

. اما کتابی که زده، والیت در آنها در این زمان متعیّن شده استارسطو

کند، چرا قصد خود را روشن  خود را  مبین و بدون اعوجاج توصیف می

نگوید، حال آنکه با توجه به موقعیت رسول )ص( و منتخب بودن او، 

دهد؟ اما این  اولواالمر منکم، به طور روشن، برگزیده شما بودن معنی می

بسیار  های هآی، بلکه با آورد میپدید « قرائت»تنها تناقض نیست که این 

زنان و مردان مؤمن »و « امرشان به شورا میان آنها است»دیگر، از جمله با 

و... تناقض  3«کند هرکس خود را هدایت می»و « بر یکدیگر والیت دارند

کند. ناگفته نماند اکثریت بزرگی از فقها چون این تناقضها را قابل  پیدا می

ه والیت فقیه قائل شوند. با این حال، اند ب اند، نتوانسته هرفع و توجیه نیافت

شناس بر آنها الزم است  که به عنوان دین کردند میاین اکثریت اگر توجه 

اختالف اختالف،  ها هاز قرآن را بجویند که قبول آن میان آی« قرائت»آن 

یافتند که  رد، این نکته ساده عقلی را در میجه رسد به تناقض، پدید نیاو

م تصمیم مقام اطاعت حاکم بر مقام اجرا است و مقامقام تصمیم مقدم و 

نیست. پس، تصمیم مقدم  ممکن نیست. چراکه اطاعت کردن در تصمیم

است، و مقام اجرا، مقام « شوری بینهم»مقام تصمیم جمعی، مقام بر اجرا و

گزیند. اگر  مع او را برای اجرای تصمیم بر میاطاعت از کسی است که ج

نیز هیچ اختالفی  ها همیان آی کردند می این روش ساده را رعایت
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 افتاد. نمی

کند و  قرآئتی وجود دارد که برای قرآن اختالف و تناقض جعل نمی

کند  هایش را قابل مشاهده می جویی، کتاب حق و ویژگی اصل حقبلکه بر 

، به کنند های دیگر قابل مشاهده نیز نمی و آزادی و حقوقی را که قرائت

 سازد. دل میانداز آدمیان ب چشم

قرآن کتاب حق است و نزاع بر سرکالم خدا یا کالم پیامبر  -2

چون حق است خدا »اساسی که  زهآمو اینبربنا بودنش خود فریبی است؛

، عقل آدمی آزاد است «فرماید حق است میفرماید و نه چون خدا  می

های حق بسنجد، خواه خدا نازل کرده  های قرآن را به محک ویژگی آیه

نها آزاد است و حق دارد، بلکه خواه نبی انشاء کرده باشد. نه تباشد 

بدین سان، 3ول است در مورد بیان حق بودن قرآن علم بجوید.ؤمس

پیشاپیش، قرآن راه را برای از خود بیگانه کردنش در این یا آن بیان 

 قدرت بسته است. در توضیح بیشتر عرض کنم؛

سوره نساء، یکی اینست  12های حق، مستفاد از آیه  از ویژگی -1-2

که خالی از تناقض باشد و با هیچ حقی از حقوق نیز اختالف نداشته باشد 

ر نیز خاطر نشان دیگ های هچه رسد به تضاد. قرآن این ویژگی را در آی

جای آنکه قرآن را به این ویژگی و کند. پس چرا به اهل خرد می

کالم پیامبر بودن  های دیگر حق بسنجیم، بحث از کالم خدا و یا ویژگی

آن را پیش کشیم و، بدان، از حقوقی غافل شویم که صاحب قرآن آن را 

؟ آیا همین قدر کافی نیست ثابت کنیم خواند میکتابی برای تبیین آنها 

این، کتاب از خدا های حق نیست و بنابر بخشی از کتاب دارای ویژگی

مبری هر دو دروغ نیست؟ و به تبع، چون کتاب از خدا نیست، یا خدا و پیا

حق امانت بجا نیاورده و به دروغ « محمدِ امین»هستند و یا دست کم 

 خود را پیامبر خوانده است؟ 

ممکن است ادعا شود خداوند هست و پیامبری محمد )ص(  -2- 2

نیز حق است، اما از آنجا که خداوند رهنمودهائی را داده است و پیامبر، 

رده رهنمود داشته، آن را به کالم درآو بنابر حالتی که به هنگام دریافت

ای از کالم حق و ناحق گشته است. اما این  است، از این رو، قرآن مجموعه

 :آورد میادعا هم تناقضهایی در بردارد و به بار 

گزیند و  ه فردی را به عنوان پیامبر بر میخداوندی ک تناقض اول: ●

بر رهنمود او را به کالم در دهد، فعال است. اما وقتی پیام به او رهنمود می

شود! چنین خدائی بکار ساختن این و  پذیر می ، همین خدا فعلآورد می

آن بیان قدرت ممکن است بیاید، اما بکار ساختن کالم حق )ادعای قرآن( 

پذیر خود آفریده  ن، خدا نیست زیرا؛ الف( خدای فعل. افزون برایآید مین

برد، نه  پذیر گمان می فعلت که ولو برای یک لحظه او را اس سیک

پذیری محدود شدن  فعل دگار مطلقی که آزادی محض است. ب(آفری

، زیرا که در است و در اینجا نه به خاطر شخص پیامبر که به خاطر قدرت

 ای جز قدرت وجود ندارد.  هستی آفریده، محدودکننده

پیامبری که هر کالم او گویای حالتی از حاالت متغیر  تناقض دوم:●

 گوید میشود قرآن کالم خدا است. هم خود او  نسانی اوست، مدعی میا

چون بشر است در سخنان او وجود اختالفها ممکن است و هم قرآن  که

. پس شد میاگر از غیر خدا بودم، در من، اختالفهای بسیار پیدا  گوید می

او به عمد و به آشکار دروغ گفته است. چگونه بتوان پیامبر دروغگو را به 

 پیامبری پذیرفت و کتاب او را روش صیر به خدا دانست؟ 

کسانی که به مقایسه قرآن با دو کتاب تورات و انجیل، به لحاظ 

پردازند  کتاب به آنها در مقام پیامبر، میوجود دو پیامبر و تعلق 

شان صوری است. چرا که آنچه در میان یهودیان و مسیحیان رخ  مقایسه
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ست در ربط قول و فعل مقامات روحانی با کتاب داد این بود که آنها، نخ

سان اصالت انسان در میان مسیحیان اینتردید کردند. جنبش هوادار 

آغاز شد. سپس در بودن یا نبودن کتاب از پیامبران خویش شک کردند و 

سرانجام در بودن و نبودن موسی )ع( و عیسی )ع( تردید کردند. این سه 

ساز شد  زدند. البته شک نخستین انقالب های فراوانی را دامنشک تحقیق

سان آغاز ا به عصر روشنائی گشت. ماجرا اینچرا که از عوامل  ورود اروپ

شد: جانبداران اصالت انسان از خود پرسیدند چرا کلیسا اجازه ترجمه 

دهد؟ چرا غیر از مقامات کلیسا  نمیات و انجیل را به زبانهای مختلف تور

کتاب را ندارد؟ نکند هرچه خود  کسی حق مراجعه به این دو

دهد؟ این پرسش آنها را  سبت میو به این دو کتاب ن گوید میخواهد می

این دو کتاب که تا آن زمان فقط به التین بود  برانگیخت به آموختن زبان

و مراجعه به آنها کاری بس پیچیده بود. بدین مراجعه بود که به افشای 

باره محمد )ص( و قرآن ید آمد. درختند و جنبش نوزائی پدکلیسا پردا

–تقلید از غرب شودردید وجود ندارد. اگر هم قرار برهیچیک از این سه ت

 است بایسته که کاری  -نیست آزاد عقل خور در وجه هیچ به البته که

 بیانهای ساخته، ملغا را مطلقه والیتهای انواع قرآن، از الهام با که است این

از  مهم عاملی گونه بدین و کرده افشا را نمسلمانا عقول بر حاکم قدرت

مسلمان را از  های همجموعه عوامل دیرپائی حاکمیت استبداد در جامع

اعتبار بیندازیم. و سرانجام بدین وسیله تالش برای روشنگری را 

بیاموزیم، آنگونه که فرهیختگان عصر روشنگری در غرب انجام دادند، 

و کرامت انسانی برخاستن و آن را در   یعنی به دفاع از بیان آزادی و حقوق

 اختیار انسانیت امروز و فردا قرار دادن. 

های آن، آنگونه که پیشتر  تبیین بیان آزادی و ویژگی تناقض سوم: ●

گذارد که تنها قرائتی که، بدان،  وردیم، محلی برای تردید باقی نمیاز این آ

ان آزادی است. شود قرائت قرآن بمثابه بی کتاب خالی از اختالف می

ا ثابت کنند. پیشاپیش ادعای دیگری دارند باید ادعای خود رکسانی که

شوند. زیرا ولو مدعی شوند قرآن  دهم بدین کار قادر نمی اطمینان می

مجموعه حق و ناحق است، بدین خاطر که سخن راست، خالی از تناقض و 

ای که  ست، باید توضیح بدهند چرا گویندهسخن دروغ، واجد تناقض ا

بر او ممنوع بوده است که از آغاز تا پایان  سته است حق بگویدتوان می

کتاب حق بگوید؟ اگر ممنوع نبوده است، پس قرائتی که، بدان، قرآن 

 شود، وجود دارد.  خالی از اختالف می

توانست بدون  است که میبدین قرار، قرآن تنها بمثابه بیان آزادی

ها و حق و  را ترکیبی از تناقضنتناقض عرضه شود. کسانی که قرآ

اند، باید  به این پرسشها پاسخ دهند: ها یافته ناحق

سته از آغاز تا پایان رسالت خویش، بدون تناقض توان میاگر پیامبر 

چرا نکرده است؟ و اگر او سخن بگوید و تنها حق را بیان کند، خوب

ن بگوید، سته بدون خطا یا تناقض سختوان نمیبشری مثل ما بوده که 

این توانایی را داشته است. او که خواند میخداوندی که کتاب را کتاب اهلل 

چرا پیامبر خویش را بدین کار توانا نکرده است؟ به دیگر سخن، اگر 

 این و آن اوضاع ون استدالل که بشر بوده است و بنابرپیامبر )ص( با ای

سال، کتابی  23طی  ستهتوان نمیکرده و  احوال، این و آن حال را پیدا می

کند که خدای محمد  خالی از اختالف ارائه کند، این پرسش محل پیدا می

چه؟ اگر او بدین کار  توانا است پس ادعا باطل است و اگر نیست، پس 

 خدا نیست. 

ئتی از قرآن که اختالفها را امشاهده شد که قر تناقض چهارم:●

قرآن را نه کتاب حق، که ، وجود دارد. حال، کس یا کسانی آورد میپدید ن

شوند؛ شمرند مرتکب چند عمل می ای از حق و ناحق می بلکه مجموعه

کشند و ب( دنیا را بکام  پرده غفلت بر وجود این قرائت می الف( 

کنند. چرا که تشخیص حق از ناحق را یا کسی باید  پرستان می قدرت

حکم شود انجام دهد که خود حق ناب باشد که آن فقط خدا است، و یا 

های  که حق نسبی است، یعنی ویژگی همه زمانی و همه مکانی و ویژگی

شه حقوق انسان، بمثابه حقوق دیگر حق را ندارد. چنین حکمی با اندی

کند. ناقض ادعای نسبی بودن حق نیز  شمول، تناقض پیدا می جهان

هست. زیرا برای این که هرکس برداشتی از حق داشته باشد که با 

شمول وجود داشته  باید حقی جهان ی یکسان نباشد، میگربرداشت دی

باشد تا بتوان گفت برداشتها از آن متفاوت است. اگر چنین حقی وجود 

حق یکی  های هنداشته باشد، حق نسبی نیز وجود ندارد. چرا که از خاص

اش ساخته ذهن این و آن نیست  دارد و هستی اینست که از خود هستی

ه دلیل حق در خود آنست. آنچه وجودش و خاصه دیگرش اینست ک

ذهنی  است، قدرت است. از این رو، هرگاه ادعا شود برداشتهای هر کس 

جمع، از رهگذر ارتباط برای خود او حق است و حقی که یک از حق، 

عقلها و نقد نظرها، بدان برسد وجود ندارد، هم ارتباط عقلها و جریان 

بر کند. زیرا، بنا بکام زورمندان میا شود و هم دنیا ر ناممکن می ها اندیشه

این حکم، وجود حق، ذهنی شده و در واقع همان معنای قدرت را پیدا 

کند قدرت را حق  کند. چنین تصوری از حق، قدرتمدارها را مجاز می می

شمارند )همچون؛ حق با غالب  ، میبینیم میبشمارند و همانطور که 

 موی )الحق لمن غلب( و جوازوران ااست!(. نتیجه چنین رأیی تجدید د

دادن به زورپرستها برای از خود بیگانه کردن قرآن در این و آن اصول 

 راهنمای خشونت است. 

ای از  را براین بگذاریم که قرآن مجموعههرگاه بنا  تناقض پنجم: ●

این، بر ما انسانهای و راست و دروغ است، بنابرحق و ناحق، علم و جهل 

جهل را با علم و دروغ را ت هرگاه ناحق را با حق و معمولی نیز حرجی نیس

ای در اختیار داریم که خالی  شین کنیم. اما آیا ما بیان آزادیجان با راست

از ناحق و جهل و دروغ و... و پر از حقوق انسان و... باشد؟ اگر چنین بیانی 

اصالً وجود ندارد و ساختنی نیز نیست، با این استدالل که ما انسانیم و 

کنیم و در یک مرحله  خوش و ناخوش و ضعف و قوت پیدا میحاالت 

کنیم، پس آنچه هم مدعی  تاریخی و یک جامعه معین زندگی می

بکند، تالشی آزادیخواهانه نیست بلکه جانشین کردن قرآن  خواهد می

که این -است. این تناقض در هدف ناگفته  موجود با بیان قدرت دیگری

در ادعا، هم مدعی  ونیز–گویند میرا فاش  پرسش و پرسشهای دیگر آن

کند که دعوی او تازه نیست. از آن زمان که  دهد و هم آشکار می را لو می

تر از همه، معنی کردن  خود را به بیانهای قدرت )برجسته بیان قرآن جای

آن با ثنویت فلسفی و منطق صوری ارسطو( داده است، این دعوی نیز 

 های هاین جانشینی وضعیت امروز جامعوجود داشته و دارد. حاصل 

 مسلمان است. 

د دارد ممکن است ادعا شود که بیان آزادی وجو تناقض ششم: ●

شناسیم باید جانشین بیان قرآن  ای که ما می ولی، این بار، بیان آزادی

شود. این ادعا هم واجد چند تناقض است؛ نخست، تناقض میان اصل ادعا 

بر این سانها( و وجود خدا. توضیح اینکه بناان )= وجود بیان آزادی نزد

تواند این بیان را بیاندیشد ولی خدا  ادعا، انسانی که آفریده خداست می

خود نتوانسته است و یا توانسته اما پیامبر او نتوانسته است بیان خدا را 

کند بهتر است از وجود چنین خدایی  نیک دریابد. آیا عقل حکم نمی

با وجود  دید گروید؟ سپس، تناقض میان ادعاج چشم پوشید و به بیان

بیان آزادی است. هم به این لحاظ که اوالً، اگر مدعی بیان آزادی را یافته 

کند، و ثانیاً، وجود حق را تنها با  است، پس چرا آن را به همگان اعالم نمی

آزادی پوشاند. پس هرگاه دیگری یا دیگرانی بیان  توان میپوشش دروغ 

اند، بر اوست این پوشش را بدرد تا حق نمایان  است یا پوشانده را پوشانده
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دیشیده بود، اندیشه شود. حق اینست که هرگاه مدعی چنین بیانی را ان

 ماند چرا که حق تاب مستوری ندارد. او پنهان نمی

ممکن است معنای این مدعا که قرآن کالم پیامبر  تناقض هفتم: ●

در این ن شده است خدای را بجوید. )ص( است این باشد که پیامبر برآ

و با او رابطه برقرار و از او « کشف»خداجوئی، پیامبر به تدریج خدا را 

وحی دریافت کرده )تجربه نبوی( و آنگاه حاصل این تجربه را در قالب 

شود که پیامبر  ای می عا، قرآن بیانگر تجربهکالم ریخته است. بدین اد

شود که او باز کرده  جسته و راهی می شود که او داشته است و روشی می

های خاص خودش است.  یش رفته و الجرم واجد کمی و بیشیو در آن پ

که پیامبر را فعال و  این تبیین هم واجد تناقضها است: تناقض اول این

پذیر و پیامبر را  یهی است، از آغاز، خدا را فعلکند. بد پذیر می خدا را فعل

ن به ثنویت تک محوری است. اما بر اصل فعال تصور کردن، اصالت داد

گیرد  نمیو حقوق در اختیار انسانها قرار  ثنویت تک محوری، بیان آزادی

بلکه بیان قدرت از نوع استبداد فراگیر در اختیار فرعونهای همه زمانها 

کند. زیرا از آغاز تا پایان  محل می یشتر از این، خدا را بیگیرد. ب قرار می

)ص( است که فعال است. در نتیجه، پیامبر آزادی و  تجربه، این محمد

شود که خود را تجسم خدا  ئی میحقوق انسان، الگوی مستبدها

زنند. تناقض دوم اینکه اگر مدعی،  پندارند و دم از والیت مطلقه می می

قائل به وجود خدا باشد، از آنجا که آفریده ممکن نیست آفریدگار را بیان 

هستی که آفریده،  های های از ذر و در هر ذره ند، پس خدا فعال استنک

های حق، یکی اینست که خود بر  متجلی است. او حق است و از ویژگی

قل خویش است خویشتن دلیل است. انسان باید خود را بشناسد، این ع

کند. زیرا عقل در آزادی است که خدا  آزاد ها هکنندباید از محدود که می

شود و  در پی شناختن خود نمیا! انسانی که بیند. شگفت را به چشم دل می

 خالقیت در آزادی را بجوید، چگونهکند تا نشئه  عقل او تعقل نمی

را فرآورده پی بردنِ د خدا را کشف کند؟ تناقض سوم اینکه قرآن توان می

گمان بردن، خدا را « کشف تدریجی خدا»تدریجی پیامبر به وجود خدا، یا 

« کشف»د که پیامبر، هر زمان جزئی از او را کن به موجودی پنهان بدل می

« کشف خدا»خداشناسی به شیوه ابراهیم )ع( و کند. فرق است میان می

چنانکه پنداری محبوبی در پس پرده است و آدمی چون محمد )ص( هر 

کند و خدایش  ، یا جزئی از اجزای او را تصور میزمان خطی از رخ او

کند. اما چون هنوز  ز او پیام دریافت میو ا گوید میپندارد و با او سخن  می

کند چندان مفهوم  تمام خدا را کشف نکرده است، پیامی که دریافت می

! اگر عقل آورد میدهد و به کالم در  نیست. از این رو، خود بدان معنا می

ی که این توجیه را ساخته است، آزادی خویش را باز جوید و گر توجیه

خدا از « کشف تدریجی»که با تصور یابد  میندیشد، به اندیشیدن، در بیا

سوی پیامبر، این آزادی خویش است که نقض کرده است. چرا که؛ الف( 

کشف تدریجی خدا، قبول و درجا نفی وجود خدا است. قبول وجود او 

است زیرا باید باشد تا عقل او را کشف کند. نفی وجود خداست زیرا 

قلی نیست که از وجود او آگاه کند همان ع عقلی که بودنش را تصدیق می

و حال است بلکه عقلی است که از وجود او آگاه نیست. اگر این عقل در د

که وقتی آزاد است که با هستی  یابد و دو کار خود تأمل کند، درمی

کند )خدا هست( و آن زمان که از آزادی  هوشمند و... رابطه برقرار می

گردد )خدا نیست(. در  شود، زندانیِ هستی متعین می خود غافل می

ماند.  نمیماند و یا  عارف میحقیقت، این عقل است که بر آزادی خویش 

کند، فرآورده  ب( خدائی که عقل آزاد، به آزادی خویش، تصدیقش می

عقل نیست تا متعین باشد و عقل را به خود محدود و از آزادی غافل کند. 

که ثنویت تک  ی نباشدگر توجیه، ساخته عقل «کشف خدا»ج( هرگاه 

یک و همان خدا است و اگر هست و « کشفِ»محوری راهنمای او است، 

شود، در  شود. و حقی که از او صادر می حق است، از او جز حق صادر نمی

 شود.  کالمی روشن و سرراست صادر می

ای از عالئم و  مکن است ادعا شود که زبان مجموعهم تناقض هشتم:●

اند  شان با یکدیگر، ساختهها هبرای تنظیم رابط ی است که انسانهاهای هنشان

ای از نمادها(. در جواب باید گفت بحث  به اصطالح، زبان به مثابه مجموعه)

بر سر نقش سمبولیک یا غیر سمبولیک زبان نیست، بلکه در این باره 

کنند چگونه  ئی که انسانها با یکدیگر برقرار میها هاست که محتوای رابط

انها با  خویشتن خویش، با دیگر همنوعان، با جانداران است؟ هرگاه انس

کنند، زبان به ناگزیر  دیگر و با گیاهان و محیط زیست رابطه قوا برقرار می

شود. و اگر فرض شود  کننده آنها می ویای این نوع رابطه و کارش تنظیمگ

ند که ک میان خود و دیگری و... را این طور تنظیم می های ههر انسان رابط

پذیر )یعنی نوعی رابطه قوا که مبتنی بر  ود فعال باشد و دیگری فعلخ

پذیر  ود و دیگری، متقابالً فعال و فعلثنویت تک محوری است( و یا خ

باشند )ثنویت دو محوری(، راهنمای عقل هر انسانی در پندار و گفتار و 

 این، عالمتهایی که زبان راشود. بنابر از این دو ثنویت می کردار، یکی

، هر معنایی که بیان کنند، بازگوکننده و نمایانگر این یا دهند میتشکیل 

آن ثنویت خواهند بود. به سخن روشن، با این نگرشها، کالمی که ترجمان 

وابط قوا شود. اگر بنا را بر اصالت ر رابطه قوا نباشد، ساختنی و گفتنی نمی

را در خلقت خود، از متعین ایم و هستی  گراها داده بگذاریم، حق را به ماده

ا نباشد، پیامبری نیز، از بین وقتی خد ایم. نتیجه آنکه نیاز کرده خدا بی

رود و بنابراین، ادعای وجود خدا و رسولی که گویا وی مضمونی را از  می

، آورد میدهد و به کالم در  کند و خود بدان معنی می خداوند دریافت می

 شود.  معنی می نیز خود به خود بی

در عالم واقع همه رابطه قوا  ها هاین باشد که رابطاگر، بنا برباز 

رائی را ذاتی انسان و سرشت او گ شود که خشونت تند، حق با آنها میهس

شناسند. هرگاه، با وجود این ادعا، هنوز بتوان قائل به خدا شد، یا پیام  می

شود و کسی از آن سر در  آن خدا قابل ترجمه به زبان انسانها نمی

، و یا پیام خداوند نیز بیان قدرتی در عرض سایر بیانهای قدرت آورد یمن

نیاز  ائی انسان را از خدا و پیامبر بیشود. به هر حال، چنین ادع می

شوند، قدرت است که خدا  ها همگی رابطه قوا می وقتی رابطهکند. زیرا  می

ر و... شود و این در واقع مدیریت کاربرد زور است که رابطه با یکدیگ می

 کند.  را، بنا بر یکی از دو ثنویت، تنظیم می

تنها  ها هاما اگر انسان را خداوند بر فطرت خویش آفریده باشد، رابط

بیگانگی انسان بیانگر از خودقوا  های هشوند. بلکه رابط قوا نمی های هرابط

بر میزان  ها هشوند. با این نگرش، زبان هم بمثابه عالمتها، رابط تلقی می

کنند. در این فرض، خدا و پیامبر و کالم حق،  ق را بیان و تنظیم میحقو

و زبان، در مقام بیانگر فطرت، وجود و محل عمل پیدا  یابند میجای 

شود. بدیهی است که  کند. بر این اساس، زبان قرآن زبان فطرت می می

کند،  انسان معتاد به اطاعت از قدرت و عقلی که ثنویت را اصل راهنما می

ابل یابد  و تا به کالم خدا معنائی ندهد که برای خود او ق ن زبان را در نمیای

. حال اگر هر کس به خود زحمت تجربه را یابد فهم باشد، آن را در نمی

قرآن را چنان معنی کند که ترجمان ثنویت  های هبدهد و برآن شود که آی

ب را خالی از نشوند و از زور خالی باشند، زبان قرآن را زبان فطرت و کتا

 اختالف خواهد یافت.

یافتن اختالف در قرآن و بنابراین حکم کردن به اینکه  تناقض نهم:●

را  ولیتؤو الجرم کالم پیامبر است، این مستواند باشد  پس کالم خدا نمی

مشخص  نهد که موردهای اختالف یا خطا را یک به یک برعهده مدعی می

ار او با کار آنها که بر اصل ثنویت و با و به نقد، اختالفها را رفع کند تا ک

، سازی و... است تراشی، تناقض کار گرفتن منطق صوری، کارشان نقصب
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که مدعی بتواند از عهده این کار برآید، همسان گمان نرود. اما برای این

الیقین  فته و علمی جسته باشد که اگر علمباید عقلی یکسره آزاد یا می

م موضوع نقد اوست. چنانکه هرگاه نیست دست کم باالتر از عل

باید دانشی برتر که  دانشمندی بخواهد یک ادعای علمی را نقد کند، می

اشد. به او این امکان را داده باشد و عقلی آزاد از این و آن غرض جسته ب

سازی  شود، دستگاه تناقض اش متناقض می گفتن ندارد عقلی که فرآورده

اختالف در قرآن نیست. بدین قرار، از این است و صد البته توانا به یافتن 

است: نخست اینکه، بجای نقد  نظر، ادعای فوق واجد ایرادات گوناگونی

کالم خدا هستم. برای  گوید میسازد: برای مثال، قرآن  کردن توجیه می

که قرآن ویل تراشیدن که این قول یعنی ایناین قول صریح، توجیه و تأ

بیر که نسبت دادن قرآن به خدا مانع از این کالم محمد است، یا با این تع

ی گر توجیهنیست که در عین حال بگوئیم کالم محمد است، کار عقل 

سازی است. در حقیقت، اگر قرار  که گرفتار تناقض و دستگاه تناقض است

بر نقد باشد، مدعی باید بگوید فالن قول در قرآن نادرست است به این 

قائل به وجود خدا باشد، با نقد آنچه  دلیل و آن دلیل. و هرگاه مدعی

خداوندی « وحی»نادرست است و ارائه درست، بگوید قول بیانگر 

تواند این باشد و نه آن. دومین اشکال آنکه، حتی اگر فرض کنیم نافی  می

دانش و ناهوشمند و... را  وجود خدا نیست دست کم یک خدای بی

کند. چرا که اگر  میجانشین خداوندی دارای صفات ثبوتیه و سلبیه 

شود  یمدعی امروز قولی از قولهای قرآن را غیر علمی بیابد، دیگر نم

ای را به پیامبر وحی کرده است و پیامبر  توجیه کرد که خداوند آموزه

وارونه آن را فهمیده است و کالم غیر علمی را به خداوند نسبت داده 

 است.

، 26وره نساء، آیه آقای شبستری ایراد گرفته است که، قرآن، در س

خدا در آخرت انسان را به سبب اعمال زشت او نه تنها » بر اینست که 

و این عمل با اخالق عصر حاضر « مجازات بلکه شکنجه خواهد کرد

ول خداوند شمرد. اما ق توان نمیخواند. به سخن دیگر، این قول را  نمی

افزا خودجست که عمل بر اقعیت معرفت میکننده بر این وهرگاه ایراد

نهایت، افزاید و در بی یافت که زشتکاری مدام برخود می است، در می

بیماری که درمان نشود،  . چنانکهکند میزشتکار را گرفتار زشتی مطلق 

. هرگاه انسانها این آورد میزجر بسیار از پا درافزاید و بیمار را با برخود می

ط زیست چنین روز، نه محیآموختند، در جهان ام درس را از قرآن می

و نه یک  شد میگشت و نه جو خشونت این اندازه سنگین  آلوده می

گشت و نه این نابرابری  زمین گرفتار گرسنگی می یمیلیارد از جمعیت رو

 سپرد.  دادگری می ر جهان را به لهیب آتش بیبس ویرانگ

د. چرا که برای ااز انطباق دادن قرآن به دانش نسبی باز ایست باید می

ابر دانش نسبی زکریای رازی و ... و بوعلی سینا، بردر حالی که  مثال،

آن  یامروزآموزان دانش  ،دادند یک معنی می سوره طارق،  4خود، به آیه 

الیقین حاصل نباشد،  د. در حقیقت، هرگاه علمندان حیح نمیمعنی را ص

خواهد ساخت، یکی از آنها، این توجیه است که  ها ه، توجیگر توجیهعقل 

گار و آن آیه با دانش امروز ساز« خواند میاخالق عصر حاضر ن»ن آیه با ای

این، خالق، به یمن اصول راهنما، قرآن را نیست. در عوض، عقل آزاد، بنابر

سوره نساء از جمله اصل هدفمند  26باره آیه . چنانکه درکند میمعنی 

سنجد و هرگاه این  دن هر عمل، حاصل آن عمل را در بینهایت میبو

ولیت ؤبه اقتضای عمل به حق و بنا بر مسحاصل، ویرانگری مطلق بود، 

افزائی عمل نیک و  . دورتر، به برهمدهد میخویش، به انسانها هشدار 

توضیح  گردم و رابطه هریک را با زندگی و با یکدیگر، بد، باز می کردار

 دهم.   می

تا  این مدعا که قرآن را باید قول محمد )ص( خواند تناقض دهم:●

چند  بردارندهبتوانند آن را بفهمند، ادعائی درناباورمندان به اسالم نیز 

کننده عقل از قرآن بمثابه کالم حق است  تناقض است: تناقض اول، غافل

ر بیانهای قدرت، حق را به شخص و به جای سنجیدن شخص به حق، بنا ب

که ننده از واقعیت مهم دیگر و آن ایکن سنجد. تناقض بعدی، غافل می

برفرض مشکل این باشد که ناباورمند باید بداند هویت گوینده کیست تا 

ق خواند. آن را بفهمد، چرا نتوان به یاد آورد که علی )ع( خود را قرآن ناط

فهم قرآن بمثابه بیان آزادی و عمل به آن، الگو  از راه توان میاین، بنابر

ه ناباوران پیشنهاد ، کالم حق را ب«جادلهم بالتی هی احسن»شد و بنا بر 

زاد کنیم، شیپور را از کرد. چرا به جای آنکه خود آزاد شویم تا بتوانیم آ

تصور کنیم؟ شگفتا! آموزه ه هست کاش بنوازیم و قرآن را جز آن سر وارونه

گذاریم و برآن  را بال عمل می 1«تغییر کن تا تغییر دهی»صحیح و دقیق 

خص به حق( موجود در دن شکننده دیگر )= سنجیشویم آموزه آزاد می

آموزی )= سنجش حق به شخص( جانشین کنیم! اگر قرآن دین را با بد

تغییر کن تا تغییر »هیچ چیز دیگری نگفته بود جز همین یک آموزه که 

، انسانها سرنوشتی جز کردند میو باورمندان به قرآن بدان عمل « دهی

 تند که امروز دارند. داش در طول تاریخ یافتند و جز این میآن داشتند که 

قرآن را کالم پیامبر خواندن، به ترتیبی که توضیح  تناقض یازدهم:●

قرن پیش فروکاستن  13بدوی داده شد، آن را تا بیان قدرتی خاصِ جامعه 

شهادت و ماندن در مدار بسته بیانهای قدرت است. بر گذشته، تاریخ 

ای قدرت در شرق و هانواع بیان بست گشتنِ دهد و برحال، گرفتار بن می

و، بر آینده، آلودگی محیط زیست و خشونت  دهند میغرب عالم شهادت 

. اما این تنها مدار بسته قدرت نیست. دهد میو فقر فزاینده شهادت 

. نیز و..« تقدم مصلحت بر حق و حقیقت»و « بد و بدتر»مدارهای بسته 

آزادی از استقالل و کننده انسانها  همچنان حصارهای ذهنی محروم

رب، غربی که خود خویشتن را مانند. از دید این کسان، غ خویش باقی می

ماند. اینان از  ل میاین، عمیابد ، حد نهائی اندیشه و بنابر میبست  در بن

مانند. از جمله تناقضهایی  های اسارت فکری خویش نیز غافل میتناقض

اینان  که در اثر تقلید از داستان وحی نزد مغرب زمینیان دامنگیر

 های زیر اشاره کرد: به تناقض توان میشود،  می

که هرگاه بنا بر استناد به ضی که ادعا در بردارد؛ توضیح اینتناق ●

بر این و آن تبیین، تفسیر، فهم، که  خود بنا -شود، « هرمنوتیک»روش 

باید  نخست می -کند رویکرد یا زمینه گزینی، تعریفهای مختلف پیدا می

باید دانست که بانیان این  از آن دقیق کرد. و سپس میبرداشت خود را 

که هرمنوتیک در پی پرده برداشتن از حقیقتی است  اند بودهدانش بر آن 

که در هنر و دانشهای مربوط به روح و زبان نهفته است و به روش علمی 

آن را نمایان ساخت. بدین قرار، هرمنوتیک نقض  توان نمی)پوزیتیو( هم 

بهای دینی تاریخی بکار رود در همسان کردن قرآن با کتا شود هرگاه می

 مکه اگر بخواهیم بدانیشان تردیدها محل دارند. توضیح این که درباره

بیان حق هستم، صادق  گوید میقرآن در این ادعای خود که به تکرار 

یم آن را به همان روش نقد کنیم که برای مثال، توان نمیاست یا خیر، 

اند. چرا که در مورد تورات و نیز انجیل، همانگونه که  دهتورات را نقد کر

بیان شد، تردید در صداقت کلیسا، نخست جانبداران اصالت انسان را به 

انگیخت، بعد ردن از رهنمودهای این دو کتاب برآموختن زبان و سردرآو

تردید در وجود موسی )س( و سپس تردید در اصالت کتاب از این نظر 

 باره قرآن محل ندارند. آورده باشد. این تردیدها در)س(  شد که موسی

که در روش کردن هرمنوتیک؛ توضیح اینتناقض موجود  ●

تواند  هرمنوتیک برای دیدن حق و حقیقتی است که روش علمی نمی

                                                 
 11و رعد  23های انفال، آیه  قرآن، سوره ـ1
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نوتیک برای ببیند. هرمنوتیک برای ندیدن حقوق نیست. بکاربردن هرم

اند، برای ندیدن  شدهندیدن اصول راهنما آنسان که در قرآن تببین 

 ، برای ندیدن ...، نیست. ها هحقوق انسان، و برای ندیدن سامان

تناقض ناشی از بکار بردن یک آموزه، یک روش، یک بیان قدرت  ●

)برای مثال، لیبرالیسم(، در دو جامعه با دو موقعیت متفاوت، یکی مسلط 

ه، موجب امعه زیر سلطو دیگری زیر سلطه. در حالی که لیبرالسم در ج

شود، کاربرد همین بیان در  جامعه مسلط بر این جامعه میتحکیم سلطه 

تمداری و رخود جامعه مسلط سبب ارزش شدن بازهم بیشتر قدرت و قد

شود.  ها، می ر زیر سلطهمالکیت خصوصی و استثماساالری و  ایهسرم

ار های بنام دنیا را انتش تن از اقتصاددان 21لوموند ارزیابی  کهجالب این

کنند کشورهائی که در حال حاضر رشد  داده است. اینان خاطر نشان می

شمول  ، جهانتنها حقوق{ 13}اقتصادی باال دارند، لیبرال نیستند.

نیز، هستند بدین خاطر که ذاتی حیات انسانند. وگرنه، حقوق موضوعه 

باید از زمینه و اوضاع و احوال  وقتی ترجمان حقوق ذاتی هست، می یحت

 .  آیند میشوند و به اجرا در پیروی کنند که در آن وضع می ای جامعه

قرآن کالم » تحقق آزادی انسان نیازمندِ برداشتن حدها است؛ ـ3

بیان قدرت، و رابطه با ، رابطه با کتاب را به رابطه با «محمد )ص( است

قرن پیش در  13به رابطه با خدای مجسم و یا کسی که در  پیامبر را

ی پیدا شده و اندیشه او راهنمای آن جامعه و حداکثر بدو ای جامعه

کاهد. در حقیقت، میان انسان و  آن عصر شده است، فرو می های هجامع

 تواند برقرار شود: خدا و پیامبر، دو نوع رابطه می

خدا. دراین نوع رابطه میان انسان و خدا حتماً  ↔پیامبر  ↔انسان●

پیش  ها هستقیم شود. این نوع رابطباید پیامبری بنشیند تا مانع ارتباط م

از اسالم نیز در ادیان مختلف برقرار شده بود و امر جدیدی نیست. ثنویت 

است « یهوه»تنها راه ارتباط با  «قوم برگزیده»ری که، بنا بر آن، تک محو

 و کلیسا گرداند میو باز ثنویت تک محوری که عیسی )ع( را فرزند خدا 

و تنها راه ارتباط با خدا « القدس و روحپدر و پسر »را تجسم تثلیث 

کند، گویای همین نوع رابطه است. افزون بر این، مسیحی کسی  می

 شود که کلیسا او را مسیحی بشناسد!  می

در این رابطه پیامبر است که مرکزیت دارد و میان انسان و خدا 

گردد. از جمله به این  شود و کتاب به ضرورت بیان قدرت می حایل می

بینند و وجود  در آن اختالفها و نارسائیهایی میل که قائالن به این نظر دلی

اختالف و نارسائی و ضد و نقیضها ذاتی هر بیان قدرتی هستند. زیان 

ای از انواع  ن اینست که بیان آزادی از یاد میرود و مداربستهبزرگ و اول آ

ستیز، دین و دزگار مانند بیان کهنه و نو، خِردپذیر و خِرناسا های هدوگان

شوند که البته با ورود فلسفه قدرت  آزادی، عقل و نقل و... پدیدار می

دوران امویان وعباسیان ارسطوئی و افالطونی به حوزه اسالم از همان 

اند. غفلت از تمیز میان بیان قدرت و بیان آزادی نیازمند یکی  پدید آمده

ه، که البته در از دو موقعیت است: موقعیت مسلط یا موقعیت زیر سلط

کند. کاربرد این  هریک از این دو موقعیت، کاربرد آن با دیگری فرق می

غفلت در مجموعه مسلط، فراهم آوردن اسباب تمرکز و تکاثر و انباشت 

قدرت و استوارتر کردن سلطه آن مجموعه است و کاربردش در جامعه 

آنها و زیر سلطه، فراهم آوردن اسباب صدور نیروهای محرکه و تخریب 

متالشی کردن مجموعه زیر سلطه و از میان بردن توانائی رهائی جستن از 

گر است. ما بعد از تجربه هستیم و نباید فریب بخوریم که  لطه سلطهس

ای را  دهد بیان قدرت کهنه ما امکان می به« قرآن کالم محمد )ص ( است»

اگر آن  با بیان قدرت نوی جانشین کنیم. این یک ظن صرف است که گویا

 کند بخش از قرآن را که رابطه انسان با خدا و تکلیف آخرت او را معین می

امور  دست انسانهای مسلمان را در تنظیم نگاه داریم و بقیه را رها کنیم،

ایم و در این راه  این دنیایشان باز گذاشته و راه ترقی را هموار کرده

قلی(. این ظنی است یم پیش برویم )ادعای طرفداران تز دین حداتوان می

 که از علم هیچ در آن نیست. به دالیل بسیار از جمله؛

غیر از تجربه دوران پهلوی و تجربه الگوی رشد که غرب در این و  ـ1

آن قاره به اجرا گذاشت و به اعتراف خودش، همه با شکست رویارو 

شدند، اسطوره رشد در خود غرب نیز مدتهاست شکسته شده 

 {13}است.

کند: بیان قدرتی که  به خود ادعا غرض مدعی را آشکار میتوجه  ـ2

شود )برای مثال اسالم لیبرالیستی(، در سود کدام جامعه و  جانشین می

در آن جامعه، در سود کدام قشر است؟ هرگاه مدعی بگوید در سود همه 

انسانها به طور برابر، دعوی خود را تکذیب کرده است. زیرا چنین بیانی 

بیان آزادی و حقوق باشد که با لیبرالیسم از سر تا پا فرق  تواند فقط می

دارد. بازیافتن این بیان نیاز به رها شدن از مدار بسته بیانهای قدرت و 

بازنگریستن در قرآن، بمثابه بیان استقالل و آزادی و کرامت و حقوق 

 دارد.  ها هانسان و همه آفرید

آزاد از هر  ی نیاز به عقلیتوضیح داده شد که پیامبر ـ3

دارد. نیاز به عقلی دارد که بر روی « من خود»کننده از جمله محدود

وده شود که بتواند پیام او را هستی هوشمند و خالق و ... چنان باز و گش

ی گو بازنقش بلند»این، اگر برای پیامبری کم و کاست دریابد. با وجود  بی

تولید »از  گوید می گوی غربی شد که خودروا نیست، چرا باید بلند« کردن

ناتوان گشته است؟ غرب تا حاال جز بیان قدرت نساخته « اندیشه راهنما

 سته است جز این بیان را بسازد. پستوان نمیاست. زیرا بر اصل ثنویت 

های قدرت ساخت غرب را داشت  باید شهامت گزینش بیانی از بیان

ای موجود بیانی ه که در میان بیان کنم میوهمان را پیشنهاد کرد. تکرار 

اجتماعی و به  های هکه در آن برابری اصل باشد و بسود یک چند از گرو

شود. جانشین  های اجتماعی نباشد، دیده نمی زیان یک چند دیگر از گروه

کردن بیانهای قدرت چپ و لیبرال و مذهبی و ناسیونالیستی و 

ان خود را در ایران امتح اینترناسیونالیستی و موارد التقاطی آنها، همه

اند. و هم اکنون، ایرانیان دارند بدترین نوع بیان قدرتی را که  پس داده

کنند.  گشته است، تجربه می ی قرآن«بخش ناظر به این دنیا»جانشین 

 ای بس تلخ و سخت مرگبار و ویرانگر و فسادگستر.  تجربه

ممکن است مدعی بگوید کار من برداشتن مانع است و گزینش بیان 

کار خود مردم است و یا کار اهل سیاست است و یا کار گروهی جانشین، 

آشکار  است. تناقض موجود در این ادعا چنان« روشنفکران»دیگر از 

بخش ناظر به این »ه به نقد فریبد. زیرا کسی ک را نیز نمی« عوام»است که 

شمرد،  ته است در واقع آن را متغیر و درخور حذف میی قرآن نشس«دنیا

صی پیشاپیش باید بیان دیگری را گزیده باشد تا بتواند پس چنین شخ

شود مجازاتهای  بیان قرآن را بدان بسنجد. همانطور که وقتی ادعا می

مقرر در قرآن با کرامت انسان سازگار نیستند، پیش فرض است که 

دانیم. همچنین، صفت کهنه، نا  های سازگار با کرامت انسان را میمجازات

و و کار آمد و... را در ذهنِ بیانی دادن، وجود بیان ن کارآمد، و... را به

کند. بجا است یادآور شوم که توجه به این واقعیت  گزار، گزارش می صفت

د نفی را با اثبات همراه کند. دو مور شد میبود که از آقای خمینی خواسته 

 آورم: می کننده را عینی مهم و تعیین

ما این دو، دو شکل هستند. مورد اول: سلطنت نه، جمهوری آری. ا -

شود کدام است؟  از او در پاریس پرسیده شد محتوائی که جانشین می

شود؟ پاسخ داد: والیت با جمهور مردم است و  تکلیف والیت فقیه چه می

 میزان رأی مردم است و...

مورد دوم: رجال رژیم پهلوی ناصالح و نوکر بیگانه و... هستند. از  -
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باید جانشین شوند چه کسانی  ال صالحی که میاو پرسیدیم الگوی رج

هستند؟ او حاضر نبود بگوید مصدق. برای او توضیح دادم مصدق به شما 

ید بدانند نیاز ندارد شما به او نیاز دارید. زیرا هم ایرانیان و هم جهانیان با

هنگام  . ناگزیر آنآورد میبرد و چه کسانی را  انقالب چه کسانی را می

 ق را ستود.پذیرفت و مصد
نتیجه این شد که در تهران نتوانست فاش بگوید از آغاز والیت فقیه 

قدرت خود را جانشین  های هرا در سر داشته و برآن بوده است عمل
لحت ببینم امروز حرفی ها کند. بلکه گفت اگر مص قدرت پهلوی های هعمل

 زنم! دا الزم ببینم خالف آن حرف را میزنم و اگر فر را بزنم می
سخنی نو نیست. از زمانی « قرآن کالم محمد است»و باز بیفزایم که 

دان شد، به این یا که دین وسیله توجیه قدرت و مشروعیت بخشیدن ب
 شد و ماند. از جمله در شکلهای زیر؛« قرآن کالم محمد»آن شکل، 

به جای سنجیدن قول و فعلی که به پیامبر )به اضافه امام در  -1
شود )به اصطالح روایت( با میزان قرآن، این قرآن  یشیعه( نسبت داده م

شود. برای  شده است و می« تفسیر»است که به قول و فعل پیامبر یا امام 
اند. از جمله این توجیه که  قرآن به روایت، توجیه نیز ساخته سنجیدن

 آید میدرک ظاهر و باطن و محکم و متشابه قرآن تنها از عهده معصوم بر 
ها متوسل شویم و از آنها پیروی  برای فهم قرآن به روایت ناچاریم و ما

بتواند به کنیم. و چه فراوان روایت نیز که جعل شده تا به مدد آنها اسالم 
 آید.این و آن بیان قدرت در

قرائت قرآن بر سرمشق این و آن دستگاه فلسفی که هر یک  -2
عی خود شامل اصل راهنما و روش خاصی هم هستند، نیز امر واق

مستمری در تاریخ اسالم است. در قرنی که گذشت، انطباق قرآن با این و 
آن مرام ساخت غرب و این و آن نظریه علمی، سخت به رواج بود. و هنوز 

که قرائت قرآن به روش هرمنوتیک )در انواع خودش از ادبی  بینیم میهم 
وضوع و االهیاتی گرفته تا فلسفی( و بنابر نظریه پوزیتویستها و... م

 پرسش و پاسخی است که ما هم اکنون بدان مشغولیم. 
متعدد آن در نقد مقدمه که تناقضهای  -حاصل این روش پر تناقض

آوری  ادامه وضعیت تباه و تباهی  -شدندهای پیشین شناسانده  و در نوبت
مسلمان و غیر مسلمان امروزه در آنند. یکبار دیگر  های هاست که جامع

اهیم تا هستی هست در این خو میرسیم: آیا لجوجانه باید از خود بپ می
 شب تاریک بمانیم؟

ای تبلیغ کرد  ایست که انسان آزاده پیامبر رابطه ↔خدا  ↔انسان●
باره آزادی توضیح داده ین )ص( بود. پیشتر، نظر سارتر درکه  محمد ام
کند، زیرا  هویت عقل را آزاد نمی خدای نامتعین بی اینکه شد، مبنی بر

که خود آن را ساخته است. حتی اگر برآن شود که چنین  داند می عقل
 داند می. زیرا یابد عقل آزادی خویش را باز نمی خدائی وجود دارد، باز

پرسد:  . در حقیقت از خود میخواند میبخاطر نیازش متعینی را نامتعین 
 ن دارم،منی که برای آزاد شدن نیاز به بیرون رفتن از تعین و درک نامتعی

 آورم اگر آن نامتعین آزاد مطلق نباشد؟   چگونه نیاز خود را برمی
که عقل هیچگاه از استقالل وآزادی خویش اینک گوئیم: برای این

 1غافل نشود، چندین کار الزم دارد؛
نگاه  رها ها هکنندا از محدودنیاز به اصل راهنمائی دارد که او ر -1

 دارد: یعنی اصل موازنه عدمی.
طه آزادی است که عقل خدا، تنها راب -ا که رابطه انسانو از آنج -2

دیگر قرار کند، برای پرهیز از هر گونه رابطه قوا، الزم است تواند بر می
 ها هایست که رابط قرار شوند. جامعه آزاد، جامعهروابط او نیز از راه خدا بر

                                                 
برد  روشهائی که عقل قدرتمدار بکار میدر کتاب عقل آزاد نزدیک به تمامی  ـ1

 اند. آزاد، یک به یک، توضیح داده شده و نیز نزدیک به تمام روشهای عقل

اد و به یمن رابطه با خدا آز انسانهاقوا نباشند. به سخن دیگر،  های هرابط
 بدین رابطه، با یکدیگر رابطه بجویند. 

که انسان با خود نیز رابطه قوا برقرار نکند، بدین قرار، برای این -3
آدمی هرگاه رابطه با خود را  2باید رها شود. این از من خویش است که می

کند. بدیهی  نیز از نوع رابطه قوا نخواهد، با خود از راه خدا رابطه برقرار می
زد که آن را با تواند بدین جهاد، که جهاد اکبر است، برخی می است وقتی

 دیگر همراه کند. های هکنندرها شدن از محدود
را، بهروایت قرآن، یک  ها هکننددر کتاب کیش شخصیت، محدود -3

چرا »ام. اما از آنجا که در کار پاسخ به این پرسشم که  به یک شناسانده
تواند  ای که شخصیت پیامبر می ننده، به محدودک«قرآن کالم محمد نباشد

 ؛پردازم میبشود، باز به روایت خود قرآن 
و تمامی  گرداند میقرآن پیامبر را انسانی چون انسانهای دیگر  ـ3-1

که اتصاف پیامبر به آنها، میان انسانها و خدا حایل ایجاد « صفاتی»
 3کند. کند، از او سلب می می

ند پیامبر را میان انسان و توان میرا که « مقامهایی»تمامی  -3-2
که در  آموزد میکند. قرآن به پیامبرش  خدا حایل کنند، از او سلب می

باید از آن شورای آنها بداند و در  مقام برگزیده مردم، حق تصمیم را می
 3مقام مجری، به خداوند توکل کند.

که پیامبر را میان انسان و خدا « انتساب به خدا»هرگونه  -3-3
 2کند. کند، از پیامبری سلب می میحایل 

ای  او حق ندارد از پیش خود حتی آیه قرآن کالم خدا است و -3-3
 6آورد.

تواند اشتباه کند و قرآن جای جای به او هشدار  پیامبر می -3-2

دهد. اما نباید از یاد ببرد که اسوه )الگو( است؛ الگوی عمل به حق و  می

ار و انذار به انسانها باشد در غفلت همواره هشد چنانکه4جهاد با ناحق.

نکردن از حقوق ذاتی خویش و قیام به عمل به این حقوق: اصل سنجیدن 

 شخص به حق.

ر با یک انسان، رابطه قوا برقرا یبر پیامبر ممنوع است که حت -3-6

تر از هر باورمندی به ای رفتار کند که خودش نزدیک کند. او باید به گونه

هر ناباورمند به حق باشد و در این دعوت، البته، اصل کننده  و دعوت 1خدا

 1«.در دین اکراه نیست»راهنما بر این است که 

 13.باشد« مکارم اخالق»و « دین محبت»رفتار او ترجمان  -4 -3

باید از قول زور یا حکم و قانون و قاعده و  و او و همه باورمندان می

                                                 
ردن قربانی کردن انسان آزمایش ابراهیم به فرزند، تنها هدفش متوقف ک ـ2

ای که خود او و یا فرزند او  ن نیست، رها کردن انسان از محدودکنندهبرای خدایا
رد و نیز با آنها که به گی است نیز هست. همین آزمون با قوم موسی انجام می

و  26تا  23 و بقره 132تا  133های  صافات، آیه  گرویدند. قرآن، سوره اسالم می
 66 نساء

 31و توبه  66 و انعام 33سوره احزاب آیه  ،قرآن ـ3

 22و غاشیه  21جن  و 31و شوری  121آل عمران   قرآن، سوره ـ3

 و... 4 و عبس 32و احزاب  11 و121 و آل عمران 242بقره، آیه   رهقرآن، سو ـ 2

 1 و  تحریم 41و غافر  116و  نحل  31و رعد  64ن، سوره مائده، آیه قرآ ـ 6

 و... 21و  احزاب، آیه  41، آیه و حج 133ی بقره، آیه ها قرآن، سوره ـ4

 6قرآن، سوره احزاب، آیه ـ  1

از  سوره بقره، نخست بدین معنی است که دین خالی 226قسمت اول آیه  ـ1
اقض آنست. در هستی بیان آزادی، وجود اکراه ناکراه است. در حقیقت، در 

یهی است، دینی که در آن ( نیست. بدای جز قدرت )= زور آفریده، محدودکننده
 تواند به زور گرواندن به خود را  اجازه دهد. اکراه نیست نمی

 دو قول از پیامبر اند. ـ13
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 1رفتاری که بیانگر زور باشد، اجتناب کنند.

را نفی « غیرعقالنی» های هکه قرآن، کلیه فرآورداینر بناب -3-1

ندهد و پندار و بر پیامبر است که قلمرو غیر عقالنی را گسترش 2کند، می

 ، همگی عقالنی باشند.گفتار و کردار او

نیز برقراری رابطه  انسانهادر رابطه میان بستگان خود و دیگر  -3-1

 3قوا را هرگز جایز نبیند.

و نمادهای تفوق اجتماعی را  3ود را پیامبر همگان بداندخ -3-13

 2اعتبار نشناسد.

 ها هبا توجه به این امر که توحید از جمله به شکستن اسطور -3-11

قدرتمدارها را در پیش نگیرد؛ یعنی خود را ربّ  ویهکند، ر تحقق پیدا می

 6شکسته قدرت نگرداند. های همردم نکند و جانشین اسطور

ر باشد برای آنها که صراط مستقیم عمل به حق و دفاع بشی -3-12

 از

ها که راه را گم و هشدار باشد برای آن گیرند میحق را در پیش 

 4ستیزان. کنند و انذارباشد برای حق می

هایی دارد که پیامبر راه رشد انسان بگردد و  کسی که چنین توانائی

د، به حق، عارفی خدا حایل نشو در میان انسان و خدا، میان من خود و

 ای نیکوست. بر روانش درود باد! همتا و اسوه بی

چهارسال پس از مقاله قرائت نبوی، شبستری مجتهدآقای  -2

بول سخنرانی کرده ناستادانشکده الهیات دانشگاه در کنفرانسی در اخیراً

، «تجربی زبان های هفلسف»از احکام پنجگانه  در توضیح رویکرد خودو 

در  شایسته است روی استدالل اصلی وی در اینجا1.ستسخن گفته ا

تمرکز کنیم؛ شان نوشتار تازه

گوید هر  های تجربی زبان به ما می فلسفه: »گوید میآقای شبستری 

د دارد. ای از زبان انسانی وجود دارد پنج محور تجربی هم وجو جا نمونه

پنج اند. این  تجربی برای همگان« القاعده علی»این پنج محور اموری 

محور  ـ2گیرد  ده که زبان از او نشأت میگوین ـ1محور عبارتند از: 

یگاه که جا محور زمینه ـ3شود  رس که زبان به او متوجه میشنونده یا آد

ها وسیله محور جماعت و اهل آن زبان که زبان در میان آن ـ3زبان است 

این نابرکند. ب که زبان آن را بیان می محور محتوا ـ 2تفاهم مشترک است 

ست گفتار یا نوشتاری را که زبان انسانی ا توان نمیتحلیل فلسفی 
                                                 

 و...    42و فرقان  33های حج، آیه  قرآن، سوره ـ1

فصل اول کتاب اصول راهنمای اسالم، خدایان دروغین را که وجودشان ـ 2
کردارهای غیر عقالنی است،  ا وبیانگر وسعت قلمرو پندارها و گفتاره

 فصل کتاب شمار بزرگی از آیات قرآن هستند. 2شناسند. مآخذ  می

 21، آیه قرآن، سوره احزاب ـ3

 121قرآن، سوره اعراف، آیه  ـ3

 قرآن، سوره عبس ـ 2

و برای تفصیل نگاه  21و توبه  13و  63های  های آل عمران، آیه قرآن، سوره ـ 6
 .هنمای اسالم و کیش شخصیتکنید به دو کتاب اصول را

و  توبه  11و انعام  162و نساء  121 و آل عمران 6های بقره، آیه  قرآن، سوره ـ 4
 11و  فاطر  13و  2و صف  31و   23و شوری  113و کهف  123

فسیر تاریخی قرآن؛ یک گام به سوی ت»عنوان مقاله عبارت است از  ـ 1
 شان مبنی بر قرآن  گذشته آقای شبستری درباره مدعای «هرمنوتیک قرآن

مقاله  تر ارائه کرده است. این بندی تازه محمدی دالیل پیشین را با یک جمع
شبستری ضمن توجه به نقدهای صورت گرفته، همچنان دهد آقای نشان می

دلیل اصلی وی، به تعبیر استوار بر این نظر است که قرآن کالم پیامبر است. 
ست. برای مطالعه اصل مقاله وی به وبالگ قرائت ا «نگاه تجربی به زبان»خود او، 

  {12} رجوع کنید.

 «شدنی نیست القاعده تجربه ای دانست که علی محصول گوینده

روشهای گوناگون یافته و بسا بر یک یا چند « تحلیل بیان»در غرب، 

 پیشنهاد شدهتحلیل دیسکورس نیز مبنای مشترک، بیشتر از یک روش 

اند. برای مثال، تحلیل پراگماتیک بیان  ه یکدیگر نقد گشتهو این روشها ب

 خود سه روش جسته است.

گرایی ظاهراً علمی نشویم بایستی هشیار  ولی برای اینکه دچار جزم

تبدیل نشوند که گوئی تا بیان در ثابت بود که خود این روشها به قالبهائی 

الیقین تلقی  د علم. و نیز نبایآید مینآن ریخته نشود، به شناخت جامع در

 شوند و مبنای صدور حکمهای دلبخواهی گردند. 
الزم است در ابتدا روی یک اصل روش شناختی با آقای شبستری 
توافق کنیم؛ اصل اینست که برای ارزیابی محتوای بیانی که منسوب به 

نه »که تن توجه کنیم. به بیان دیگر، بنابر اینخداست الزم است به خود م
نیاز نداریم « گوید میحق است، چون حق است خدا  گوید میچون خدا 

سش به سراغ گوینده برویم. قرآن کالم خداوند است و یا کالم پیامبر؟ پر
داری نیست وقتی بنا بر این است که دلیل حقانیت حق را در حق  معنی
ی حق ها گی ویژدر هر کالم، به یمن دین قرار، بم و نه در گوینده آن. بجوئی

د بای و منطق صوری است، که می گر توجیها از بند عقل و دانش ره
که دلیل حقانیت حق در خود حق است و حقانیت آن را جست.  بنا بر این

او حقی است که از او جز حق صادر گوینده  گوید میکالم است که 
پس نه این و آن حکم که یک روش خاص تحلیل و یا خیر،  شود مین

نه به قیاس صوری قرآن با این و آن  تفسیر تاریخی، است روی آورد و
یک روش تحلیل را  .حقانیتبسنده کرد باید میمطلوب ذهنی است که 

هم باید به تجربه معلوم کرد و سپس آن را در شناخت بکار برد. آشکارتر 
نزد این یا آن مکتب « فلسفه تجربی زبان»توان گفت چون   بگوییم؛ نمی

کند، پس  را می« حکم»، این و آن فکری یا از دید این یا آن صاحب نظر
محل است زیرا،  هست یا نیست. چنین مراجعه نیز بیقرآن کالم خداوند 

و نه چون  گوید میچون حق است خداوند »با گذاشتن بنا بر این اصل که 
، چه بگوئیم قرآن کالم خداوند است و خواه «حق است گوید میخداوند 

یص حق از ناحق، سر سوزنی مدعی شویم که کالم پیامبر است، در تشخ
 .آید میتفاوت پدید ن

حال پرسش این است که با توجه به اینکه آقای شبستری به عنوان 

فرازمانی و فرامکانی قرآن  های ههمچنان بر آن است تا آموز االهیدانیک 

کند،  را برای همه نسلها و همه اعصار بنمایاند، آیا با این روشی که ارائه می

امکانات دیگری را نیز از متن قرآن  ندتوان تاریخی، می یعنی روش تفسیر

قرآن به مثابه کتاب بیان آزادی، بیان کرامتمندی و  ؛فهم کند؛ مانند

شی که وی پیشنهاد آیا با رو حقوق ذاتی انسان و تمام هستی؟اصوالً

گیرند؟ تفاوت  زهایی در افق شناسائی عقل قرار میکند، چنین چی می

بر مبنای اندیشه موازنه ای که کتابحاضر  شناختی ی میان افق روشاساس

بیند و افقی که آقای  تحت عنوان بیان آزادی در قرآن میعدمی و 

کند در همین  شبستری با عنوان قرآن به مثابه قرائت نبوی پیشنهاد می

در توضیحات زیر تالش بنابر اهمیت باالی آن نکته ظریف است که 

 باز کنم.بیشتر کنم  می

و محورهای پنج گانه « فلسفه تجربی زبان»یادآوری، هرگاه با این 

ها  شدنی مشاهدهبتوانیم دریابیم چرا او  آن را در نظریه وی نقد کنیم، بسا

ماند که ارزشهای ثابت اخالقی و  چرا از این واقعیت غافل می بیند و را نمی

نظر بخشی از قرآن که ب ند باتوان نمی،کند میمعنوی که وی در قرآن سراغ 

او بالاجرا شده است، از آغاز، همخوانی بجویند. چرا به این مهم توجه 

های حق همه مکانی و همه زمانی بودن آنست. به  که از ویژگی کند مین

چگونه امروز، در عصر پیامبر نیز ناحق بوده است و  سخن دیگر، ناحقِ
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سته است با حق، در قرآن جمع شود و توان میناحق که متناقض است 

 الم نام بگیرد؟اس

توان گفتار یا  گوید: بنا بر تحلیل فلسفی نمی آقای شبستری می ـ1

ای دانست که   ، محصول گویندهنوشتاری را که زبان انسانی است

 21وقتی آیه ، خود او، اقرار شدنی نیست. باوجود این  القاعده تجربه علی

خود را در  دلیل حقانیت حق، داند میسوره نساء را مقبول انسان امروز ن

. پس، وی نیز به این دلیل که آن کالم سراغ کرده است و نه در گوینده

خود  یعنیست که از خدا نیست. نظر ا ، بر اینداند میکالم را حق نخود 

مراجعه نکرده است « فلسفه تجربی زبان»وی نیز برای ارزیابی کالم به 

اما اگر بلکه بطور خودجوش، درپی دلیل حق در خود کالم شده است. 

و او داند  که هست و قرآن خود را کالم حق میدلیل حق در خود آنست 

چرا برای آنکه بگوید قرآن کالم خدا جوید،  نیز دلیل را در خود کالم می

بکار تشخیص رود که  راغ روشی )=فلسفه تجربی زبان( مینیست، به س

که که وقتی اصل بر اینست  کند میآید؟ چرا توجه ن حقانیت کالم نمی

پس ، «حق است گوید میونه چون خدا  گوید میچون حق است خدا »

ا بر حق بودن یا نبودن کالم ندارد، چر یگوینده، اثر خدا یا بنده خدا بودنِ

رود، آنهم نه از راه بکار بردن آن، بلکه  می« فلسفه تجربی زبان»به سراغ 

کالم را نه به استنادش،  ناپذیر تلقی کردن تا ی تخلفحکم آن را به مثابه

سفه تجربی فل»آقای شبستری از خدا که از پیامبر بخواند؟ در حقیقت 

خود را پیشینی سازد تا به استناد آن، حکم مطلوب  را حکمی می« زبان

جا دارد تکرار شود که در تشخیص  !صادر کند که: قرآن کالم خدا نیست

لیل که حق از ناحق، پای گوینده را به میان آوردن عبث است. به این د

که است حقانیت حق و نیز  حق و ناحق بودن گوینده آن، در خود حق 

 باید جست.

پذیری  پذیری و نیز تجربه ، قواعد ابطالدر کتاب تضاد و توحید

خدشه تصور کردن،  بی پوزیتویستها و اینکه چرا آن را اصلی مطلقاً

را « اقالم»که ا بیفزایم که از اتفاق، برای ایناند. اینج خطاست، نقد شده

 هستی خود از قال ما –کنیم، نیازمند آنیم که الف« تجربه»دریابیم و 

 فراوان که معنی یک نه گرنه،و باشد ثابت متکلم حالت -ب و باشد داشته

 باید می نیز( پیامبر) گر تجربه –ج. کرد استخراج او قول از توان می ها معنی

 فهم در او ذهن دخالت که باشد داشته آزاد و مستقل چنان عقلی

، به صفر میل کند. چنین متکلمی خداوند و چنین «لماقا»معنی

ای، عقل یکسره مستقل و آزاد است. پس هرگاه متکلم خداوند  شنونده

حق( و یک معنی  تواند از خود هستی داشته باشد )=  می« ماقال»باشد، 

گر، بر اصل موازنه عدمی، دخالت ذهن خود را  داشته باشد )حق( و تجربه

را بی کم و « ماقال»اقل برساند وحدفهم معنی و تجربه کردن آن، به  در

کاست دریابد و به محک تجربه بیازماید. به خصوص اگر متکلم، هم اصول 

گر گذاشته باشد و  های حق را در اختیار تجربه راهنمای کالم و هم ویژگی

 ، باشند، و هم صاحب«ماقال»های  هم امرهای اجتماعی مستمر، موضوع

متن به مخاطبان یادآوری کرده باشد که به متن بنگرند زیرا هرگاه 

دهند، همان نباشد که حق دارد، کالم متناقض   ای که به کالم می معنی

کند. هرگاه متکلم چنین   شود و با کالمهای دیگر نیز تناقض پیدا می  می

ر های حق و نه امو متنی خداوند نباشد، نه آن اصول راهنما و نه ویژگی

رسند  گر، نمیز تناقض بودن کالم، به ذهن تحلیلواقع مستمر و نه خالی ا

 گر است.  جوید که ساخت ذهن تحلیل  و بیان تحلیلی را می

ممکن است ادعا شود که زبان یک پدیده انسانی، متغیر، سیال و 

کند و متون در جریان  جای دال و مدلول تغییر می پذیر است، دائماً تجربه

ین ادعا دارند. ا ن معنی را که در گذشته داشته است، نگاه نمیتاریخ، هما

ای که  ام که کلمه  زمان خاطر نشان کردهام و هم را در همین فصل نقد کرده

تواند، تغییر  کند، در جریان تاریخ نمی بر یک امر واقع مستمر داللت می

، قطع ای که استمرار تاریخی دارد دهد، زیرا رابطه خود را با پدیدهمعنی 

کند. چنانکه انسان، یک پدیده دیرپا است. تغییر معنی کلمه انسان،  می

که کلمه آن را متبادر به ذهن  کند میرابطه آن را با موجودی قطع 

الیقین هم  تا آن زمان که علم بر انسان علم . درست است کهگرداند می

ما شود، باز هنوز برداشتهای گوناگون از انسان وجود خواهند داشت. ا

دور، معنی کلمه را  های هدور تا آیند های هبرداشتهای گوناگون، از گذشت

ی کلمه دقیق شود، معن دهد. زمانی که علم قطعی حاصل می  تغییر نمی

که، برای مثال، در دین مسیح، زمانی که کلیسا دم خواهد شد. توضیح این

انسان  گسترد، زد و بساط استبداد فراگیر خود را می از والیت مطلقه می

رفت که باید  موجودی فاقد کرامت و حقوق ذاتی و تکلیفمند به شمار می

کرد. عمل به تکالیف نیز موجب  تحت والیت مطلقه کلیسا زندگی می

شد بلکه نجات او در گرو لطف خداوند بود. حتی سخن گفتن  نجات او نمی

الب از کرامت و حقوق انسان نیز جرم بود. تحول در جریان تاریخ، به انق

فرانسه انجامید و اعالمیه حقوق انسان صادر شد و انسان موجودی 

انجام، کلیسا نیز انسان را ذاتی گشت. سرحقوقمند و صاحب کرامت 

حقوقمند و کرامتمند شناخت. هرگاه بگوئیم، تحول در جریان تاریخ 

ایم   طق صوری بکار بردهسبب شده است که معنی کلمه تغییر کند، من

قعیتهای بسیاری را نبینیم: نبینیم که جنبش اصالت انسان که وابرای این

کننده  اندیشه شرق عاملی تعیین« گنجینه»اروپا را فراگرفت. نبینیم که 

بیش از هر زمان به اسالم  11در تحول غرب شد، نبینیم که در قرن 

–آمدند و دولت  شد، نبینیم که دولتهای ملی پدید می مراجعه می

بردند. نبینیم که دانش و فن  سا بیرون میفراگیرکلیملتهاخودراازاستبداد

بینیم که ... و مهم تر شدند. ن ی بزرگ میشهر های هکردند و جامع رشد می

از همه، نبینیم که این تحول بیان دینی، بیانگر یکی از دو امر زیر، بیش 

 نیست:

یا در انجیل و تورات حقیقی و دستکاری نشده، حقوق انسان بیان  -

اند و این تحول در جریان استقرار والیت مطلقه پاپ بوده است  هشده بود

استبداد فراگیر بوده از  گر توجیهکه دین مسیحیت در بیان قدرتی که 

خود بیگانه گشته و، در این بیان، انسان حقوقمند نیز انسان تکلیفمند 

شده است. هرگاه چنین بوده باشد، پس معنی کلمه نیست که در جریان 

ییر کرده است؛ این حق )یعنی انسان حقوقمند( است که براثر از تاریخ تغ

خود بیگانه شدن دین در بیان قدرت، با ناحق )انسان تکلیفمند( جانشین 

ن وسطی بدین سو، شده است. از این رو، نقش عوامل تاریخی، از قرو

دهم به این سو، این بوده است که حق از پوشش جبخصوص از قرن ه

 دروغ بدرآید. 

یا اینکه در انجیل و تورات حقیقی نیز حقوق و کرامت انسان،  -

اند. در این صورت، این دو دین، از آغاز، ضد حق  مورد اشاره قرار نگرفته

کلیسا، باعث تغییر معنی ذیرفتن دیرهنگام حقوق انسان توسطاند. پ بوده

، بلکه براثر شود میمسیحی در طول تاریخ ن های هکلمه بر اثر تحول جامع

. وگرنه، انسان همواره موجود حقوقمند و... معنی شود میمکین به حق ت

 داده است.  می

اما حق در این میان چیست؟ حق آن است که هرگاه این دو دین 

ستند مروج اخالق و توان نمییافتند و  نمی ان زیادیچنین بودند، پیرو

ـ  از مادیمادی و راهبر او به مدار ب ـ مادی رهاکننده انسان از مدار بسته

توانستند خود را با حقوق و کرامت انسان  معنوی بگردند. و صد البته نمی

دمساز کنند. باوجود این، از آنجا که در غرب، حق به قدرت تعریف 

شود و حافظ حقوق انسان، قدرت دولت است و از آنجا که این دو دین  می

 دار باز مادیبه ندرت الگوهای انسان حقوقمند و کرامتمندِ برخوردار از م
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پرورانند، غرب همچنان به لحاظ معنوی گرفتار بن بست  معنوی می ـ

دیگر کارآئی  ها هاست: بیانهای قدرت، همه را ساخته است ولی این ساخت

 بیان استقالل و آزادی است اما از یافتن آن ناتوان است. ندارند. نیاز به

و حقوق ها  بدین سان، به تدریج که دانش بر استعدادها و فضل

 گردد.    تر می  تر و شفاف ، معنی کلمه دقیقشود میانسان بیشتر 

درست به دلیل این ویژگی زبان است که حق، با داشتن ویژگی 

( را گیها ویژها و تعریف )به  شمولی، همواره یک و همان ویژگی هستی

دهند، در هر زمان و مکانی،  ها به حق می دارد. گرچه معانی که انسان

اند  ها از حق ارائه شده یفشمار تعر شوند و در جریان تاریخ، بی میان فراو

ن نسبی ایهای انسانها، بنابر شوند. اما این معانی بیانگر اندریافت و می

که ل یک معنی بیشتر ندارد. برای اینشمو هستند. حال آنکه حقِ هستی

و  نشوند« حق چیست؟»یابند، سبب نزاع بر سر  ها که انسانها در می معنی

باید وجود  ها برقرار شود، ناگزیر، تعریفی از حق می جریان آزاد اندیشه

برداشتها در داشته باشد که بی کم و کاست است )حق مطلق( و همه 

ها، به آن راه برند. این تعریف جز از خدا، بمثابه حق و  جریان آزاد اندیشه

دن آنها در های حق و بکار بر د باشد. شناسائی ویژگیتوان نمیعلم مطلق، 

اندریافت معنی، هنوز یک شناسائی نسبی است. با این تفاوت که حاال 

دانیم نه در محدوده بیان قدرت که در فراخنای بیان استقالل و  می دیگر

 آزادی هستیم.  

 کند میی را که حق است با غیر آن، همسان «ماقال»منطق صوری، 

اه انسانی سخنی را تا که قائل )خداوند( را حذف کند. در حقیقت، هرگ

بگوید و یا عملی را بکند ونیاز به تحقیق در فکر و عمل او باشد، روشی که 

رساند، روشی است که یک بار، فکر و عمل را   محقق را به نتیجه می

مستقل از گوینده موضوع تحقیق گرداند و باردیگر، هرگاه کالم حق 

ن به شناخت باشد، هم دلیل و هم حق بودن گوینده، در آنست و آسا

حق نباشد، دلیل و گوینده در بیرون آن قرار « ماقال». و اگر آیند می

ازی از نیازهای قدرت، گفته را . زیرا گوینده بخاطر برآوردن نیگیرند می

گوینده نه با حق که با  سازد. پس دلیل نه در کالم که در قدرت است و می

و  ما و روش و هدفرو، باید فکر راهناز این  جوید. قدرت اینهمانی می

را موضوع  ان قول یا عمل و... و خود گویندهشرائط محیطی زمان و مک

معنای قول و فعل او را دریابیم  دهد میتحقیق کرد. چون هم به ما امکان 

و هم او را شناسائی کنیم و از چند و چون روابط قدرت سر درآوریم. دقت 

ما معنی را تغییر ندهد،  که ذهنبرای این یابیم میرا که بیشتر کنیم، در 

)وقتی  ها هها )وقتی موضوع تحقیق، حقوق هستند( و یا پدید حق باید می

کنند و زبان هستند( با یکدیگر ارتباط برقرار  ها هموضوع تحقیق، پدید

سان که هستند، بشناسانند. بدین قرار، وقتی بگشایند و خود را آن

و یا ندیدن « حق»ت از خواند، غفل شمول می هستی خود را حقِ« ماقال»

آن و یا غیر حق دیدن آن و یا با وجود علم بر حق بودن آن، به روی خود 

که برای خود جواز نفی و یا دخل و تصرف در  آید مینیاوردنش، بکار آن 

 را صادر کنیم.« ماقال»

توان به کالم داد، بیاوریم،   برای آنکه مثالی از دو معنای متضاد که می

 سنجیم:  می« در دین اکراه نیست» قرآن را به اصل

 که اینست ،«نیست اکراه دین در» از مراد گوئیم هرگاه اول؛ معنای•

در دین مجازاتها هستند، جبور کرد به اسالم بگرود، وگرنه م را کسی نباید

امر به جهاد هست و امر به معروف و نهی از منکر هست که در دین 

وعده عذاب سخت به کافر و... و  بمعنای اجازه بکار بردن خشونت است، و

تهدید آنها به شکنجه هست و کسی هم که به دین گروید، دیگر حق 

بیرون رفتن از آن را ندارد، اگر بخواهد چنین کند، محکوم به اعدام 

 ، و نظائر این احکام...شود می

در دین اکراه »اما دادن این چنین معنایی به این قسمت از آیه که 

نای مورد نظر را است، از جمله به این دلیل که آیه مع ، ناقض خود«نیست

توضیح داده است. افزون  با تصریح بر اینکه راه رشد از راه غی جدا شد،

، آن را دست مایه شود میارائه  ها هبر این، این قبیل معانی که از برخی آی

گری و متناقض  قرآن را روش خشونت های هکند و آی گرائی نیز می خشونت

 گرداند. ل و با یکدیگر میبا اص

 موضوع اکراه دین، در که اینست مراد بگوئیم هرگاه دوم؛ معنای•

 اکراه و زور از ش بودن خالی که حق دیگر ویژگی)=  احکام از حکمی هیچ

و  کند میا پید تناقض بدون ای معنی «الدین فی الاکراه»نیست،( است

یک از آنها با دیگری جویند و هیچ زدائی معنی می قرآنی خشونت های هآی

 ، بدین توضیح که:کند میتناقض پیدا ن

همه آیات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر، فراخواندن به  -

باوری و قدرتمداری و  حق و نهی کردن از بکار بردن زور و اعتیاد به قدرت

دهند و  همه همین دو کار را رهنمود می ها ه. آیشود میاطاعت از قدرت 

 در انطباق کامل هستند.« الاکراه فی الدین»با اصل 

این، ارتداد، جرمی که . بنابرشود میدر قرآن جرم عقیده الغاء  -

انسان، حق، قضاوت »مجازات آن اعدام باشد، نیست )نگاه کنید به کتاب 

این جرم، در شمار بزرگترین و حقوق انسان در قرآن(. الغای 

 تنها قرآن، بدان پرداخته است. هائی است که تا این زمان، زدائی خشونت

زدائی بزرگ دیگری  خشونت« دین شما شما را و دین من مرا» -

 است و ترجمان اصل الاکراه فی الدین است.

شوند و حدود، سقف  اتها تابع اصول راهنمای قضاوت میمجاز -

گردند که قاضی، با رعایت اصول راهنما، همواره، هر مجازات  مجازاتها می

چنانکه قرآن خود نیز بر تخفیف و عفو  .کند میآن، معین را زیر حد 

گردد.  زدائی می ر حقیقت، کار دستگاه قضائی خشونت. ددهد میرهنمود 

 )نگاه کنید به همان کتاب(

جنگ عمل شیطانی است و صلح حقی از حقوق ذاتی انسان است.  -

از این رو، جنگ تعرضی ممنوع و در صورت تعرض نظامی، دفاع واجب 

 . اما تا حد رفع تجاوز: گذار از اکراه به الاکراه.شود می

، تا رستاخیز، فرصت رها کنند میآنان که ستم و خشونت رویه  -

ورزی و آگاه شدن ازغفلت از حقوق  کردن خویش از ستمگری و خشونت

یابند. با وجود این، جامعه است که باید بداند عمل  ذاتی خویش را می

به حکم طاغوت، بنابر خصلت لیم شدن نکردن به حقوق خویش و تس

افزوده شدن ویرانی بر ویرانی و مرگ بر مرگ  افزائی عمل، سبب برهم

. قدرت تنها از راه ایستادگی بر آورد میو مرگ آن جامعه را ببار  شود می

. ایستادگی شود میماند و منحل  حق، از متمرکز و بزرگ شدن باز می

قاعده دوم که پیوستن فوج فوج برحق، قاعده اول ادامه حیات است. 

مردم به ایستادگان برحق است، حاصل قاعده اول و حیات انسان و هر 

زدائی کارآمد هم در سطح فرد و هم در سطح  است. خشونت ای جامعه

 یک جامعه و هم در سطح جهان همین است.

هرگاه ستمگر از ستمگری بازایستد، خداوند به نسبت چند به  -

افزائی عمل پیروی  زدائی نیز از برهم . این خشونتزداید یک، ستم او را می

. چراکه عمل نیک، چون مقوم حیات است، جامعه و محیط زیست کند می

کنند. ستم  کنند. آن را شتابان بزرگ می در برهم افزودن آن شرکت می

افزاید زیرا محیط زیست و جامعه با آن مقابله  همانند داد برخود نمی

 زداید. با وجود این، ا میبدی ر . پس نیکیکنند می

زدائی اینست که انسان مأمور عمران طبیعت  اقتضای خشونت -

بگردد و حق طبیعت را به جا آورد. اما هرگاه به جای عمران طبیعت، بنده 

ها ببار  قدرت و مأمور تخریب طبیعت گشت، هر ویرانگری، ویرانگری
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عت را بکام مرگ ند و طبیافزای ها بر خود می و مجموعه ویرانگری آورد می

آور، زجری ا از تخریب بازنایستند، مرگی زجربرند. هرگاه انسانه می

، در انتظار انسانها و دیگر جانداران است. ها هدردآورتر از بدترین شکنج

چنانکه هم اکنون، همه ساله، بر میزان مرگ و میر گیاهان و جانداران 

هائی که  ت، در معاد، ویرانگری. از آنجا که هستی دائمی اسشود میافزوده 

. یابند میاند، امکان زدوده شدن را  در اندازه، به بینهایت نزدیک شده

اند و از رهگذر فلسفه  ز این آموزش بزرگ قرآن غافل گشتهانسانها ا

 .کنند میاند و  دارند، وارونه آن را تصور کردهقدرت که در سر

انسانها استقالل  و هرگاه کند میهرکس خود خویشتن را هدایت  -

آید تا انسان را برده   و آزادی خویش را از دست ندهند، قدرتی پدید نمی

گردد و قدرت در سطح جامعه نیز  خویش سازد. اداره جامعه شورائی می

شود. انسان مستقل و آزاد و حقوقمند در جامعه مستقل و  نقش می بی

 کند. آزاد و حقوقمند، واقعیت پیدا می

این، سرشت او با خشونت ده شده است. بنابرت آفریانسان برفطر -

شدنی است. قواعد   عجین نشده است. پس خشونت عارضه و رفع

گذارد، برای آنست که انسان  دائی که قرآن در اختیار انسان میز خشونت

بکارشان برد وفطرت خویش را بازیابد. تنها قرآن است که این تلقی از 

زدائی را در  ونتو روشهای خش کند میائه دیگر را ار های هانسان و آفرید

 گذارد. اختیار انسان می

اند و حیات هر آفریده جز  کرامتمند آفریده شده ها ههمه آفرید -

مجموعه حقوق او نیست. پس حقوق انسان نیز ذاتی حیات او هستند. 

این، ضد حیات . بنابرآیند میزور و خشونت از ویران کردن حیات پدید 

 هستند. 

به روشی که آقای شبستری در شناخت متون اسالم  رگردیمحال ب

کند تا به تعبیر وی آن دسته از ارزشها و اهداف معنوی و اخالقی  ارائه می

حاضر معناپذیر شود. در روش وی که متن در نظر داشته است برای نسل 

زدایی  مه حقوق ذاتی و نیز روشهای خشونتسفانه حتی یکی از اینهأمت

شناسائی نشده  هم کردیم،فندیشه موازنه عدمی از قرآن ی ابر مبناکه 

است. شناسائی شدنی نیز نیست. از این دید، شناخت او از اسالم با 

 است کرده مقایسه او نظر با را خود نظر که–شناخت آقای مصباح یزدی 

که به نظر آقای شبستری، حدود و دیگر احکام در رد. جز اینندا تفاوت –

ندارند و باید کنار گذاشته اند و در حال حاضر  رد داشتهکارب دوران پیامبر

ماند با  ریم، بقیه که میاها را که کنار بگذ به نظر او، کنار گذاشتنی شوند.

 .کند میاخذ حقوق انسان خوانائی پیدا 

 های مدعای خود غافل است: او از تناقض

 هدد میتجربی زبان را دلیل قرار  های هاحکام پنجگانه فلسف زیرا -

که قرآن کالم پیامبر )ص( است. اما از راه بکار بردن آن احکام بر این

که قرآن کالم پیامبر )ص( است،  رسد مینیست که به این نتیجه مستقیم 

اینست که گوینده زبان ها هچون حکمی از احکام این فلسف گوید میبلکه 

خداوند  توان قرآن را کالم خداوند شمرد زیرا پذیر باشد، نمی باید تجربه

تجربی زبان بعید است برای این تدوین  های هناپذیر است! اما فلسف  تجربه

شده باشند که چماق شوند و در قبوالندن یک یا چند قیاس صوری بکار 

روند. برای مثال مستند این حکم شوند که قرآن کالم خدا نیست. روش 

بردن آن،  تجربی برای اینست که درشناخت بکار رود. برای مثال، با بکار

ای از حق و ناحق است،  مدلل شود که قرآن کالم حق نیست یا آمیخته

کالم محمد )ص( است. اما حاصل اینسان بکار بردن احکام این، بنابر

که  شود میحق هستند، این  الیقین و مطلقاً پنجگانه، چنانکه پنداری علم

 اند. و چنین حاصلی ناقض قول خود وی است. کالم خداوندی

« ها دورانداختنی»قرآن زمانی با « قیهدفهای اخال»اه هرگ -

متناقض « حقوق بشر امروزی»با  اند، پس بناگزیر سازگاری داشته

اند همه مکانی و  ین، هدفهای اخالقی چگونه توانستهگردند. افزون بر ا می

 تجربی زبان را نقض کنند؟ های ههمه زمانی باشند و حکم سوم فلسف

نی و همه مکانی در قرآن با ویژگی همه زما« هدفهای اخالقی»اگر  -

توانند مجموعه   که حق هستند، تنها با حقوق میاند، بنابراین بیان شده

بدهند. به این دلیل ساده که ناحق، پوشاندن حق است با پوششی از زور، 

که حقوق با ، بلکه بنابر اینشود میاز این رو، نه تنها حق با ناحق جمع ن

، به محض قرار گرفتن حق در کنار دهند میکیل یکدیگر مجموعه تش

. بدین قرار، تصدیق کند میدرد و حق را آشکار  ناحق، پوشش فریب را می

، تصدیق حقوق انسان و حقوق طبیعت در قرآن «هدفهای اخالقی»وجود 

 است.

غرب بیان استقالل و آزادی هیچگاه نجسته است. امروز نیز  -

اند و توانائی خلق اندیشه راهنما  سیدهگویند به آخر خط ر می متفکرانش

توسعه یافته  غربفرهنگ ساخت آنگونه که در را ندارند. حقوق انسان 

ا ای از حقوق ذاتی و حقوق موضوعه هستند. باوجود این، ب ، مجموعهاست

داری، سازگار نیستند و مدام در معرض  لیبرالیسم، بمثابه مرام سرمایه

ت فراگیر هستند. چگونه بتوان از غربی که داری بمثابه قدر رمایهتجاوز س

 گوید ندارم، اندیشه راهنمائی سازگار با حقوق ذاتی انسان اخذ کرد؟  می

کنیم، بیرون از شمار  ها که پیدا می دین و اگر بنا بر التقاط باشد، -

قدرت )والیت  های هحل بایسته رها کردن اسالم از فلسف شوند. راه می

و بازیافتن آن بمثابه بیان استقالل و آزادی و  فقیه یکی از آنها است(

 حقوق و کرامت است.

نیز درخور انتقاد هستند. از « تجربی زبان های هفلسف»احکام دیگر 

 جمله اینکه؛

سان که زبان علم یکی است و در همه بنا بر توضیح باال، همان ـ1

یابد،  میهل علم باشد، آن را اندر ای که ا و همه زمانها، شنونده ها جامعه

این که حق همه مکانی و همه زمانی است، یکی است. زبان حق نیز، بنابر

یش، ها گی ویژکار خود را شناسائی حق، به « تحلیل فلسفی»پس هرگاه 

هان و در هر زمان، حق ای در هرجای ج کرد و، برای مثال، هر شنونده می

ر، دیگ ای جامعهدانست که دیگری در زمان و مکانی و  را همان می

ها، سخن  ها و مرام جستند. پس وقتی از دین  کی را میجهانیان زبان مشتر

 جستن–روش تجربی-« تحلیل فلسفی»ترین کار  به میان است، بایسته

دیوارهای سانسورها فرو  که است کار بدین. است حق های ویژگی

شوند و انسانها، از دشمنی به   برقرار می ها اندیشهریزند و جریان آزاد  می

شود و وجدان اخالقی  آیند و جهان، جهان صلح می دوستی باز می

 بگردند.« حق ناطق»کند تا که انسانها  مراقبت می

اما جماعت نیز یک وقت یک جامعه در یک تاریخ و در یک ـ 2

مکان معین و امر موضوع بررسی، امر واقع غیر مستمر است و یک وقت 

و « امر مستمر»واقع، و امر  ده در جهانپراکن های هجماعت، جامع

. وقتی شود میشمول است، در این صورت، زمان، تاریخ در استمرار  جهان

این زمان و از تا « ماقال»های پراکنده در جهان، از زمان  شنوندگان جامعه

همان « ماقال»خیزد،  ایست که امر مستمر از میان بر می       این زمان تا آینده

رسی، حق است، همه مکانی و همه زمانی ماند. اگر موضوع بر که هست می

همچنان بیان آنست.  اگر امر واقع مستمر نباشد و یا « ماقال»است و 

زمند تحلیل فلسفی آن ماند تا که نیا موضوع بررسی حق نباشد، برجا نمی

، در آنچه به انسان و حقوق او و «تحلیل فلسفی»براین، بگردیم. بنا

، باید تأمل کند شود میو حقوش راجع  جانداران و حقوق آنها و به طبیعت

و به این پرسش پاسخ دهد کدام اندیشه راهنما، جز بیان استقالل و 

آزادی با حقوق همه زمانی و همه مکانی خوانائی دارد؟ سپس بپرسد: آیا 
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چنین بیانی ارائه شده است؟ اگر پاسخ آری است، وجودش را تصدیق 

به یکی از این دو پرسش پاسخ کند و اگر پاسخ نه است، بر او است که 

گوید: حقوق، از جمله استقالل و آزادی، وجود دارند یا ندارند؟ اگر دارند، 

از چه رو بیان استقالل و آزادی وجود ندارد؟ و اگر ندارند، پس انسان 

محکوم به جبر است و هر دینی بیان قدرت است و هر مرامی نیز. اما 

موضوع )تمیز حق  تحلیل آن را بیکم، فلسفه را جبرگرا و تصدیق این ح

 . کند میاز ناحق( 

در  ای جامعهباز، جایگاه زبان، یکبار، محدود به زمان و مکان و  ـ3

آن زمان و مکان است و یکبار، فراخنای جامعه جهانی در استمرار تاریخی 

همواره همان معنی  باید میبکار رفته،  های هاست. هرگاه دومی باشد، کلم

که اند. هرگاه محتوی حق باشد، بنابر این ند که در آغاز داشتهرا داشته باش

حق همه مکانی و همه زمانی است، زبان نیز همواره همان محتوی را 

خواهد داشت. پس جایگاه زبان حقوق، محدوده زمانی و مکانی و 

 کند مینیست. به سخن دیگر، جایگاه زبان را محتوای آن معین  ای جامعه

 اگر حق باشد.

قیقت، با بکار بردن منطق صوری، زبان حق با هر زبان دیگری، در ح

، اگر خواست، کند میبرنده این روش، امکان پیدا . بکارشود مییک زبان 

آن را در زندان گذشته نگاه دارد و اگر نخواست، از خود، معنای دلخواه را 

بمثابه به آن بدهد و قول حق را در قول قدرت از خود بیگانه کند. دین 

. در شود میسان در بیان قدرت از خود بیگانه یان استقالل و آزادی اینب

رد ب ز حقوق نیست اما حقوق را بکار میحقیقت، هر بیان قدرتی خالی ا

 از استفاده با را کار این. زیرسلطه –گر  برای توجیه قدرت و رابطه سلطه

 بانیز به بیان، آن به گرونده جامعه چند یا یک عضو انسانهای کردن خو

 را رابطه این و رود می بکار زیرسلطه –که همواره در روابط مسلط  کند می

پذیرد. چنین بیانی نیز  و در همان حال، از آن اثر می کند می تنظیم

های حق و ناحق، همواره نمایان  دیر بپاید. اما به ضرورت، تناقض دتوان می

دید و ج با پوششها  رت را نیازمند تغییر پوشان ناحقشوند و بیان قد می

جز « احکام ثانویه»کردن با نیازهای در تغییر قدرت کنند. کار ازمسد

 اینست؟
خود را همه مکانی و همه زمانی « ماقال»اما محتوی: یکبار،  ـ3

توان  خواند )چون محتوای زبان علم( و یکبار نه. این دو محتوی را نمی می
خود را حقِ « قالما»ر، وقتی یکسان به بوته تجربه سپرد. بدین قرا

آن را آزمود. اما  باید میهای حق است که  ، به ویژگیداند میشمول  جهان
ر این ی حق را نداشته باشد. دها گی ویژتواند  باشد، می« امر واقع»اگر 

سان که هست، نیز، به شناسائی صورت، شناسائی امر واقع آن
ی ها گی ویژ هایش است. هرگاه بخواهیم، آن را به حق بسنجیم، به ویژگی

کنیم. هنوز و باز باید  نجیم و نسبت آن را به حق معین میس  حق می
 یادآوری کنم که امر واقع مستمر، غیر از امر واقع غیر مستمر است.

بدین قرار، از بیرون و برای سازگار کردن بیان استقالل و آزادی، 
ن را در آ توان می)دینی و مرامی( با تحول رابطه انسان با قدرت است که 

بدیهی است ضعف فرهنگ آزادی،  بیان قدرت از خود بیگانه کرد.
این، قوت زبان قدرت که در یک یا چند جامعه رایج است و رابطه بنابر

، کار از خود بیگانه کردن بیان آزادی را کند میتنظیم  زیرسلطهرا–مسلط
 .کند میدر بیان قدرت بسیار آسان 

دیگر، عامل الگو در شناخت  در این روش و روشهای متداول ـ 2 
ساختن یک انسان الگو و یک بیان، رعایت نشده است. توضیح اینکه یک 

زبانی، وقتی « مصالح»جامعه الگو و یک جامعه جهانی الگو، با استفاده از 
آن را عقل مستقل و آزاد و هوشمند و دانشمند ودادگر و... و حق و 

، دیگر، «یل انتقادی بیانتحل»برد، حتی برابر  کرامت مطلق، بکار می

دارند که در  برگیرنده آنها، همان معانی را نمیو بیان در ها هو جمل ها هکلم
لت از الگو، شرط ضروری غف. زیرسلطهدارند–جامعه در بند روابط مسلط 

 از امروزیان و دیروزیان غفلت. است زیرسلطه –بازسازی روابط مسلط 
 باشد شگفتی جای نباید بیان، و زبان شناخت در نکردنش لحاظ و الگو

راهنما این و آن بیان قدرت هستند و نقد یک بیان در  های هاندیش وقتی
 شود.  تطبیق دادنش با بیان دیگری، ناچیز می

بدین قرار، اگر بکاربرندگان این روش، در قرآن، تبیین اصول راهنما 
قضاوت را  یابند، اگر اصول راهنمای یابند، اگر حقوق انسان را نمی را نمی

ای هستند  که ضد معانی دهند میقرآن  های های به آی بینند، اگر معانی  نمی
بینند و بسا جز خشونت  زدائی را نمی که آنها دارند، اگر روشهای خشونت

کنند، اگر استقالل و  بینند، اگر رابطه مادی معنوی را مشاهده نمی نمی
ر بحث فرعونیت در جویند، اگ آزادی و امامت فطری هر انسان را نمی

ش های هقرآن را تنها یک اسطوره و نه یک استبداد فراگیر با ستون پای
برند، اگر... اگر قرآن را بمثابه بیان استقالل و آزادی اندر  گمان می

و یابند، بدین خاطر است که نخست قرآن را از دیدگاه فلسفه ارسطو  نمی
آن اسالم در بیان اند و اینک که  دیده با روش کردن منطق صوری می

قدرتِی واپس گرا که والیت مطلقه فقیه است ناچیز شده و اعتباری برای 
این اسالم از خود بیگانه در فرعونیت، باقی نمانده است، خیرخواهانی بر 

شود.  ب شدن، حل میاند که مشکل با دست به دامن غر این گمان شده
مداری برف انبار که غرب خود گرفتار مسائلی است که قدرتغافل از این

کرده است و انسانهای در بند این و آن بیان قدرت، خود را از حل آنها 
 بینند.  ناتوان می

 
 آیا پیامبری در بند زمان و مکان 

و فرهنگ خاصی است؟ و زبان و قومیت

 

پرسش از این قرار است: آیا اگر پیامبر اسالم در زمان و مکان 

عه وسطح دانش و تکنولوژی با جام دیگری که در زبان و قومیت و فرهنگ

در یونان یا ایران(  داشت )مثالً حجاز عصر نبوت تفاوت اساسی می

آیا باز هم همین قرآن  شد میتر یا بلندتر  زیست و یا عمر او کوتاه می

آمد؟ آیا احکام و الفاظ آن  ی، به همین شکل و مضمون، پدید میفعل

 همین گونه بود که االن هست؟

ای نگریسته  که به پیامبری از چه زاویه گوید میش پرسش خود فا

شده است: این بار زمان و مکان بعثت و قومیت و فرهنگ )که در 

انگاشته شده و پیامبری « محور فعال»برگیرنده دانش و فن نیز هست( 

به سخن دیگر، پرسش ترجمان ثنویت تک محوری و  «پذیر. محور فعل»

بین، خود را از  روش منطق صورت ی است که بهگر توجیهفرآورده عقل 

اثر زمان و مکان و ... را بر  یو حتهای بسیار محروم کرده  دیدن واقعیت

 .آید میپیامبری وارونه دیده است. توضیح بیشتر در زیر 

 هااست. با این توضیح که: عریف پیامبری حاصل تجربه پیامبریت

شناسی و  امبری که خواندن انسان به خویشتنبنا بر رسالت پی ـ1

به خدا و بشارت و هشدار و انذار  آزادی، و حقوق جستناستقالل و

هستند، و باز بنا بر وظیفه پیامبری که پیشنهاد بیان آزادی برای بنای 

بینی تحقق جامعه آرمانی  یعنی هم پیش -یاب استآزاد و رشد ای جامعه

این نزدیک به آن الگو در  ای جامعهدر آن جهان و هم تالش برای بنای 

گفت پیامبری از جمله رهاندن انسان از قید و بند زمان و  توان می -جهان

شدنی  اندیشه و عمل او گرداندن، تعریف مکان، و هستی را فراخنای



36 

 

بینی است. چنانکه به  سنجی و آینده ست. در فلسفه نیز، پیامبری آیندها

ی بین صیرورت از آغاز تا پایان را پیش دنبال هگل و دیالکتیکش که

ارکس شد؛ پیامبرانی همچون م« پیامبری سکوالر»کند، دوران دوران  می

فه داد؛ و ماکس وبر و در پی او، پیروان فلس که جامعه آرمانی را نوید می

از سوی  ها هباوری و دوران تنظیم رابط پوزیتویسم که پایان دوران دین

 و... کردند میبینی  دانش و فن را پیش

ی بدین سو، انواع دیگری از پیامبری در همچنین از جنگ دوم جهان

شناسی نحله شیکاگو از پیامبری  : نخست، جامعهاند غرب اندیشیده شده

و یا خود « شدبخ خود به خویشتن تحقق می»آورد که  سخن به میان

سازد. بانی این نظر ویلیام ایزاک توماس و پروراننده  خویشتن را ویران می

در »کند:  بری را این گونه تعریف میاو پیام 1آن، روبرت مرتون بود.

یش رفتار توصیف و تشریح نادرست یک وضعیت موجب پیداآغاز،

این نوع «. بخشد بینی نادرست، واقعیت می شود که به پیش جدیدی می

مت واقعیت های نادرست که انسانها را به خد بینی ها و پیش ارزیابی

بینی  ینکه همواره آن پیشآورند، فراوانند. بدون ا بخشیدن به آنها، در می

ثال، این . برای میابد رونه آن تحقق میشود که وا تحقق پذیرد. بسا می

با انقالب ایران دشمن است ) ماجرای رفتن شاه  ارزیابی که دولت امریکا

به امریکا( و در کار توطئه بر ضد انقالب به قصد بازگرداندن رژیم پهلوی 

برانگیخت که به دشمنی واقعیت  است، در ایران و امریکا، رفتاری را

 بخشید و امریکا را محور سیاست داخلی و خارجی رژیم گرداند.

ساز  بین و آینده سنج و آینده آن پس، فراوان پیامبر، همه آیندهاز 

ای است که نسبت  ها، پیامبری ترین پیامبری ند. هم اکنون، رایجظهور کرد

یا بکار رفتن سالح اتمی، به پایان زندگی بر اثر آلودگی محیط زیست و 

ها و هم بنا بر فلسفه و  دهد. بدین قرار، هم بنا بر دین هشدار می

مختلف علوم اجتماعی، پیامبری کوششی است برای رهاندن از  های هرشت

پایبندی انسان به گذشته، چنانکه او بتواند حال و آینده و جا و موقعیت 

قالنی کند. این تعریف د را عخویش را بشناسد و پندار و گفتار و کردار خو

جمع تجربه پیامبران است: کار تمامی پیامبران رهاندن  البته حاصل

انسانها از باورها و عرف و عادتهائی بوده است که آنها را پایبند گذشته و 

 2داشته است. عی بسته نگاه و از رشد بازشان مینظام اجتما

گاه استقالل و اما این تعریف هنوز رسا نیست. چرا که انسان هر

استعدادها فعال شود،  ای از به عنوان مجموعهآزادی خویشتن را باز یابد و 

کوشد زمان و مکان را خود برگزیند، زمان و مکانی که در  خالقانه می

پایان. پیامبری  آغاز و بی ، زمان بیگنجد میکران  سپهر هستی بی

گزارشگر فراخواندن انسانها به فعال شدنی است که هر فعل آدمی 

 پایان باشد.  آزاد او در پهنه هستی و زمان بی خالقیت

از این روست که پیامبری ابالغ پیام است؛ بیان آزادی. و هشدار 

                                                 
پردازد و در  شناسی نظری می به جامعه{ 16} شمرتون در قسمت اول کتاب ـ1

کند و نظر خویش را  میقسمت دوم آن، ساخت اجتماعی و فرهنگی را مطالعه 
ا خشد و یا خود خویشتن رب یامبری که خود به خویشتن تحقق میباره پدر

شناس فرانسوی، هانری  دهد. فیلسوف و جامعه سازد، را بسط می ویران می
 Les Deux sources de la morale et de la  برگسون نیز، در کتاب

religion ،پویا و ایستا، از ها را به  ه و دینباز و بست های ها را در جامعه جامعه
بشریت را به یک چشم  نی است کهدهد. از دید او، دین پویا دی یکدیگر تمیز می

 شمول هستند نگرد و رهنمودهایش جهان می

بر دهد. و تعریفی که  سنجی معنی می بینی و آینده در لغت، پیامبری، آینده ـ2
نگاه کنید  پیشنهاد آینده است.بینی آینده و  آن بیشتر اهل نظر موافقند پیش

فصل  زین و  Prophétismeکلمه  لیذ  Encyclopedia Universalismeٍ به
 .اسالم یدوم کتاب اصول راهنما

است؛ بدر آوردن انسانها از غفلتها، غفلت از استقالل و آزادی و حقوق و 

کرامت خویش، غفلت از مجموعه استعدادها و فصلهایی که خود انسان 

ر است؛ خاطر نشان کردن خطرات ماندن در غفلتها و پای است. و انذا

این توجه عیت اجتماعی بر محور قدرت، و بنابربستن به گذشته و موق

دادن به مهاجرت برای بیرون رفتن از سلطه طاغوت و مبارزه برای رهائی 

 3جامعه از استبداد طاغوتیان.

در پاسخها به پرسشهای اول و دوم در بخشهای پیشین،  ـ2

ند و خالق و... ، درجا رابطه انستیم که قطع رابطه با هستی هوشمد

قرارکردن با خدای مجازی است که قدرت است. از راه فایده، یادآور بر

شود که هر متعینی به ضرورت پدیده است و رابطه انسان با متعین و  می

سازد، رابطه قوا است. جز این نیز  تی با نامتعینی که با عقل خود میح

ای جز قدرت )=  ن، محدودکنندهتواند باشد. چرا که در هستی متعی نمی

ویرانگری دادن به نیرو  زور( وجود ندارد. این زور را نیز انسانها با جهت

آورند. از این روست که انکار خدا، درجا تصدیق قدرت جبار  بوجود می

 است.

تواند  اند و هرکس می انم که سادهخو میئی ها ههمگان را به تجرب

 انجام دهد: 

 با. است مادی هستی همین هستی و نیست خدا که کنید فرض●

بیند؛ یکی خود شما و  را می« واقعیت»رض، عقل شما، دو ف پیش این

حال این  بیند. دو را هم در رابطه با یکدیگر می دیگری هستی مادی. این

ید. در این وقت است که شما بیند، تعریف کن رابطه را که عقل شما می

یابید سه حالت بیش وجود ندارند: یا باید تعریفی را برگزینید که به  یدرم

دهد، یا تعریفی را انتخاب کنید که این  شما موقعیت تابع این هستی را می

کند، و یا به تعریفی روی آورید که شما و این  هستی را تابع شما می

سه تعریف، . حال در این گرداند میهستی را متقابالً تابع و متبوع یکدیگر 

اید جباری که  اید و پذیرفته ببینید چگونه به جبر قائل شدهتأمل کنید تا 

 کننده رابطه شما با هستی مادی بگردد.  قدرت است تنظیم
خود با یکدیگر و با محیط زیست تأمل کنید:  های هرابط در●

و نیروئی را که کنید میئی که برقراریشان را با تخریب شروع ها هرابط
مشخص کنید. زمان و محیط اجتماعی و نیز مکان طبیعی  ،کنید میصرف 

را قدرت )= زور( تنظیم  ها هآنها را معین کنید. روشن است که این رابط
و،  کنید میئی را که برقراریشان را با تخریب شروع نها هکند. حال، رابط می

کند،  ، هیچگاه زور محل عمل پیدا نمیها هدر طول زمان، در این رابط
صفر بهمان نسبت که میزان تخریب به  کنید میص کنید. مشاهده مشخ

کند. حال  ه نیز به صفر میل میکند، میزان زور بکار رفت میل می
 پرسیم: میان زمان و مکان این دو نوع رابطه چه تفاوتی وجود دارد؟  می

ش برسد، در حقیقت، این تجربه را هرکس انجام دهد و به این پرس   

و تفاوت دو زمان و مکان را در ونوع کرداراین، دابطه، بنابرتفاوت دو نوع ر

شود.  دی خویش غافل نمییابد و دیگر تا بتواند از استقالل و آزا می

ن که رابطه خالی از تخریب، رابطه خالی از زور است. در ایتوضیح این

جوید. با محیط زیست رابطه آبادکننده و  رابطه انسان با دیگری توحید می

نوع اول )ویرانگر( مهر گذشته  های هکند. اگر بر رابط ده برقرار میشونآباد

نوع دوم را، آگاه یا  های هکوشد، رابط و در فراموش کردنشان می زند می

انگارد. ویژگی عمل به حق همین  ناخودآگاه، همه زمانی و همه مکانی می

 است.

 د. دریابید که موضوع رابطه، علم باش این ویژگی را وقتی نیک در می

شمول  جوید آن را قطعی و بنابراین، جهان حقیقت، کسی که علمی را می
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برد. اما هرگاه توقف را بر خود جایز نشمارد و به خالی کردن علم  گمان می

ت که معرفت او به علم قطعی خویش از ظن و گمان ادامه دهد، بهمان نسب

: علم ویدگ میگردد. تجربه به او  تر می شمول شود، جهان نزدیکتر می

قطعی، از ظن و گمان یکسره خالی )ویژگی دیگر حق( و همه مکانی و 

 همه زمانی است.
آیا رابطه خالی از زور )= رابطه حق با حق( نیاز به وجود رابطه انسان 

وقتی موفق است که شما از راه خدا  کنید میای که  دارد؟ آیا تجربهبا خدا 
همیشگی که امروز  بسا بیشتر  خود را برقرار کنید؟ آن پرسش های هرابط

گیرد، این پرسش است. اما پاسخ آن  از گذشته، پیشاروی عقل قرار می
 چیست؟ پاسخ اینست:

نوع دوم )حق با حق( را  های هرابط داند میگر  الف( انسان تجربه
بر اصل تقابل قوا یا ثنویت برقرار کرد. برای مثال، دوستی با  توان نمی

شما توحید را اصل راهنما کنید و بدان، از  دیگری نیازمند آنست که
 دوستی، رهایی بجوئید.  های همانعها و محدودکنند

باید حقوقی را برای یکدیگر بشناسند که  ب( دو طرف رابطه می
ند از آن برخوردار باشند و رابطه را ترجمان این حقوق توان میهمگان 

 بدانند؛ یعنی بیان آزادی به مثابه اندیشه راهنما.
بماند. بدین قرار، دو طرف « خالی از اکراه»باید  ( رابطه همواره میج

هستند که، بدان، گفتار و کردار خویش را، بهنگام « میزان»نیازمند 
تصمیم و به وقت اجرا، بسنجند و اطمینان حاصل کنند قول و فعلشان 

 های حق( باشد: یعنی میزان عدل. خالی از زور )ویژگی دیگری از ویژگی
ای که محدود به  دانند که دوستی نیز دو طرف رابطه دوستی مید( و 

حدود اوضاع و احوال، و برای جلب منفعت و دفع زیان باشد، رابطه 
قواست، دوستی نیست. دوستی نیاز به زمان پایدار دارد و هدفی جز رشد 

تواند داشته باشد. زیرا این تنها هدفی است که نیاز به زور ندارد بلکه  نمی
 ید زور در میان نباشد تا رشد در دوستی میسر شود.با می

باید تبلور چهار  یهـ( استعداد رهبری در دو طرف رابطه دوستی، م
این، مستقل و آزاد باشد. به سخن دیگر، تابع  منیت من و اصل باال، بنابر

منیت دوستم نباشد )اصل اظهار حق ولو به زیان خود و یا دوست خود(. 
ل آدمی، همزاد و همراه هستند. در کتاب عقل آزاد، استقالل و آزادی عق

وجدان دائمی عقل به استقالل و آزادی خویش و روشهائی را که هرگاه 
ل برخوردار بکار برد، بگاه خلق اندیشه، از استقالل و آزادی به کما

 شوم که؛ ام. در اینجا، تنها یادآور می شود را تشریح کرده می
اصول راهنمای بیان  گری را به همان هر تجربهدو تجربه مذکور،  -

برد. اصولی که در خود تناقض و با یکدیگر تضاد )ویژگی  آزادی باز می
 ی حق( ندارند.ها گی ویژدیگری از 

قوا نیز  های هکنیم. در رابط هر دو نوع رابطه را برقرار می انسانهاما  -
کنیم )به  کنیم. اگر در آنها تأمل اصول راهنمای بیان قدرت پیروی میاز 

لنینیسم نقد  -همان روش که اصول راهنمای لیبرالیسم و مارکسیسم
شدند( هر اصل را متناقض و با یکدیگر در ناسازگاری و بسا تضاد 

 . یابیم می
تواند  خالی از زور، یک رابطه می های هکه از میان رابطنتیجه این -

آدمی تمامی بطور کامل از زور خالی باشد به ترتیبی که استعداد رهبری 
استقالل و آزادی خود را بدست آورد: رابطه انسان با خدا. چرا که او، 
هستی هوشمند و علیم و کریم و...  هدایت خویش را به همگان ارزانی 

و هرگاه انسان بر فطرت آزاد خویش باشد و خدا را قدرت )=  1کرده است
وستی محض زور( نپندارد، رابطه با خدا یکسره از زور خالی، محبت و د

و در بعثتی دائمی خواهد  یابد مقام خلیفة اللهی را باز میشود و انسان  می
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خویش را به طور کامل باز زیست و استعداد رهبری او، استقالل و آزادی 
 . یابد می

گاه رابطه با یکدیگر را ترجمان گر و دوست او هر بدین قرار، تجربه -
خدا  ↔گر  شود: تجربه برقرار می این رابطه رابطه با خدا کنند، میان آنها

راه رشد، بسوی علم محض،  و.  در این رابطه، هر دو در راستدوست ا ↔
کنان آزاد ض، استقالل و آزادی محض و... رشدکرامت محض، حق مح

 رسانند. شوند و دوستی خویش را به کمال می می
 باید در تجربه تأمل کنیم:  هنوز می ـ3
پایبند زمان و مکان )طبیعی و اجتماعی( قوا، به ضرورت  های هرابط●

کننده زیرا شرائط زمانی و مکانی ایجاد خویش )گذشته و حال( هستند.
دفی ، هها هکنندگان رابطی هستند. بدیهی است برقرارهای هچنین رابط

در برقرار شدن آنها نقش  این، آینده نیزدارند که باید محقق شود. بنابر
در پی  ها هکنندگان رابطکه از این نظر که برقرارن تفاوت . البته با اییابد می

بهتر کردن موقعیت خویش در تعادل قوا هستند، از لحاظ رابطه قوا، 
های هر  بندی ود. چنانکه در جریان تاریخ، گروهش آینده تکرار گذشته می

و یا موقعیت بدست  دهند میجامعه، در رابطه قوا، موقعیت از دست 
و  رسد میماند. کسی از فقر به غنا  ی برجا میآورند اما نظام طبقات می

، سازند میافتد اما روابط قوائی که فقیر و غنی  دیگری از غنا به فقر می
ها نزد اقلیت کوچک متمرکز و متکاثر  مانند و همواره ثروت برجا می

 ماند.  وند و اکثریت بزرگ در بند فقر میش می
)طبیعی و  زمان و مکان خالی از زور به رها شدن از بند های هرابط●

که نیروهای محرکه هر انسان یابد. زیرا عالوه بر این اجتماعی( تحقق می
د انسان حاصل این فعال نیاز به فضای باز برای فعال شدن دارند و رش

ای که از روابط قوا پدید آمده باشد، با این گونه  شدن است، نظام اجتماعی
ز زوری، بعثتی با هدف رابطه خالی ا براین، هرگاری ندارد. بناساز ها هرابط

 پذیر کردن نظام اجتماعی است.  باز و تحول
ای آگاه  کننده را از واقعیت بسیار مهم و تعیین بینید که تجربه ما می

 کند:  می
شوند  حرکه برقرار میقوا با تخریب بخشی از نیروهای م های هرابط -

قوا  های هزور موجود در رابط مانند. از این رو، هر اندازه میزان و برقرار می
 تر. در نتیجه،  میزان تخریب نیروهای محرکه افزونبیشتر، 
خالی  های هقوا از میزان رابط های ه، میزان رابطای جامعههرگاه در  -

از زور بیشتر باشد، به همان میزان تخریب نیروهای محرکه بیشتر 
شود. از  تر میپذیرنا تر و تحول نظام اجتماعی بستهشود. بدین تخریب،  می
این، کاهش تولید نیروهای محرکه و بنابر ی نظام اجتماعی بستهها گی ویژ

کاهش رشد است. هرگاه رشد میل به صفر کند، جامعه در معرض انحالل 
هائی که منحل شدند، گرفتار این روند شدند.  گیرد. جامعه قرار می

رفتند و روند را در پیش گاند این نحل شدههایی که م امپراطوری
ای که در حال انحالل است )امپراطوری امریکا(، همین گونه  امپراطوری

 است. 
این واقعیت که جامعه جهانی برجاست، بنفسه، گویای اینست که  -

نوع اول بیشتر و بخشی از  های هنوع دوم از رابط های ههمچنان میزان رابط
ی بر افزایش افتند. هرگاه جامعه جهان نیروهای محرکه در رشد بکار می

میزان تخریب محیط زیست و تخریب انسان و دیگر نیروهای محرکه که 
تواند در رشد خود بکارشان برد، وجدان شفاف بجوید و  تنها انسان می

 رشد کردن ناچیز و زیرسلطه –برآن شود جامعه جهانی را از روابط مسلط 
 ظامین و اقتصادی قدرت بر افزودن هدف با محرکه نیروهای تخریب در
 ، جهان عصر آزادی و رشد در آزادی را به خود خواهد دید.برهاند... و

بدین قرار، پیامبری محمد )ص( فراخواندن تمام بشریت به بعثت  ـ3
دائمی است. بعثتی که هر انسان و جمهور انسانها با بازیافتن فطرت 

 کنند و با رشد خویش و با بازجستن استقالل و آزادی قوه رهبری آغاز می
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. پیامبری، به دست گرفتن کتاب دهند میدر استقالل و آزادی ادامه 
راهنمای شرکت خویش در بعثت راهنمای آزادی است که هر انسانی 

کند. خاتمیت پیامبری و آغاز بعثت دائمی، با شرکت تمامی  می دائمی
کنندگان استعدادهای خویش  ای برخوردار از حقوق ذاتی و فعالانسانه

گرائی را نفی کرده  ینی دیگری نیز وجود دارد که نخبهد است. آیا کتاب
باشد و به انسان هشدار داده باشد هرکس خود خویشتن را رهبری 

را به حقوق  انسانها، همه انسانهاکند؟ آیا کتاب دیگری نیز هست که  می
و صیر به خدا،  1کناندذاتی خویش خوانده باشد و آنها را به آزاد شدن رش

ه باشد؟ جهان را مسخر انسان خوانده و او را تنها خواند میبه بعثت دائ
موجودی نامیده باشد که امانت خداوندی را پذیرفت؟ آن روز که 

مبری مبعوث ، به تعبیر علی )ع(، به پیا«زار زندگی شوره»)ص( در محمد
ای و عشائری بود. اما آیا در جامعه امروز، هنوز  شد، دوران نظام قبیله

سراغ کرد که، در آن، استعداد قوه رهبری در هر کس  وانت میرا  ای جامعه
هر فرد خود خویشتن را رهبری  استقالل و آزادی برخوردار باشد واز 

کند؟ اگر نیست، که نیست، عقلهای خود را آزاد کنیم تا پیامبر را ببینیم 
خداوند به  2.خواند میکالم حق را  انسانهاکه پیشاروی ما است و برای ما 

خود فرمود: هدایت کسی دست تو نیست، اگر هم بخواهی پیامبر 
کند،  ی کسی را هدایت کنی، هرکس خود خویشتن را رهبری میتوان نمی

 خیز و به بعثت دائمی روی آر!ای زندگی که رشد در آزادی است برپس بر

 
 خور برای ابالغ بیان آزادیموقعیت جهانیِ در

عصر نبوت بلکه در این پرسش که اگر پیامبر نه در جامعه حجاز 

کرد، محصول  زیست، کتاب او تغییر می ران میجوامعی چون یونان یا ای

فرض این عقل این است که جامعه  : پیشاست گر توجیهیک عقل 

عربستان روزگار بعثت پیامبر )ص( جامعه بدوی بوده، بوئی از تمدن نبرده 

این رو قرآن  های ایران و روم نیز نداشت. و از تمدن های هو خبری از حوز

گار، و بهتر کردن زندگی عرب آن روز برای تغییر مناسبات اجتماعی

کارآئی داشت ولی اگر پیامبر در یکی از دو حوزه تمدن ایران یا روم، به 

یافت. بدیهی است این  ، قرآن محتوائی دیگر میشد میپیامبری مبعوث 

ها پرده غفلت مانده است و برآن، از واقعیتهای بسیار غافل گر توجیهعقل 

 کشد: می

بهنگام بعثت پیامبر، در حوزه تمدن ایران، زردشت )ع( پیامبر و  ـ1

سیحی دین دین زردشتی دین رسمی بود. در حوزه تمدن روم، دین م

عیسی )ع( باالتر از نبوت، پسر خدا بود و  همگان و در اذهان مردم،

زه، دین القدس(. در هر دو حو سا، تجسم تثلیث )پدر و پسر و روحکلی

 یهود نیز پیروانی داشت و موسی )ع( پیامبر آنها بود. 

نند سقوط هر دو ما در سوره روم، با صراحت و دقت بی قرآن ـ2

کند. در حقیقت، بنا بر  می بینی و زمان آن را نیز معین امپراطوری را پیش

ای که در باال توضیح داده شد، در هر دو حوزه، میزان تخریب  قاعده

رکه بر میزان بکار رفتنشان در رشد، فزونی گرفته بود. نیروهای مح

از مرزهای طبقاتی را به کسی  نظامهای اجتماعی بسته اجازه عبور

و زنان، دون انسان « عوام»انسان، و  ها هداد. بنا بر فتوای ارسطو، نخب نمی

های قدرت از خود بیگانه  ها در بیان اه در شمار چهارپایان بودند. دینو گ

 روابط قدرتی سخت ویرانگر و فرساینده گشته بودند.  گر توجیهشده و 

 زیر سلطه برانگیخته شده بودند: های هپیامبران، از جامع ـ3

ر سرزمینی برانگیخته شد که ابراهیم در سرزمین سومر، د -

                                                 
 21و غافر  13جن، آیه  های سوره ـ1
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و در خطی قرار داشت  3ها را به خود دیده بود ساالری م ترین مرد قدیمی

ئی که بر این خط تشکیل ها جامعهممتد بود. که از شمال هند تا مدینه 

( ع) بعثتابراهیم. داشتند ساالرمی سیاسیمردم–شده بودند، نظام اجتماعی

 .ساالریازدسترفتهبراصولراهنمایبیانآزادیبود بعثتیبرایبازسازیمردم

یهودیان تبعید شده به بابل  زردشت، بنا بر روایتی، از میان جامعه -

)ع( به بیان  ت او بازگرداندن آئین موسیو هدف از بعث 3خیزد برمی

سال پیش از  133تا  1233باشد. تولد و بعثت او در فاصله  نخستین می

که هنوز اقوام ایرانی متحد نشده بودند و  2میالد مسیح، یعنی زمانی است

دولت ماد تشکیل نشده بود و این اقوام زیر سلطه بابل بودند. پس او هم 

 یامبری برانگیخته شده است.در جامعه زیر سلطه به پ

بنا بر تورات و قرآن، موسی )ع( در جامعه بنی اسرائیل، زیر سلطه  -

 مصر دوران فرعون به پیامبری برگزیده شده است.

عیسی )ع( در سرزمین فلسطین تحت سلطه امپراطوری روم به  -

 پیامبری برگزیده شد.

ری ایران و در مرز دو امپراطو« زار زندگی شوره»محمد )ص( در   -

 روم مبعوث شد.

قرآن بر اینست که اصول راهنمای کتابهای پیامبران پیشین همان  -

و در اوستا آمده است که اصول راهنما  6اصول راهنمای قرآن هستند

 4.اند بودهاصل  2همان 

زار  در شوره»ن در مرز دو ابر قدرت زمان، آنهم قرار گرفت ـ3

کند. چرا که بیان  ا بسی مشکل میبه قول علی )ع(، پیامبری ر« زندگی

کرد. هر دو  خود بیگانه در بیان قدرت باید میهای از  آزادی را محک دین

آور آن بودند. در  ها دشمن دین جدید و شخص پیام ابر قدرت و ارباب دین

باید برگزید؟ قرآن روشی بر اصل موازنه  برابر این شرایط چه روشی می

یش بکار بردیم، رانیان در دوران انقالب خوکه اگرچه ما ای آموزد میعدمی 

: سف در بنای دولت جدید بکار نبردیم. درس قرآن این استأبا کمال ت

ود را در قدرت رقیب او تکیه مکن و خبرای مقابله با یک ابرقدرت به ابر

قدرت گرفتار مگردان، و آنها را به تضادی که با مدار بسته رقابت دو ابر

خور یادآوری است در1و به ابالغ دین فطرت بپرداز. یکدیگر دارند باز گذار

شمسی( که بکار  1323میالدی ) 1143که در نخستین سالهای دهه 

در باال  ای پی بردم که بودم، به قاعده« اقتصاد توحیدی» تحقیق و تدریس

قدرت آن ایام مرا به این تبیینش کردم. مطالعه درباره جهت تحول دو ابر

                                                 
هم انتشار باره تمدن سومر و مردم ساالری آن، کتابهای بسیار، در پی در ـ3

ساالری سومر شد این  که موجب آشنائی این جانب با مردمیافته است. کتابی 
 Amar Hamdaniاثر   Sumer, premiére grande civilization: کتاب است
.  شهر اور، زادگاه ابراهیم در سومر بود 1144ر ژنو، د Famotانتشارات 

ه دموکراسی سومر و به کتاب( و کتاب عمده ب  13و  23و  23و  11های  )صفحه
ر بر اثر حمله روابط دین و دولت و چگونگی پایان پذیرفتن دموکراسی سوم

 پردازد. نظامی از بیرون می

ترجمه  Le Zend – Avesta جلد اول نگاه کنید به بخش اول، فصل اول، ـ3
، 1163پاریس ، James Darmesteterدارمستتر  مسیاستاد کولژ دو فرانس، ج

Librairie d’Amerique et d’Orient 

گفتار و صفحات یازده تا هجده جلد اول کتاب اوستا،  نگاه کنید به پیش ـ 2
خواه، تهران،  ترین سرودهای ایرانیان، گزارش و پژوهش جلیل دوست کهن

 1344انتشار مروارید، 

 13قرآن، سوره شوری آیه ـ  6

هل پیشگفتار و چ ترین سرودهای ایرانیان، صفحات سی و نه و اوستا کهن ـ 4
 دفتر یکم گاهان یادآوری در آغاز

 113تا  134و توبه  33تا آیه  1  روم، آیه  قرآن، سوره ـ 1
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اند و وارد  یش را به پایان بردهو، دوران انبساط خونتیجه رساند که این د

ایست که انحالل را به  اند و مرحله انقباض، مرحله دوران انحالل شده

بینی شد که در  . بنابراین، این واقعیت قابل پیشآورد میدنبال 

هایی  هائی که محل رویاروئی این دو ابرقدرت هستند، جنبش سرزمین

به استناد گیرند. در بهار انقالب،  لطه آغاز میبرای بیرون رفتن از زیر س

قدرت را به مرحله انحطاط و انحالل تشریح کردم. سوره روم، ورود دو ابر

آزاد و مستقل، با نظام  ای جامعهپی در پی هشدار دادم که در کار ایجاد 

قدرت به درون کشور، اید از کشاندن پای این یا آن ابرب اجتماعی باز، می

. افسوس که بر خالف آموزش روشن و صریح قرآن، با خودداری کرد

قدرت قرار گرفتن در مدار بسته دو ابر گروگانگیری و جنگ و سرکوب... و

 و. شد بازسازی ما میهن در استبداد -دو آن از یکی انحالل از پس حتی–

همه، پیروزی این با. گشت خودبیگانه از فراگیر استبداد بیان در نیز دین

این رهنمود بس آموزنده  ستی رهنمود قرآن گشت. ومحک در انقالب

 قدرت نبود:آورد بعثت در مرز دو ابر تنها دست

در  ها هتواند قائمه رابط از آنجا که قدرت بدون تمرکز و تکاثر نمی

کند. از این رو،  شود، به ضرورت، اقلیتی را بر اکثریتی حاکم می ها جامعه

ویش، اقلیت را نیز از بردگی این اکثریت بزرگ است که با آزاد شدن خ

کند. بدین قرار، نه از راه اتفاق است که پیامبران،  قدرت رها و آزاد می

این آموزه قرآن، که اراده  اند. و در بخش زیر سلطه، برانگیخته شده همه،

 1خداوندی بر اینست که مستضعفان روی زمین وارثان و امامان بگردند.

ی آینده نیست. بیان تجربه و ذهن بینی نیز، پیامبری به معنای پیش

نشان کردن این واقعیت به جامعه انسانی است که هر زمان اکثریت خاطر

شت خویش را در خیزد و سرنو میه نخواهد زیر سلطه بماند، برزیر سلط

 زیر–گر وقتی پیامبران پویائی رابطه سلطهسان،  گیرد. بدین دست می

گذارند، از  تقالل و آزادی را میاس سلطه را قطع کرده و به جای آن پویائی

و از لحاظ استقرار  ها جامعهلحاظ تحول یک جامعه، از لحاظ تحول 

گمان،  بر اصل موازنه عدمی، بی ها جامعهدر یک جامعه و در میان  ها هرابط

برای بازیابی استقالل و آزادی و  ها هآوردهای تجرب یکی از بزرگترین دست

در اختیار انسانهای همه عصرها ،سازند یمحقوقمندی، به یمن الگوها که 

 گذارند.   می

 پوشش در را خود زیرسلطه، –گر در جهان امروز که روابط سلطه

پوشاند و بندگان قدرت  می –ولی در واقع جهانی کردن -« شدن جهانی»

« فراگرد جهانی شدن»ابزار سلطه ابرقدرت در حال انحالل را با استناد به 

های داخلی و  محور سیاست ین و آن قدرت راکنند و یا ا توجیه می

گردانند، این آموزه بس گرانقدر قرآن سخت بکار اکثریت  خارجی می

که دو میلیارد تن از آنها  ای جامعه، آید میبزرگ جامعه انسانی کنونی 

تنها از رهگذر گران کردن بهای مواد غذائی، دارند محکوم به تحمل 

ونی کارکردش این شده است که کن« جهانی شدن»شوند.  گرسنگی می

ند به اختیار انحصاری شو نیروهای محرکه را که در جامعه جهانی تولید می

درآورد. اگر  ها و مادرشهر آنها یعنی بخش مسلط جهان ماوراءملی

ن افزونند دلیلی جز تخریب بخش بزرگی از ایانسانهای گرسنه روز

های  نیز نظام ها و بخش مسلط و ملی نیروهای محرکه توسط ماوراء

اجتماعی مسلط و زیر سلطه ندارد. بدین آموزه بود که در انقالب ایران 

گل بر گلوله پیروز شد و هیچ قدرت خارجی مجال حضور و دخالت 

 نجست.

آوردهای  برخاست، دست« زار زندگی شوره»و هنوز، پیامبری که در 

 :آیند می هاچنان بکار انسانهای امروز و فردافراوان دیگری دارد که هم
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 نبوت در دو معنا: تجربه بنای حال و آینده یا پیشگویی آینده

اینکه در لغت، پیامبری به معنای رها کردن انسان از بند گذشته  ـ1

دهد که در اندیشه  و گشودن افق آینده بر روی او، آمده است نشان می

ی آدمی، پیامبری با آینده در پیوند است. با وجود این، پیامبران توحید

کارشان بریدن از گذشته و رها کردن انسان در فراخنای آینده نبود، بلکه 

تغییر اصل راهنمای عقلهای انسانها و عقل جمعی آنها، از ثنویت به 

انسانها را  رابطه با خدا متوجه کردن و بدین  های هتوحید و، بدان، رابط

ن بوده است. خالی از زور گرداند های هبا یکدیگر را رابط ها هرابطه، رابط

سازی، الگوی انسان و الگوی جامعه آرمانی که گذشته را نقد و الگو

پذیر  گردد و دست بکار باز و تحول و در حال، امام می کند میسرمایه 

رخوردار کردن . بشود میکردن نظام اجتماعی، برخوردار از نظام شورائی، 

قمندی انسان و آمیز بر اصول استقالل و آزادی و حقو جامعه از روابط صلح

دیگر بر اصل موازنه  های هکرامتمندی او با برقرار کردن رابطه با جامع

. تفاوت بنیادین این پیامبری با دو نوع دیگر کند میعدمی را همراه 

 پیامبری )= پیامبری به معنای پیشگویی+ پیامبران سکوالر( روشن است:

یرگراستوتدبیشود،تقد بینیآیندهخالصهمی      پیامبریکهکارشدرپیش●

 داند. این نوع پیامبری هم اکنون نیز وجود مینررابرتقدیرمقدموبرآنحاکم

نسان را در رستگاری او گرا که عمل ادارد: آن دسته باورهای دینی جبر

انگارند، از این  یا موکول به وساطت مقامی دینی میشناسند و  اثر می بی

 کنند. نوع پیامبری پیروی می

پیدا  که به خصوص در قرن بیستم میالدی 2«سکوالر» پیامبران●

اند و  پیشگوئی کرده« جامعه آرمانی»شدند و این و آن آینده را به عنوان 

ی خواندند، گرچه را در سمت و سوی آن جامعه جبر ها جامعهتحول 

گرا شدند اما اراده انسانها را محکوم به جبر تحول  پیامبرانی اراده

ا تحول جبری، نقش دادند: اصل تقدم گرداندند و، بدان، در همسوئی ب

 وحاکمیت تقدیر بر تدبیر. 

که، در آن، « زار زندگی شوره»قرار، پیامبری محمد )ص( در بدین 

چون تقدیر  یر بودند و بتها نمادهای سلطه بیانسانها یکسره تسلیم تقد

قدرت بر تدبیر انسان بودند، عدالت را بمثابه تقدم تدبیر بر تقدیر، میزان 

و به انسانهائی که به تقدیر خودساخته، خویشتن را ناتوانی محض  ندگردا

انگاشتند، هشدار و انذار داد و آموخت که؛ تا تغییر نکنی تغییر  می

 3دهی. نمی

یکی از قرآن و دیگری از مارکسیسم که هرگاه حاصل دو رهنمود، 

ن است، را به یکدیگر بسنجیم، تفاوت ای« کنی تا تغییر ندهی تغییر نمی»

 : یابیم میدو نوع پیامبری را نیک در 

رهنمود قرآن با رهائی از جبر قدرت و کاستن از میزان زور در رابطه 

و جمعی همراه است. از راه  همراه است. با استقالل و آزادی عقلهای فردی

اجتماعی و بدان  های هزدائی است که انسانها خود و بدان رابط خشونت

. اما رهنمود دومی قهر را مامای تاریخ دهند مینظام اجتماعی را تغییر 

دهد  کند و  به یک طبقه خاص اجتماعی، طبقه کارگر، مأموریت می می

حکم تقدیر تحول اجتماعی را به اجرا بگذارد. آنها که منطق صوری را 

را دلیل « زار زندگی شوره»معجزه چنین تجربه بزرگی در کنند و  روش می

انگارند، چرا دو تجربه، در دو تاریخ   ص( میقصان در پیامبری محمد )بر ن

قرن میانشان فاصله است، یکی جامعه عربستان و دیگری جامعه  13که 

                                                 
و آنها که  Prophétismeکلمه  لیذ Encyclopedia Universalismeـ 2

وحید توانند به کتاب تضاد و ت باره دیالکتیک آگاه شوند، میبخواهند از آراء در
 نوشته ابوالحسن بنی صدر مراجعه کنند.

 11قرآن، سوره رعد، آیه  ـ3
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کنند؟ البته مقایسه واقعی و نه مقایسه  روسی، را با یکدیگر مقایسه نمی

داری  و عاشقان غرب، چرا تجربه سرمایه صوری. و نیز غرب پرستها

و نیز میزان ساالری گردانده  یر سرمایهل که انسان را برده تقدلیبرا

مقایسه  ای جامعهای را که ببار آورده با تجربه  تخریب نیروهای محرکه

امرشان شوری »بدل شد که  ای جامعهکنند که از اجتماعی که بود، به  نمی

مقایسه آن تجربه را با تجربه کلیسا پیش از جنبش  1گشت.« بینشان

چرا که در آن دوران تفتیش عقاید،  نوزایش و عصر روشنگری نخواستم

 تسلط تقدیر بر تدبیر نزدیک به مطلق بود.

پیامبری، در زمانه ما، در حالی جهانیان را به بیان آزادی  ـ2

 ، که؛ خواند می

ا یکسره راهنمای رایج، انسانها ر های هدر مقیاس جهان، اندیش ـ1ـ2

خاستگاه پیامبر،  عه جهانی،اند. در چنین جام برده تقدیر قدرت گردانده

ای که  اجتماعی در آن سست هستند به گونهایست که ساختهای  جامعه

ند این نیروها توان مینه توان تخریب تمامی نیروهای محرکه را دارند و نه 

ن نیروها، اندیشه راهنمائی را را در سازندگی و رشد فعال کنند. ای

قوا( به نوع دوم  های هبططلبند که، بدان، با تغییر رابطه از نوع اول )را می

خالی از زور(، ساختهای جامعه را دیگرگون سازند. اگر امروز  های ه)رابط

نیز، سخن از آن به میان است که اندیشه راهنمائی برای جهان امروز 

تواند در کشوری چون ایران ببالد، هم بلحاظ موقعیت جهانی ایران  می

م کرد نیروهای محرکه این است و هم بخاطر اینست که انقالب ایران مسل

ند ساختهای توان میدهد،  جامعه، وقتی بیان آزادی به آنها سمت و سو می

 پذیر بگردانند. ند و نظام اجتماعی را باز و تحولجامعه را دیگرگون ساز
نیز بستگی قطعی پیدا کند به تغییر ادامه حیات یک جامعه  ـ2ـ2

آنجا که جامعه بدین واقعیت  نوع دوم تا های هنوع اول به رابط های هرابط
وجدان جمعی پیدا کند. تأمل در تحوالت جوامع از انقالب ایران بدین 

تحول جسته، هم ادامه  های هکند که در جامع سو، بر اهل خرد معلوم می
های نوع دوم بوده  نوع اول به رابطه های هحیات ملی نیازمند تغییر رابط

 .بوجود آمده استقعیت، وجدان جمعی است و هم به این وا

باید واجد  پیامبری بمثابه ابالغ اندیشه راهنمای جدید، می ـ3ـ2

 های زیر باشد؛  ویژگی
 راهنما اصول از ای سامانه با آزادی، و استقالل برای باشد بیانی پیام●

یک هم مسکوت نمانده باشند، به ها و روشها و هدف که هیچ و ویژگی
 شد. شرحی که در پاسخ به پرسش اول داده

 سرراست و روشن چنان باشد، سرراست و شفاف باید می پیام زبان●
 را سرراستی و شفافیت آنکه را،بی دیگر زبان به درآمدن قابلیت که باشد

 .باشد دهد،داشته دست از
ن حال که هویت هر انسان و هر جمع انسانی را تصدیق درهما●

 را زیرسلطه–گر و روشهای رهائی از رابطه سلطهاصول راهنما  2کند، می
انسانی را در استقالل و آزادی و برخورداری  های هجامع زندگی و پیشنهاد

از حق صلح، میسر گرداند. در سطح یک جامعه و در سطح یک شخص، 
 مداری را میسر گرداند. حق یپدید آمدن الگو

، در کردند میدخترانرازندهبگور«زارزندگی شوره»درحالیکهدر●
جا، زن به ارث برده قدرت ایران و روم، در یکفرهنگی دو ابر های هحوز
جا، در پیروی از آرای ارسطو، دون انسان و فاقد روح  و در همه شد می

ست که و روشن بود و همچنان روشن ا 3خدائی و لشگر شیطان و... بود.
                                                 

 31قرآن، سوره شوری، آیه  ـ1

 13قرآن، سوره حجرات، آیه  ـ2

برای آگاهی از نظرها و باورها به کتاب سیاست اثر ارسطو مراجعه کنید. و  ـ3
 باره زن، نگاه کنید به زن و زناشوئی از ابوالحسن بنی صدردر

جوئی زن و یکسانی او با مرد در حقوق  رشد هر جامعه در گرو منزلت
ر پیامبری محمد )ص(، زن کوثر  و صاحب انسانی است. این شد که بر اث

 3فضلها گشت.

با  ها جامعه روابط در و جامعه یک سطح در باور و نظر اختالف●

 2یکدیگر را حق بشناسد و تجاوز به این حق را به هیچ رو اجازه ندهد.

 و کس هر حق را متجاوز برابر در دفاع که حال همان در بنابراین،●

 شیطانی وعملی نشمارد مجاز را رضیتع جنگ شناسد، می جامعه هر

 6بشناسد.

 حقوق باید می آزادی بیان که شود می یادآور تکرار، فایده راه از●

باشد و اصول راهنما و روشهای  برداشته رادر جامعه هر وحقوق انسان

 برمیزان این حقوق را در اختیار بنهد. ها هالزم برای تنظیم رابط

بخواهد مستقل و آزاد زندگی کند،  همانطور که هر انسانی که ـ3

 که روشی به –یعنی توانائی بر قرار کردن رابطه دوستی با دیگری را 

در مدار بسته مادی        باشد،نیازمندآنستکه داشته – شد داده توضیح

معنوی دارد )چنانکه حتی  نشود و نیاز به مدار باز مادی مادی زندانی

اند نیز خود را مبشر معنویت  بنا شدههایی که بر اصالت ماده  ایدئولوژی

نیز نیازمند مدارهای باز مادی       ها جامعهانند(، به همین نسبت خو میجدید 

محرکه در رشد و هم  معنوی هستند. هم بخاطر جهت دادن به نیروهای

نیک که بنگری،  اد.اداره جامعه جهانی بر میزان داد و ود برای شرکت در

ها شدن از زندان مدار د بیان راهنمائی برای ربینی پیامبری پیشنها می

مادی است. بنا بر تاریخ، زمانهای بعثت پیامبران، زمانهای  ـ بسته مادی 

–اسارت انسانها در این مدار بسته بوده است. در حقیقت، روابط مسلط 

بزرگی از آنها، بدون  اکثریت و انسانها ازی کوچک اقلیت میان زیرسلطه

ها، همه، بیانگر این مدار بسته باشند، اصالً برقرار  بطهآنکه ذهنیتها و را

 شدنی نیست.
حتی یک گروه کوچک وجود  ای جامعهاز این روست که اگر در 

معنوی و این گروه الگو بگردد و در ضد  ـداشته باشد با مدار باز مادی 
فرهنگ زور، با اکثریت در نیامیزد و آن اکثریت را به فطرت آزاد خویش 

 4رود و اگر به خود آید عه اگر به خود نیاید، از میان میآن جام بخواند،
و خود و هر عضوش، در  گرداند میکند و مدار بسته را باز  تغییر می

کند: نشاندن توحید به جای تضاد، بمثابه اصل  استقالل و آزادی رشد می
راهنما در تنظیم رابطه انسان با خود و انسانها با یکدیگر همین است.

کند، در بردارنده اصول  می ای که پیامبر ابالغ پیام آزادی ـ 2

 باشد. به ترتیبی که؛  فرد با جامعه بر مدار حق نیز می کننده رابطه تنظیم
تقدم و تسلط جامعه بر فرد و وارونه آن، یعنی تقدم فرد بر ـ 1ـ 2

، جای به اند بودهجامعه، که هر دو، طی قرون، موضوع دو بیان قدرت 
شود.  ی، بدون بار زور،  بسپارد که میان دو موجود، برقرار میا رابطه

« والیت جمهور مردم»بنا شود که، در آن، فرد و جامعه بر اصل  ای جامعه
بر وفق دوستی و داد، در جریان رشد، همسوئی جویند. درجامعه، 
برخورداری همگان از امکانهای رشد در آزادی را ممکن کند و مسابقه در 

                                                 
های زن نگاه کنید به زن و زناشوئی، چاپ  ن، سوره کوثر. درباره فضلقرآ ـ3

  213تا   162دوم، از صفحه 

رک به بحث حق اختالف در کتاب انسان، حق، قضاوت و حقوق انسان از ـ 2
 و قرآن، سوره کافرون 122و  123ابوالحسن بنی صدر، صفحات 

و نقد ابوالحسن  132تا  133های  همان، صفحه صلح، حق بحث به رک ـ 6
صدر برکتاب جنگ و جهاد در قرآن نوشته مصباح یزدی که آنالین در  بنی

 دسترس است.

و  12تا  6های  و انبیاء، آیه 16و اسراء، آیه  131تا  16های اعراف،  قرآن، سوره ـ4
 31تا  32های  و حج، آیه 231شعراء، آیه 
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ها در رشد یکدیگر شرکت گری و تقوی را میسر گرداند و فرددانش و داد
 1جویند.

2-2- برفرض که نزدیک به تمام اعضای جامعه در بند روابط قوا و

در حکم دولت استبدادیان باشند، بیان آزادی باید روش زندگی در 

استقالل و آزادی را برای حتی یک تن که در جهنم استبداد است، ممکن 

 2گرداند.

 های هو کار، در جامعه عرب آن روز شدنی شدند. در جامعاین د

تر اما بازهم شدنی هستند. هرکس برآن شود موازنه  امروز، گرچه مشکل

عدمی را اصل راهنما کند و بیان استقالل و آزادی را اندیشه راهنما 

بگرداند، به تجربه خواهد دید که چنین کاری شدنی است و آتش روابط 

 شود. می قوا بر او نیز سرد

یکبار دیگر یادآور شوم که حتی اگر یک تن زندگی در  -2-3

استقالل و آزادی را برگزیند و با استبدادیان در زورمداری شریک نگردد، 

دهد، وجدان همگانی  یشود و استواری نشان م به میزانی که بیان حق می

)ص(، از ابراهیم )ع( تا محمد  سازد. انگیزد و تحول را میسر می را بر می

تجربه پیروز پیامبران، آزمونهای موفق این آموزه هستند. از آن پس تا 

آزادی و جامعه چنین امروز، نیز، هر نوبت، که میان نماد استقالل و 

ای برقرار شده است، جامعه تغییر کرده و نظام اجتماعی خویش را  رابطه

 تغییر داده و پیشگام تغییر در مقیاس جهان گشته است.

 3گرائی است انسانها از نخبهقرار، پیام آزادی اعالن آزادی  بدین ـ 6

ها از بیان آزادی به بیان  که از عوامل از خود بیگانه شدن تمامی دین

قدرت بوده است. انسانهائی که در نگاه زورمداران در عداد حیوانها بشمار 

و بدین باور که سرنوشت آنها اطاعت از ارباب قدرت است،  آیند می

اند،  اند و خود به آتش بیداد سوخته گردانده« تا جهان را جای زورهان ج»

وارثان و امامان جهان بگردند. قرآن، نخستین و تنها  آزاد شوند تا باید می

ژادی و ملی و قومی وجنسی و... کتابی است که انسان را از بندهای ن

ان را، خلیفه خدا در روی زمین رهد و مخاطب خدا، همانا انس می

بیند. این  حایل شدن پیامبر را نیز روا نمی رداند و میان او و خدا،گ می

زنند، بیش  دم از والیت مطلقه می« ها نخبه» امروز که های هآموزه در جامع

 کند در کار مستقل و آزاد کردن خود شوند. از همه، به انسانها کمک می

احکام و از آنجا که قدرت، بنا بر نیازهای روز به روزش، نیازمند  -4

شود، به ترتیبی که در تشریح بیان آزادی گذشت، در  ضد و نقیض می

بعدهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و در رابطه انسان با 

هنما( و احکام متغیر محیط زیست، پیامبری تعیین احکام ثابت )اصول را

 شود که از خود بیگانه کردن بیان آزادی در جا، یادآور میاست. در این

رسد.  لمه وتغییر معنی آن به انجام نمیبیان قدرت، تنها با نگاه داشتن ک

گی پرده فراموشی کشیدن بر اصول راهنما در هر یک از قلمروها نیز نیرن

توان بیان آزادی را در بیان قدرت از خود بیگانه کرد.  است که بدان می

                                                 
 ها در دانش و دادگری و هها در نیکی و تقوی و مسابق قرآن فراوان به تعاون ـ1

باره مسابقه و تعاون در باره پرشمار هستند. در ها در این رشد خوانده است و آیه
تواند به فصل چهارم اصول راهنمای اسالم نیز  کسب دانش و رشد، خواننده می

 رجوع کند.

ورانی از زندگی های انسانهائی هستند که د های پیامبران، همه تجربه تجربه ـ2
اند که قدرتمدران برافروخته و آنان را در آن افکنده بودند تا  آتشی زیستهرا در 

بسوزند. اما آتش بر ابراهیم )س( سرد شد و دوران سه ساله بعثت محمد )ص( 
برای او و آنها که با او هم باور شده بودند، دورانی شد که آنها به یمن اصل 

 رشد زیستند.راهنما کردن موازنه عدمی، در استقالل و آزادی و 

آموزد که امروز بسا بیشتر از گذشته بکار  قرآن، سوره عبس که روشی را می ـ3
 آید. می

دیف هنمای قضاوت که در قرآن ربرای مثال، نزدیک به تمام اصول را

اند و یا بال اجرا هستند. در  اند یا به دست فراموشی سپرده شده شده

اند. در جای خود  مقرر در قرآن، تا بخواهی افزوده عوض، بر عناوین جرائم

 پردازم. به این امر واقع، باز می
پرسم: فرض کنیم در جهان امروز بناست چنین  و اینک می

تواند موفق  آن، این پیامبری میکه، در  ای جامعهای رخ دهد. آن  پیامبری
تواند بکار جهانیان بیاید، کدام است؟ در سالهای  شود و تجربه موفقش می

پیش از انقالب، پاسخ این جانب به این پرسش این بود که جامعه ایرانی 
است. به رغم کودتای مالتاریا و  بالهای گوناگون که بر  ای جامعهچنین 

، و با این امید، همه روز نظر هستم این اند، هنوز بر فرود آمده ایران
 کوشم.  می

 
 

 محدود و نامحدود زبان عربی و کالم اهلل؛

 
م را ذکر کنیم؛ برخی خوب است یکبار دیگر عین پرسش سو

متکلمان همچون ابن کالب، متکلم معروف قرن سوم هجری، بر این 
خداوند گرچه به صورت   ینظراند که کالم نفسانی و سخن قدیم

هایی بر انبیا نازل شده ولی عین آن سخن هیچگاه به صورت  کتاب
مصحف )کتاب مدون( در نیامده است. از دید این گروه از متکلمان، شکل 
و رسم و تعبیر عربی یا عبری یا فارسی کالم خداوند غیر از عین کالم 
خداوند است و قرآن مجید رسم و تعبیر عربی کالم خداوند است نه عین 

این متکلمان مسلمان روند نزول وحی قرآن و شنیده شدن   هآن. به عقید
تعبیر جسته است که دارای مشخصات  یکآن به وسیله پیامبر اسالم 

هایی مواجه است که  زبان عربی است. همزمان این تعبیر با محدودیت
داوند در خالل کند. از این دیدگاه، کالم خ زبان عربی به آن تحمیل می

باره این نظریه های بشری شده است. نظر شما در نزول دچار محدودیت
چیست؟

پرسش باال در آثار منتقدان با تعبیرات دیگری نیز بیان شده است: 
گنجد؟ چگونه معنی حد ندار وزبان  یچگونه کالم خداوند در کالم انسان م

شوند؟ آیا اصالً معانی حدناپذیر قابل تفهیم و تفاهم  حددار جمع می
خن معنادار دیگری، نظرهایی از این نوع نیز هدف یا هستند؟ مانند هر س

کنند. باید پرسید هدف ابن کالب، برای نمونه، چه  هدفهایی را تعقیب می
اند قصد او القای مسیحت  دانید که به او نسبت داده سته باشد؟ میتوان می

در اسالم به ترتیبی بوده است که محتوا از مسیحیت و صورت از اسالم 
ورود در صحت و سقم این اتهام را عقیم بدانیم و نخواهیم  باشد. هرگاه

وارد آن شویم و بر آن شویم واقعیتهائی را مبنای ارزیابی خود قرار بدهیم 
 توانیم بگوئیم: که در معرض خدشه نیستند، می

 بودن حادث و قدیم از سخنی «راشدین خلفای» خالفت دوران در●
نی از قدم و حدوث قرآن نرفته در قرآن نیز، سخ 3نبود. میان در قرآن

 است. 

                                                 
ابن کالب، به قلم محمد مجتهد شبستری، دائرة المعارف برزگ  رک به مقاله ـ3

. نویسنده بر این نظر است که در دوران 1613، مقاله شماره 3اسالمی، جلد 
ه جذبه قرآن مجید چنان شدید بوده است ک»او،  های پس از حیات پیامبر و دهه

اما چرا « . داده است اجازه طرح شدن مباحث تحلیلی درباره ماهیت آن را نمی
باره ماهیت آن شود؟ مانع از طرح شدن مباحث تحلیلی درباید جذبه قرآن 

های سلطنتهای استبدادی اموی و عباسی استوار  راستی اینست که هنوز پایه
شدند، نیاز به از خود بیگانه کردن  ها استوار می به تدریج که پایه نشده بودند.

، «مباحث تحلیلی»باید  شد. وگرنه، چرا می قدرت بیشتر میقرآن در بیان 
 عموماً، در جهت سازگار کردن قرآن و دین با قدرت به عمل می آمدند؟
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بودنش بمیان  حادث یا قدیم و خدا کالم چون و چند از بحث زمانی●
آمد که فلسفه و منطق یونانی و عمدتاً ارسطوئی، از قرن سوم هجری وارد 

ای توسعه دانیم که دین مسیحی از همان ابتد ه بود. میشد میقلمرو اسال
زمان حیات ابن این، با توجه به ابرخویش با فلسفه یونان درآمیخت. بن

گیری فلسفه یونانی در سرزمینهای اسالمی است،  کالب که دوران اوج
بدون کمترین تردید، کار ابن کالب و همانندهای او و نیز کار آنها که او را 

، تحت تاثیر این یا آن نظر فلسفی و این یا آن روش رایج کردند میانتقاد 
 ند.ا روز بوده

 در اند، کرده می القاء و ا همانندهای و کالب ابن که روشی و فلسفه●
های اموی و  سلط آن دوران، یعنی خالفتم قدرت با حکمی مست رابطه

. اگر ادعای ابن کالب و ادعاهای دیگر از این دست اند بودهعباسی، 
ند، با توجه به اینکه حاکمیت شد میقدرتمداری بنی عباس ن گر توجیه

اظهار آنها، در فضای عمومی، کار چندان آسانی متصدی فلسفه بود، 
است و ما بعد از تجربه . هم اکنون که زمان بر آن نظرها گذشته بود مین

م فکری اشاعره بوده است. دانیم که او مخالف معتزله و معل هستیم، می
: گوید میای که در طول تاریخ به تکرار به انجام رسیده است، به ما  تجربه

را  که دین الاکراه اند بودهقلمی برای آن ن های هرها و مبارزنظرها و نقد نظ
به مثابه بیانی برای آزادی نگاه دارند. چرا که در این صورت، دین الاکراه 

بود از آن  سلطه نداشت که هیچ، بلکه الزم مینیازی به فلسفه قدرت و 
زدگی اما چه شد؟ حاصل این شد: از خود بیگانه  حاصل یوناندور شود. 

دن دین بمثابه بیان آزادی در دین بمثابه بیان قدرت، و هنوز که هنوز ش
اند از جبرها، از جمله جبرها وقهرهای  اسالمی نتوانسته های هاست جامع

سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، بیاسایند. از این رو باید گفت 
دادن به « نفسانی»پیش کشیدن بحث قدیم و حادث بودن قرآن و صفت 

«( یعنی آنچه در ضمیر وجود دارد و هنوز بر زبان جاری نشده)»الم خدا ک
و حتی به جدل برخاستن و نقد این نظر، به هیج رو، بکار آزاد شدن 

سازی، و یا حتی نقد  است. چرا که نظریهاندیشه انسان مسلمان نیامده 
ستیم و زده ه در مدار بسته نظرهای فلسفی یونانآن، تا وقتی که ما 

بین و محورساز صوریِ ارسطویی است،  عقلمان، منطق دوگانه منطق
شود که دین را در بیان قدرت حاکم از خود  کارکردشان جز این نمی

 بیگانه کنند.  
در ارزیابی دوران خالفت علی )ع(، شمار زیادی از پژوهشگران 

آن  ای جامعهاند که، تا این زمان، هنوز هیچ  دورانی خواندهتاریخ آن را 

دو  بینیم میبه تاریخ جوامع انسانی که نگاه کنیم  1دی را نجسته است.آزا

                                                 
ر دوران نطور که دهما -در روزهای انقالب و در دوران مرجع انقالب ایران  ـ1

شد که آزادی در  شد. ارزیابی می فراوان به علی )ع( مراجعه می  -انقالب الجزایر
ای نیافته است. زیرا او موفق شده بود، آزادی و  دوران او را هنوز هیچ جامعه

عدالت را با هم رعایت کند. علی بود که انسان را به مثابه نماد هستی )هستی 
ر بیان آورده بود. در اداره امور، بنا را بر بزرگ در وجود کوچک انسان است( د

عدم خشونت نهاده بود، مرزهای عقیدتی و غیر آن را میان انسانها برداشته بود. 
ها که آن ایام  از میان فراوان تحقیق تافت. و... سلطه عرب بر غیر عرب را بر نمی

کنم: می اینک در اختیار دارم،  بسنده اند، به ذکرچند نمونه که انتشار یافته

باره مخالفت او با سلطه عرب بر غیر عرب، قول مدرس در حضور خلیفه در  -
خواجه عثمانی بس زیبا است.  نگاه کنید به بازیگران عصر طالئی نوشته ابراهیم 

موقعیت ایران و نقش مدرس، نوشته ابوالحسن  و نیز 34و  36نوری، صفحات 
133تا  121بنی صدر، صفحات 

انسان که جنبش اصالت انسان در غرب را برانگیخت،  بارهدر لی)ع(ع نظر باره در -
 Humanismeکلمه  لیذ Encyclopedia Universalisme نگاه کنید به

باره رعایت توأمان عدالت و آزادی، نگاه کنید به افضل الجهاد نوشته عمر  در -
دیروز اوزگان، فصل سوم، ترجمه فارسی، انتشارات مصدق. و نیز به کتاب اعراب 

اند: تمایل به قدرت در برابر  عمومی عمری به درازای قرون جسته تمایل

دوران »که از دیدگاه تمایل اول -هرگاه، دوران علی )ع (تمایل به آزادی. 

2است« فتنه
 است، بوده ها آزادی بیشترین از انسان برخورداری دوران –

 تا شد یونانی فلسفه دامان به دست که تمایلی او، مخالف تمایل پس

م را بیان راهنمای قدرت )در ابتدا بیان راهنمای خالفت اموی و اسال

عباسی و سپس انواع بیانهای قدرت دیگر و امروز، بیان قدرت مدرن و 

پست مدرن( از خود بیگانه کند، الجرم، به کار اصالت بخشیدن به قدرت 

داشته و معنی آن را از تغیر بوده است. همه آنها که از توحید کلمه را نگاه 

اند، و با تمام وجودشان این ثنویت فراگرفته از فلسفه و منطق صوریِ  داده

دن اسالم در بیان قدرت بکار را در روند از خود بیگانه کر 3ارسطویی

به تاریخ همان ر. بدین قرار، تجاند بودهاند، نمایندگان جریان اول  برده

                                                                              
مای این جانب در او استاد راهن برگ، استاد فقید کلوژ دو فرانس. و فردا اثر ژاک

ای بود که به نگارش آمدند اما دفاع نشدند. در کالس خود،  یکی از دو رساله
بودند و چرا علی )ع(  گرا را معاویه و دستگاه خالفت او غربیکبار توضیح داد چ

 {14} ترجم قرآن نیز بود.گرائی مخالف بود. او م با این غرب

درباره اسالمی که بود و اسالمی که شد و نقش علی در توأم کردن آزادی و  -
 به کنید نگاه جمله از  - شود می شمرده ناممکن لیبرالیسم، بر بنا که – عدالت
که  ،1112دسامبر  /اکتبر، Les Peuples Méditerranéens مجله 21 شماره

، «های مدرنیست تا اسالم انقالبی ایدئولوژی»به  ژه اسالم است. نیزشماره وی
که در کشورهای اسالمی تجربه  هائی نوشته حسن حنفی، که در آن ایدئولوژی

وقتی »مهم را خاطر نشان کرده است که  اند و این قاعده اند، بررسی شده شده
. کریچن زید، در مقاله «ریزد خیزند، بنای استبداد فرو می جمهور مردم بر می

توضیح داده است که «pour une nouvelle exegese de l’islam» د،خو
در بیان « پیام اولیه اسالم که پیام آزادی و عدالت بود»چسان با کشتن علی، 

قدرت از خود بیگانه شد. توحید الغای ثنویت بود اما در پوشش توحید، ثنویت 
، به استسالم بدل اصل راهنما شد. رابطه انسان با خدا، که رشد و آزاد شدن بود

گشت. در قرنهای دوم و سوم تا بخواهی حدیث جعل شد و با رجوع به اصول 
ثنویت و فلسفه قدرت، بدانها بیان قدرتی را ساختند که جانشین قرآن، بمثابه 
پیام آزادی و عدالت شدند. در این شماره ویژه، ترجمه فصل امامت از کتاب 

نی صدر، ترجمه فیروز افتخاری، درج اصول راهنمای اسالم نوشته ابوالحسن ب
است. 

 La Doctrineاز سوی علی، نگاه کنید به کتاب خشونت عدم شدن روش بارهدر -

du Premier Fils d'Adam در پاریس  1166در  نوشته جواد سعید. کتاب
نوبت تجدید چاپ شده است. او بخصوص به رفتار علی )ع( با  2انتشار یافته و 

های خود از  آورده است : برداشتسان و قول او را این ارج پرداخته استخو
واقعی بجوئیم. به گفتگو بر آویز نزاع نکنیم. حقیقت را در دنیای  قرآن را دست

بخش  حل رضایت که بوجود آمده است و برای آن راهای بنشینیم  لهأسر مس
بجوئیم .

 و قول رسای علی است: هرکس استبداد پیشه کرد هالک شد. -

 113صفحه 1جلد ٬حلب طبع ٬ب تاریخ األوسطجمله نگاه کنید به کتااز  ـ2
 بخاری اسماعیل بن محمد نوشته

یت ارسطویی در نظر هست در مقاالت قبلی چندین بار معنایی را که از ثنو ـ3
ون توجه به مقاالت قبلی ام. اما برای خوانندگانی که مقاله حاضر را بد بیان کرده
گویند. آن ثنویتی  که هر دوگانگی را ثنویت نمیکنم کنند کوتاه عرض  دنبال می

که اصل راهنما در فلسفه یونانی خصوصا،ً و غرب عموماًهست، عقل را 
. ساختن دو محور یا دو اصل راهنما یا به محدودساختن به دو محور متقابل است

تعبیر برخی دو ارزش متقابل وقتی ثنویت است که الف( این دو محور یا دو 
به یکدیگر، به  یکدیگر رابطه دارند و ب( در این رابطه یا هر دو نسبتارزش با 

ر دیگری فعال و دیگری همواره پذیر هستند و یا یکی د نوبت، فعال و فعل
شود و به دومی ثنویت تک  پذیر است. به اولی ثنویت دومحوری اطالق می فعل

ه فقیه بر این های قدرت توتالیتر از جمله والیت مطلق گوییم. بیان محوری می
 اند. این ثنویت ضد کامل توحید است. ل ساخته شدهاص
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زند که در پاسخهای ارائه شده به پرسشهای پیشین  هشدار را فریاد می

ای را که بکار استبدادیان در وسیله  : باید بهوش بود و نظریهیادآور شدم

 ، نساخت. آید میکردن دین برای رسیدن و یا نگهداشتن قدرت 

عا، یعنی این اد رسد میپس از این یادآوری کوتاه، آنگونه که به نظر 

رواج بحث  بینیم میادعای ابن کالب، امروز نیز مشتریانی دارد. بنابراین 

باره نظر او، از این نظر که کالم خدا قدیم است یا حادث، نفسانی است و در

یا لفظانی )به این معنا که همان اصوات و حروف است که گاهی با زبان 

(، و بحث از چگونگی یابد  وگاهی به وسیله کتابت به دیگران انتقال می

که تا  دهد ابالغ پیام، از قرن سوم تا امروز، ادامه دارد و این همه نشان می

ی غافلند. های مسلمان از قرآن بمثابه بیان حق و آزاد چه میزان جامعه

گذاشته  بایستی میای پرداخت که از همان آغاز  پس باید به نقد شالوده

. شد میداد، بسا تاریخ دین، دیگر  ، که اگر این نقد بنیادین رخ میشد می

 ها هو مورد غفلت قرار گرفت ها هبه این امید که به یمن این نقد، پنهان گشت

 را بتوانیم بازیابیم.

 

 دوگانگی کالم و اثر آن بر غفلت از قرآن بمثابه کتاب حق

ساخت، زیرا دروغ که همانا  توان نمیاز آنجا که دروغِ خالص 

دری تاب  برابر میل شدید حقیقت به پردهدر پوشاندن حقیقت است 

مقاومت چندانی ندارد، و از آنجا که کار نقد، کامل کردن ناقص و راست 

کردن دروغ با دریدن پوشش و بازسازی ویران شده است، پرسش 

که واقعیت و بسا حقیقت موجود در قول ابن  آورد میفرصتی را فراهم 

 به آن نقد که–قول وی کالب جسته آید. واقعیت و حقیقت موجود در

 بسیار که اینست– شناساند از میب دروغ از را راست حق، های ویژگی یمن

و به خود یا به  یابند می احساسی یا و کنند می ای اندیشه انسانها شود می

م به بیان درآورم و یا توان نمیام که  ای کرده : اندیشهگویند میدیگران 

وانا به وصف آن نیستند. از رهگذر ت ها هاحساسی به من دست داد که واژ

این پرسش   -به ترتیبی که در پرسش آمده است -نقد نظر ابن کالب 

تواند به کالم،  که حق است، میشود که  آیا کالم خدا، بنابر این رح میمط

بمثابه عالئم قراردادی میان انسانها، درآید؟ وقتی در این پرسش، با توجه 

اهایی وجود دارند که گویا به بیان در به این واقعیت بنگریم که معن

ن با شویم که از رابطه زبان قرآ تری رهنمون می ، به پرسش عمیقآیند مین

 اند: ه این پرسش تأمالت زیر قابل توجهبارپرسد. در معانی حدناپذیر می
قرآن از خود هستی دارد و مخاطب آن تمامی انسانها هستند.  ـ1

انی )همانی که بر قلب پیامبر )ص( نازل این نظر که این قرآن قدیم و نفس
شده است( است که دچار محدودیتها و تنگناهای زبان عربی نیست ولی 
قرآن بمثابه کالم لفظی موجود دچار این محدودیتهاست، پرسشی واقعی 
نیست. این پرسش ساخته ذهن ابن کالب و پیشینیان و پسینیان او 

ذهنی خود را واقعیت مطلق اخته است. عقل ابن کالب و همفکران وی، س
بخشند و قرآنِ در اختیار جمهور انسانها را غیر از آن چیزی که بر  می

کنند. از این طریق حکم به محدودیتهای  قلب پیامبر نازل شده تصور می
دهند. زیرا زبان عربی خواه ناخواه آنها را تحمیل  بیان موجود در قرآن می

کند از اصل  ه طرح پرسش میکند. بدون تردید، عقلی که اینگون می
کند. چنین عقلی قدرتمدار است. از جمله به این دلیل  ثنویت پیروی می

بخشد و از واقعیت )= متن  ساخته خود که مجاز است واقعیت میکه به 
ن ستاند )= آیینه حقیقت مطلق( که بدو ای را می هستیموجود قرآن( آن 

که نتیجه این تقلیل این داشت. توضیح آن، دیگر هویتی را ندارد که می
شود که: قرآن در دسترس، از کالم خدا که نفسانی است،  این می

 چیزهایی کم دارد. به قول معروف، نسخه با اصل چندان هم برابر نیست. 
: به لحاظ گوید میکند. او  ابن کالب قصد خود را پنهان نیز نمی ـ1ـ1

لحاظ لفظ و زبان، کالم نفسانی، قرآن و تورات و انجیل یکی هستند و ب
سازد و  را هم با بکار بردن منطق صوری میاین قیاس  1عربی و عبری.

سه کتاب، به تورات و انجیل هم بدان، اصالت قرآن را با برابر نشاندن 
زیست، اصالت لیت دو  حال آنکه، در همان قرن که وی می بخشد. می

ز دارد، از آمدهای دیگر نی سازی پیکتاب محل تردید بود. اما این نظر
 جمله:
و در  -شود  هایی که قرآن گرفتار آن می با این نظر، دوگانگیـ 2ـ1

واقع به دلیل سلطه طوالنی بیان قدرت در جوامع مسلمان، قرنهاست 
یکی از ویرانگرترین  شوند. ار بیرون میاز شم  -بدان گرفتار شده است

وقتی به  ها، دوگانگی قول معصوم/قول قرآن است. زیرا این دوگانگی
حلی جز روی آوردن به حدیث  دسترسی نیست، چه راه« الم نفسانیک»

دارد قرآن را تفسیر کند،  ماند؟ این قول که تنها معصوم حق می
 ای است که فرآورده همین دوگانگی است.  گری افراطی

دوران اموی و عباسی، قرنهای بیهوده نیست که قرنهای دوم و سوم، 
و از این توده انبوه الجرم  2شوند های انبوه می سازی جوئی و حدیث حدیث

شود. این حدیثها  بر اصل ثنویت تک محوری و در  جعل می« سنت»
که  سازند میدستگاه منطق صوری، از مسلمانان، قدری مسلکانی 

شود اطاعت از اولی االمری )= حاکمان مستبد( که کلیددار  شان می وظیفه
 بهشت و جهنم مردمانند.

گری که ایجاد شده است، دوگانگی حقوق انسان، آنگونه دوگانگی دی

که در کالم نفسانی خداوند است، با حقوق انسان آمده در قرآن است. 

هرگاه حق حق هم باشد، « کالم نفسانی»زیرا از این دیدگاه، قرآن بمثابه 

پذیرد، قرآن در  درآمدن به کالم لفظی، محدودیت میچون بهنگام 

حق به تمام و کمال نیست.  به سخن دیگر،   دسترس، دیگر گویای آن

ای است که  حقوق انسان است! این همان نتیجه بسا در مواردی خالی از

 3اند. برخی از متکلمان مسلمان امروزی بارها تکرار کرده

حال پرسیدنی است ابن کالب و پیشینیان و پسینیان او با کدام 

به « عقلی»تدالل از راه اساند؟  پی برده« کالم نفسانی»ه وجود آن عقلی ب

اند، با استدالل  دهاند و یا چون مراجعه به درون خود کر این نتیجه رسیده

که  یابند میای دست  اند که گاهی وقتها به معانی دیده« شهودی»

 ا؛ند به زبان و قلم آورند؟ این دو ادعا با هم در تناقضند. زیرتوان نمی

ای را تصور یا  معانی ندتوان میهرگاههمگان،ازجملهابنکالب،●

، نخست برآنها است بگویند آیند میتصدیق کنند که به زبان و قلم در ن

اند و یا با این  آن معانی را بدون عالمتهای قراردادی تصور یا تصدیق کرده

گوئی خویش  ، بسا از تناقضکردند میعالمتها؟ اگر این پرسش را از خود 

و  کردند میویت تک محوری رها ند و عقل خویش را از بند ثنشد میآگاه 

قیقت،  ساختند که کاربردی جز در قدرتمداری ندارد. در ح ای نمی یهنظر

هر یک از حقوق انسان( و... بر اصل معانی چون آزادی، عشق، حق )

و اگر هم به تعریف آیند،  آیند میثنویت تک محوری است که به تعریف ن

                                                 
 رک به مقاله ابن کالب نوشته محمد مجتهد شبستری ـ1

ره قالبی بودن بخش باخواندند. در می« اصحاب حدیث»را  پیروان این نظر ـ2
هائی را  توان حدیث چگونه می: »کند ها، کریچن زید، تأکید می بزرگی از حدیث

اند را پذیرفت که ضد آزادی و ضد عقل و ضد عدالت و  یامبر نسبت دادهکه به پ
؟ وظیفه ما است که به صدای بلند بگوئیم که بخش بزرگ  ضد انقالب هستند

و  از دورن پیامبری که بازگوکننده اوهام آوری شده است، نه حدیث که جمع
مان ه 11. صفحه «است سوم و دوم قرنهای مسلمانهای جامعه عرب  تناقض

 Les Peuples Méditerranéens 21 مقاله در شماره

باره حقوق بشر در مقاله آقای محمد مجتهد شبستری دربرای نمونه به  ـ3
 کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین توجه کنید.
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موازنه عدمی و به زبان  دهد. بر اصل لب تعریفشان را قدرت تشکیل می

را بر این اصل و با این زبان  شوند. انسانها آن معانی فطرت، قابل بیان می

ند توان میکنند. حتی با همین زبان  ، تصور و تصدیق مییابند میدر

 یکدیگر را از این معانی آگاه کنند.

قراردادهایی میان انسانها  ها هکه واژ 1شود استداللاستممکن●

شوند و یا  کنند و به گوش می ینسانها به زبان آنها را ادا مهستند و ا

انند. خداوند منزه از اینست که جسم داشته باشد و خو مینویسند و  می

چون آدمیان و به الفاظ مقرر میان آدمیان سخن بگوید. گوینده این سخن 

در اینجا هم متأسفانه به دلیل کاربرد منطق صوری، خود و دیگران را از 

 کند. از آن جمله: یتهای بسیار غافل میواقع

کنند  ابن کالب و همانندهای او در همان حال که گمان میالف(

د و از خدائی کنن کنند، او را مادی می خداوند را از مادیت منزه می

ویش ناتوان خ های هاندازند. زیرا او را از دادن پیام به زبان آفرید می

 تواند خدا باشد. ادی و محدود است و نمیکه ناتوان، مکنند. غافل از این می

کند و با کدام  پرسند خداوند چگونه به پیامبر)ص( وحی می ب( می

الفاظی که  چون به دهند میکند؟ و سپس خود پاسخ  کالم وحی می

است. به قرآن نیز مراجعه « کالم نفسانی»اند نیست، پس  انسانها ساخته

که تنها  سازند میتفسیرها  اه هکنند، برای آی کنند و اگر هم می نمی

شوند:  کنند و سبب غفلت بزرگ از دو واقعیت می روشنها را مبهم می

اند که بر انسانهای دارای  ه معانی بسیاری در قرآن بیان شدهکیکی این

و  اند بودهعقلهای مستقل و آزاد، هم در آن زمان و هم در این زمان معلوم 

انها گشوده است که انسانهای آن هائی را بر روی انسانداز شمهستند. چ

اند که  هائی بیان شده آن معانی با کلمه روز، هنوز در آن، وارد نشده بودند.

انده سا باز همان عالمتها شنااندازه اند. و این چشم در زبان وجود داشته

دایره ممکن و ورود در فراخنای اند. هنرمندی به بیرون رفتن از  شده

ان، تصویر و . معنائی که هنرمندان، از راه بیکند میناممکن تحقق پیدا 

شناسانند، تا پیش از خلق آن اثر هنری، شناخته  آهنگ، بر انسانها می

نیستند. آنها معانی ناشناخته را با همان عالمتها و ابزارهائی توصیف و 

 کنند که بر انسانها معلوم هستند.  تبیین می

های آنها هستند. توضیح کاربردکه معانی مجرد غیر از ج( و دیگر این

که گرچه همانند یک پدیده مادی، خداوند به وصف و تعریف در این

توحید بمثابه اصل راهنما به  ، اما اوالً، بیان کردنی است و ثانیاً،آید مین

، اما حقوق انسان آید می. حق در اطالقش به تعریف درنآید میتعریف در 

، اما در زندگی روز به آید مین. آزادی به تعریف در آیند میبه تعریف در 

شان کاربرد دارد. بسا حیات را نتوان تعریف کرد ها هروز انسانها و در رابط

سان، با  تعریف کرد. بدینشناسائی و  توان میاما زندگی هر موجود را 

، در حقیقت، بر قرآن بمثابه بیان «کالم نفسانی»جعل مفهومی به نام 

پرده غفلت و فراموشی کشیده استقالل و آزادی و حقوق است که 

آنکه نیاز به تعریفهای  ناپذیر را نیز بیذشته، معانی حدشود. از این گ می

ه هرکس اندیشیدن را چنانک«. اندریافت» توان میکننده باشد، محدود

همانی با هستی را به هنگامی که عقل او در کار خلق است، کند، اینتجربه

عمیق از شادی و سبکی است که . نشانه آن، حسی یابد میبه وضوح در 

فریاد  خواهد میگیرد تا جایی که به قول ابن سینا  اندیشمند را فرا می

 را!« آنِ آزادی»برآورد که کجایید ای قدرتمندان تا درک کنید این 

و این  داند میاگر سارتر انسان را توانا به بیرون رفتن از تعین  ـ2

ه به خداوند باور دارد، هر کسی ک، از دید خواند میبیرون رفتن را آزادی 

                                                 
نگاه کنید به مباحثات صاحب المیزان و دیگران در باب تکلم خداوند با  ـ3

  {11} منتشره در «حقیقت وحی الهی»پیامبر در مقاله 

است. چنان که « متعین در نامتعین»هستی،  های های از پدید پدیده

آیا «. گیخداوند در او است نه به یگانگی و در بیرون او است نه به بیگان»

ول خداباوران(، )قول سارتر( و خدا )به ق« نامتعین» ها برای رابطه با انسان

 ارند؟ اند و ند هیچ زبانی نساخته

ی که به وحی راجعند، از جمله هائ ک به قرآن بازگردیم و در آیهاین

تأمل کنیم: اگر  2،گویند میسخن  ها ههائی که از وحی به همه آفرید آیه

ین خداوند توانا به ارتباط با او نبودند و وسیله زبانی درخور ا های هآفرید

ممکن بود؟ و ثانیاً، وحی کردن به آنها کجا  داشتند، اوالً، ارتباط را نمی

ند آفریده او توان میئی که با آفریننده ارتباط ندارند، چگونه ها هآفرید

سان آشکار ندهای او اینباشند؟ تناقض بزرگ ادعای ابن کالب و همان

را دارد اگرچه « خدا نیست»شود. آری، چنین نظری، در بن خود،  می

فریب  نطق صوریپندارد، به م ممکن است نظرساز که خود را متاله می

 اطالع باشد.  خورده و از این سرانجام بی

رابطه او با خداوند و  انسان، یعنی« بعد معنوی»به یمن  بدین قرار،

گفت و شنودش با او است که انسان آزاد است. جبری که ابن کالب و 

همانندهایش بدان قائل بودند و هستندانکار این آزادی و نیز انکار خدا 

وری ارسطویی چشم عقل آنها را از دیدن آزادی است ولی منطق ص

 خویش بازداشته است.

یکی  از  3ام. های حق را به دست داده گیدر تحقیق پیشین ویژ ـ3

حقوق تضاد  های حق این است که در خود تناقض و با حقی از ویژگی

االطالق است و ساحتش از تناقض پاک است و  ندارد. خداوند حق علی

دارد تا توحید با او و یا تضاد با او، معنا پیدا کند. از هستی محض بیرونی ن

شود. پس کالم خداوند، به مثابه مجموع حقوق،  حق نیز جز حق صادر نمی

خالی از تناقض و تضاد است. به ترتیبی که در هیچ حقی تناقض نیست و 

و کالم نظر ابن کالب متناقض است میان حق با حق دیگر نیز تضاد نیست.

غ است و حق نیست و هم، به جبر، بر قرآن، تناقض و تضاد را متناقض درو

ستند و دان گذاریم که او و همانندهای او نمیکند.بنا را بر این ب تحمیل می

دارد و دست قدرتمدارها را دانند که چنین نظری پیامدی از این نوع  نمی

را جانشین حق کنند. اما باید « مصلحت قدرت فرموده»گذارد که  باز می

کنند؟ آیا تناقض به این  های قول خود غفلت می رسید چرا از تناقضپ

هایی که باال ذکر کردیم، این  ند ببینند؟ غیر از تناقضتوان نمیروشنی را 

 باشد: اجد شمار دیگری از تناقضها هم مینظر و

است « کالم نفسانی»کند که  خداوند پیامی به پیامبر ابالغ می ـ1ـ3

، نه او و نه پیامبر او قادر به «کالم لفظی»به  اما در جریان بازگوشدن

شوند که حق را در حقوق انسان و... باز گویند!  ئی نمیها هساختن جمل

ها، بسا غیر قابل «محدودیت»کند قرآنی در بند  ن میجبر زبان ناگزیرشا

ای از حق و ناحق در اختیار انسانها  و بدتر از آن مغلوط و یا مجموعه فهم

باید،  ، ناگزیر میآورد میچون کسی از این قرآن سر در ن قرار دهند. و

زندگی فردی و جمعی را با انواع فنون تأویل و انبوه مجامع حدیثی سامان 

به چنین خدای  و سازمان داد. آیا انسانی که عقل دارد، سرنوشت خود را

 سپارد؟  و چنین پیامبری می

های  از ویژگی.«در دین اکراه نیست»کند که  می قرآن تصریح ـ2ـ3

                                                 
ی به )وح 12)وحی به نحل( و فصلت، آیه  61های نحل، آیه  قرآن، سوره ـ1

)وحی به  163وحی به حواریون( و نساء، آیه )111ها( و مائده، آیه  پدیده
دهند یکی  ها یکی هستند و جهتی که رهنمود می پیامبران(. موضوع وحی

 اند.  ار با آفریدههستند و بیانگر و ارتباط آفریدگ

از جمله نگاه کنید به بخش اول کتاب انسان، حق، قضاوت و حقوق انسان در  ـ2
 قرآن 
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دی و چه در هنگام اجرا از زور حق نیز یکی اینست که چه در سطح وجو

این تصریح، جبر ناحق، و آزادی حق است. بدین قرار، نیاز است. بنابر بی

کند و هم  کند، هم نص قرآن را نقض می قائل به جبر، هم به خود ستم می

پایان ناگزیر  و بدیهی است که در گرداند می« سرشت انسان»خشونت را 

شود استبداد را تنها روش ادامه جامعه بشناسد. مباحثات ابن کالب و  می

ست به آگاهی جامعه مسلمانان از دین بمثابه توان میپیروان او با معتزله، 

فلسفه  بیان آزادی بیانجامد هرگاه یکی از دو طرف بحث، خویشتن را از

کوشش معتزله باب بحث کرد. با وجود این،  قدرت و منطق صوری آزاد می

از « اصحاب حدیث»ه را باز نگاه داشت. قول کریچن زید درست است ک

بنام حفظ سنت پیامبر، با »سازی روی آوردند که  آن رو به حدیث

حاصل کار اما گسترش تعصب و جهل  1«.خردگرائی معتزله رویاروئی کنند

ی باشد، بیان حق و ترجمان آزاد« کالم نفسانی»شد. در حقیقت، هرگاه 

« کالم لفظی»چون بنا بر ادعای ابن کالب و پیشینیان و پسینیان او، 

شود،   ابل گفتن میکالم قاین حق را بازگوید، آنچه در این تواند  نمی

که ناحق جز  اند بودهشود. و آنها غافل  ای از حق و ناحق می بناچار، آمیزه

دروغ است( ترین شکل آن  ن حق به شکلی از اشکال زور )رایجپوشاند

نیست. برآنها بود که توضیح دهند و بر پیروان آنها است که توضیح دهند 

آن را با دروغ  توان میدرآورد، چگونه « کالم لفظی»اگر حق را نتوان به 

 پوشاند؟ 

قابل « کالم نفسانی»ممکن است بگویند: گرچه حقی که در  ـ3ـ3

داشت محدود از آن، بیان کردنی نیست، اما بر« کالم لفظی»بیان است، در 

. در پاسخ باید گفت چنین ادعائی بیانگر غفلت آید میدر « کالم لفظی»به 

ی حق است: حق محدود ها گی ویژو بسا جهل از ویژگی دیگری از 

کند. و در هستی آفریده، حق را جز به زور  شود و محدود نمی نمی

 محدود کرد.  توان نمی

از راه اتفاق  زورباوری است. بدین خاطر است که درونمایه جبرباوری،

سازانی این چنین، جذب این و آن مرام قدرت  نیز نیست که نظریه

شوند و کارشان توجیه قدرت و صدور جواز بکار بردن خشونت از  می

 سوی استبدادیان است.

فافیت های حق، که روشنی ش با توجه به یکی دیگر از ویژگی ـ3

که این  یابیم میاولین نگاه دررویم. با  آنست، به سراغ پرسش باز می

کند. بر مبنای مفهومی به  دیدگاه حقیقت شفافی را به امر مبهمی بدل می

کنند، ممکن  اند و می که امثال ابن کالب جعل کرده« کالم نفسانی»نام 

است استدالل شود که شنود پیام خدا نیاز به دانستن زبان دارد، و پیامبر 

وند این زبان را آموخته و بدان، پیام را سته است از خداتوان میحداکثر 

دریافته باشد. اما بهنگام ترجمه پیام از آن زبان به زبان عربی، بحکم 

دهد! ابن کالب و  از دست میتنگناهای زبانی، پیام حق شفافیت خود را 

شود. آیا به  و نمی شد میهای او کارشان جز مبهم کردن شفاف ن همرأی

کنند تا که قرآن از دسترس انسانها  د و یا میان عمد قرآن را مبهم کرده

کنند؟ داوری را به  اند و می خارج شود و یا نادانسته این کار را کرده

 خداوند بازگزاریم و غفلت بسیار آنها را در همین ادعا یادآور شویم:

« کالم نفسانی»همانندهای او  در حقیقت، ابن کالب و ـ1ـ3

کار عقل آنها  گر توجیهکنند. عقل  میتر از تاریک  خودساخته را تاریک

، به یابد میداند معنائی که عقل بدان دست  آزاد را نکرده است و نمی

زمانی بود که تصور . شوند شوند، قابل بیان می همان اندازه که شفاف می

، برای مثال، تعریف یک الکترون، کامل است. اما به همان نسبت شد می

گشت. و زمانی  تعریف آشکارتر می نقص، شد میکه علم برآن بیشتر 
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الکترون آگاه شد. از آن پس، علم همچنان در « روح»رسید که علم از 

شود. بسا  تر می تر و شفاف یج تعریف نیز دقیقپیشرفت است و به تدر

علم در پیشرفت خود به جائی برسد که همین پدیده را قابل تعریفی از 

کالم »بیابد. پس اگر  شفافی معمول نیابد و قابل بیانی نوع تعریفها

نباشد، یعنی « کالم لفظی»به  قابل انتقال« بیان درونی»بمثابه « نفسانی

برای خداوند روشن و دقیق نبوده است و به همین دلیل « معنی»که این

سته است آن را به زبان توان نمیپیامبری که آن را دریافت کرده است، 

و « مبین»دعای قرآن که درآورد. الجرم ا« سرراست»و « مبین»عربی 

 شود!  است، دروغ می« سرراست»

هرکس به خود زحمت تجربه کردن را بدهد و عقل خویش را بکار 

یابد  که شفافیت در هر آفریده عقل، شرط  خلق اندیشه برانگیزد، در می

 به بیان درآوردن آنست.

جبرباوری به ابن کالب و همانندهای او اجازه نداده است  ـ2ـ3

دارد بکار اندازند. وگرنه  هنری خویش را که در هر انسانی وجود استعداد

دن، ورود در روشنائی یافتند که پا را از مدار ممکن بیرون نها در می

، در توصیف نور در آید میافزا است. هنرمندی که به نورستان در روشنائی

 افزا شود که قدم در تاریکی تاریکی می ماند. آن کس از بیان ناتوان نمی

بخوانند که، در ماورای گذارد. هرگاه قرآن را از دید انسان هنرمندی  می

وج از نور به گشاید، معنای خر ا میهای نو به نو به روی انسانه ممکن، افق

و به این واقعیت  یابند میها به نورو نور علی نور را در  تاریکی و از تاریکی

برخورداری از  ای که عقل آزاد، به یمن برند که اگر معانی پی می

 شود. یابد ، شفاف و قابل بیان نباشند، رشد ناممکن می استعدادها، در می

حق با تبعیض ناسازگار است. حقی که بر حق دیگر رجحان  ـ 2

هایی  ها بنگری، حدیث د نیز نیست. بدین محک که در حدیثداشته باش

ی از هایی که یک دسته از حدیث که فاقد این ویژگی حق باشند و نیز آن

شوم  ی و وصی نیستند. از نو یادآور میهای حق را فاقد باشند، از نب ویژگی

ها  ای از تبعیض که کتاب را مجموعهکه آن قرائتی از قرآن  راست است 

و مشروعیت  گر توجیهپرسید آن قرائت از قرآن که  توان مینگرداند. 

با توسل به  چه دورانی وای و در  ها است، با چه نوع نظریه بخش به تبعیض

 ای باب شده است؟ چه فلسفه

در  بینیم میدر نظریه موجود در پرسش که تأمل کنیم،  ـ1ـ 2

، به این دلیل که ترجمان اصل «کالم لفظی» -« کالم نفسانی»دوگانگی 

تبعیض « کالم نفسانی»ثنویت تک محوری است، در ظاهر امر، بسود 

، «کالم نفسانی»ست با نهاانساشود. رابطه قرآنی که در دسترس  برقرار می

که از نوع ناشنیده و ناخوانده است. توضیح اینپذیر رابطه اثرگذار و اثر

« یکالم نفسان» اثر پذیرد، این« کالم نفسانی»از « کالم لفظی»بجای آنکه 

پذیرد. چراکه آن کالم لفظی است که  اثر می« کالم لفظی»است که از 

د. اما تأمل را که بیشتر کنی، پذیر های زبان عربی را می ناگزیر محدودیت

برقرار شده است. چرا که خداوند و « کالم لفظی»بینی تبعیض بسود  می

شوند! از خداوندی که  می« محدودیتهای زبان»پیام و پیامبر او تابع جبر 

شود؟ و چگونه ممکن  تن به چنین جبری داده است، چگونه حق صادر می

 اع تبعیضها نرود؟است پیام او بکار برقرار کردن انو
اگر پیام، بیانگر فطرت و زبان نیز زبان فطرت باشد، محلی ـ 2ـ 2

کسی  ماند. )قرآن نفسانی و قرآن لفظی( نمیبرای قائل شدن به دو قرآن، 
کوشد منزلت قرآن موجود را به نفع قرآن  که با توسل به اصل ثنویت می

رده است جعل ک« کالم نفسانی»دومی که در ذهن خویش تحت عنوان 
عه کند: توس تقلیل دهد، با این کارش یک هدف بسیار مهم را دنبال می

 اند، زبان قدرت است. رواج دادهها  زبان قدرت. زبانی که ابن کالب
قرآن به « تفسیر»گونه که، با بکار بردن منطق صوری، راه را برای  بدین
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قرنهای  یمبین میدلیل نیست که  از این رو، بی 1کنند. زبان قدرت باز می
ها برای توجیه اطاعت از  دوم و سوم هجری نه تنها قرنهای جعل حدیث

با بکاربردن  ، بلکه دوره تفسیر قرآن بر اصل ثنویتاند بودهاستبدادیان 
 اند.  منطق صوری نیز بوده

ئی را که انسان ها هبرای مزید شفافیت، قرآن به صراحت رابطـ3ـ 2
مختلف، تنها های هدارند و در جامع باز میبکار انداختن استعدادهایش را از 

، مانند ساحری، خبردادن از غیب و آیند میبکار توجیه کارپذیری انسان 
امر »پیامبر خبر از غیب ندارد و روح »کند:  و...،  قطع می« احضار روح»

 2«است و... « پروردگار

است، قدیم است: « کالم نفسانی»بنا بر نظر ابن کالب، قرآنی که  ـ 6

اش در قدمت، با هم  و کلمهکالم خدا صفتی است که قائم به اوست. خدا»

های حق همه مکانی و همه زمانی  دانیم که از ویژگی اما ما می »3شریکند

معنی است که کالم خدا حق و،  بودن آنست. آیا سخن ابن کالب به این

ن این، در همه جا و همه وقت بکار بردنی است، چنانکه حقوق انسابنابر

همه مکانی و همه زمانی هستند؟ نه. چرا که اگر قصد او این بود، نیاز به 

از حقوق انسان در قرآن، سخن دوگانه کردن قرآن نداشت و دست کم 

شود، رابطه با  گفت. اما وقتی بنا بر منطق صوری، قرآن قدیم می می

دهد. رهنمودهایش نیز قابل تجربه کردن  واقعیت متحول را از دست می

« کالم نفسانی»شوند. نه تنها به این دلیل که انسانهای معمولی به  نمی

دسترسی ندارند، بلکه به این دلیل نیز که حتی اگر قرآن در دسترس، 

را که یک به یک بدست  ها هترجمه آن کالم هم باشد و پیامبر نیز معنی آی

ول شود: هم به دلیل تح داده باشد، به چند دلیل باز قابل بکار بردن نمی

ها و هم بخاطر ناممکن  و هم بخاطر ضد و نقیض بودن حدیث ها جامعه

 . آید میکه به شناخت ن« ازلی و ابدی»شدن تجربه کردن 

ی آنچه قربانی های هبدین سان، در نتیجه گسترش چنین نظریـ 1ـ 6

است. نه تنها بدین خاطر که  دیگر های هشود حقوق انسان و آفرید می

بدین خاطر  شوند، بلکه ناپذیر می ناپذیر و تجربه پذیرها نیز تحول تحول

هاست  پردازیشمولی که اساس اینگونه نظر که حقوق با جبر هستی

باید، اگر  ناسازگار است. چرا که آزادی حق است و با جبر در تضاد. پس می

نه همه حقوق، بخش بزرگی از آنها به دست فراموشی سپرده شوند. در 

 نتیجه: 

کند،  قاعده که همواره فضای خالی را زور پر می بنابر این ـ2ـ 6

                                                 
 تحت عنوان در کتاب خود Sylvqin Gouguenheim سیلون گوگنهیم ـ1

Aristote au Mont-Saint-Michel سفی مدعی شده است که میراث فل
ه یونان از طریق متفکران مسلمان به غرب منتقل نشده است. در مجل

Philosophie  نظر او نقد شده و  ،11و  11های  ، صفحه2331، ژوئن 23شماره
یونان طی کرده تا به اروپا رسیده « میراث فلسفی» مسیری مشخص گشته که 

غداد به مراکز یونان به دمشق و از آنجا به بغداد و از ب« میراث فلسفی»است: 
ص فلسفه قرون علمی ایران رفته و به اروپا آمده است. آلن دو لیبرا متخص

« میراث فلسفی»نشان کرده است که نه تنها عربها وسطی، به مدعی خاطر
یونان را به عربی بازگرداندند، بلکه نخستین رویاروئی هلنیسم و توحید نزد 

–یونانی  مسیحی با خردقی باورعربها روی داده است. درام فکری غرب، زاده تال

 روابط لهمسأ برای مسلمان متفکران که بود حلهائی راه زاده بلکه. عربینبود
 . بودند یافته اسالم دین و یونانی فلسفه

 و... 12و اسراء، آیه  11و ابراهیم، آیه  23های مائده، آیه  قرآن، سوره ـ2

بغداد [بجانب غربی نزد فثیون ابوالعباس بغوی می گوید: در دارالروم ] ظ. به  ـ3
نصرانی رفتم و در ضمن نام ابن کالب بمیان آمد. او گفت ابن کالب این رای را از 
من فراگرفت و اگر او زنده مانده بود ما، مسلمانان را ترسا )مسیحی ( می کردیم.  
بغوی می گوید: محمدبن اسحاق طالقانی از فثیون پرسید شما مسیح را چه 

 مانکه قرآن را مسلمانان اهل سنت می دانند. از ابن الندیم.دانید؟ گفت ه

کتاب و دین خالی از حقوق، الجرم دین و کتاب تکالیف قدرت فرموده 

شوند. و با جدا کردن تکلیف از حق و از یاد مسلمان بردن این آموزش  می

قرآن که تکلیف بیرون از حق حکم زور است و انسان حقوقمند نباید به 

های قدرت فرموده هستند که همه زمانی و همه  آن تن دهد، این تکلیف

شوند. هرگاه قرآن موجود را بیانگر حقوق انسان و دیگر  مکانی می

محور کرده  نیاز از قرآن و تکلیف نشماریم، به ضرورت، فقه را بی ها هآفرید

ایم. از این رهگذر بود و هست که  تراشی بازگذاشته ستش را در تکلیفو د

گشت و ماند و رسمها، تکلیفها، جرمها، مجازاتها  دین حقوق دین تکالیف

 سازد. اطاعت از استبدادیان را ساخت و همچنان می های هو شیو
عیت معنی همه مکانی و همه زمانی بودن حق در رابطه با واقـ3ـ 6

جهانیان وقتی از حق صلح پایدار برخوردار  کند. توضیح اینکه پیدا می
و آزادی رشد کنند. برای زیستن در  شوند که بتوانند در استقالل می

استقالل و آزادی و رشد باید حقوق ذاتی در همه جا و همه وقت بکار برده 
و  شوند، و در دنیای واقعی، انسانها زندگی خویش را عمل به حقوق کنند،

کننده زندگی هر انسان، رابطه انسانها با  این حقوق ذاتی باشند که تنظیم
ودن حقوق موضوعه گردند. بدین قرار، ویژگی یکدیگر و محک عادالنه ب

و که حق واقعیت را دربربگیرد  آید میهمه مکانی و همه زمانی وقتی بکار 
 گوئیم حق حیات، حق کار، حق مهاجرت ... بیان کند. چنانکه می

بدین گونه، تنها زمانی که قرآن بیان حقوق ذاتی انسان و  ـ4
در زندگی روزانه، در همه جا و  باشد، این حقوق قابلیت تحقق ها هآفرید

تواند زندگی خویش را عمل به  کنند. هر انسانی می همه وقت را پیدا می
ه حیات او این حقوق کند و به تجربه دریابد که تنها با این روش است ک

تواند مانع شود  ای که می های بازدارنده . از تضمینیابد جامعیت و کمال می
ود بیگانه شوند، یکی زندگی توأم با بیان حقوق در بیان قدرت ازخ

بت هر حق به انسان برخوداری از حقوق ذاتی حیات است.در حقیقت، نس
ها، نسبت ذاتی است. حقوق وقتی ذاتی هستند که نبودن  و دیگر آفریده

هر حقی از حقوق حیات انسان را دچار اختالل کند. چنانکه نبودن حق 
گی انسان را مختل و آدمی را و نبودن حق کار، زند آورد میحیات مرگ 

کند و سرکوب حق آزادی بیان آدمیان را که  گرفتار مرگ تدریجی می
ختن ذاتی حیاتشان است از هستی سخن گفتن و ارتباط برقرار سا

اندازد. انسان از خود هستی دارد و بنابراین، حقوقی که ذاتی حیات او  می
ق نیز فطری است. از هستند، قابل تعریف هستند. علم انسان به این حقو

به دلیل درکار این رو، رعایت نکردن حقوق یا ناشی از غفلت از آنها و یا 
تواند شامل این حقوق  نمی« المبین حق»ین، کتاب اآمدن زور است. بنابر

همگی با استفاده از زبان مفاهمه فارسی )برای  بینیم مینباشد چراکه 
 مثال در اینجا( قابل تبیین هستند.

ن است هوادار نظریه ابن کالب در اینجا بگوید آری، حقوق ممک ـ 1

که قابل بیان در زبان ما آدمیان هستند در قرآن  ها هانسان و دیگر آفرید

وجود دارند، اما غیب و روح و پی بردن به ذات خداوند به تصریح قرآن، از 

کالم »قلمرو پیام بیرون هستند. پس به هر صورت بخشی از پیام که در 

، گرفتار «کالم لفظی»به  بیان گشته است  به هنگام انتقال« نینفسا

های زبان شده است. اما باز باید گفت، کار ابن کالب و  محدودیت

همانندهای او جعلی خالی از محتوی است.زیرا اگر غیب حق است و 

شایسته ایمان ورزیدن، ویژگی دیگر حق اینست که با واقعیت )= انسان( 

کند. هیچ  طه برقرار نمیند و با مجاز و وهم است که رابک رابطه برقرار می

تواند حقی را ذاتی امری مجازی  ای نمی کنندهگر و زد و بند  عقل حیله

قرار کند. از این رو، بگرداند و حتی میان حقی با امری مجازی رابطه بر 

، محک زدن به حق است. چرا که آید میهائی که روزانه بکار  یکی از محک

شود. پیامی که محتوای آن  ک، مجاز از واقعیت شناخته میبدین مح

 انسانهاخدا نباشد و به زبان شفاف و سرراست  های هحقوق راجع به آفرید
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شود. از جمله به این  شدنی نباشد، از خداوند به پیامبر او ابالغ نمی تبیین

. گرداند میمعنی  کند و پیامبری را بی دلیل که کاربرد خارجی پیدا نمی

مچنین تکالیفی که عمل به حقوق نیستند، ساخته مجازی هستند که ه

قدرت باشد و محتوای آنها زور است و بکار بردنشان، کاهنده حیات است. 

گری است. هرگاه انسانهای  مسلمان  ور راهنمای اینگونه تکالیف، جبریبا

ای ویرانگر  اینگونه تکلیفها به جز در رابطه و غیر مسلمان دریابند که

 زیرسلطه –مکن نیست، جعل شوند و همواره بیانگر رابطه مسلط م

 ویرانی و مرگ و نشانند می میزان، بمثابه عدل جای بر ستم و هستند

که آنچه ممکن نیست در پیام خداوند گنجانده شود،  یابند میدر آورند،

 ها هستند.  اینگونه تکلیف

ساخته ابن  «کالم نفسانی»رسیم که  یکبار دیگر، به این نتیجه می

کالب و همانندهای او، جعلی میان تهی است. برای مثال، والیت مطلقه 

فقیه، بمثابه اختیار یک تن بر جان و مال و ناموس مردم را با هیچ حقی از 

دمساز کرد. حق، خالی از زور است و این والیت قدرت  توان نمیحقوق 

ست و این والیت، مطلق است. آزادی در قلمرو زندگی روزمره، نبود اکراه ا

دهد. حقوق ذاتی  می« ولی امر»را نیز به  انسانهااختیار تصرف در جان 

قابل نقض و تعطیل نیستند و این والیت ناقض آن حقوق است. و... در 

همان حال، والیت جمهور انسانها بر میزان برادری و برابری و برخورداری 

له حق و استعداد هر انسان از استقالل و آزادی و دیگر حقوق، از جم

رهبری با استقالل و آزادی و حقوق دیگری، در قلمرو واقعیتی که جامعه 

باره ری کامل وقتی است که انسانها، دراست، سازگار است. سازگا

یکدیگر، مالک به چیزی نباشند. تحقق این سازگاری کامل موکول به 

آرمانی، پذیر است. و آن جامعه  ه آرمانی است که در رستاخیز تحققجامع

بمثابه الگو، بکار تشخیص جهت و راست کردن مسیر تحول هر جامعه و 

. جهان ما برای بیرون رفتن از مدار بسته مرگ و آید میجامعه جهانی 

 ویرانگری،  سخت نیازمند این الگو است. 

قرآن به مثابه قرائت »سازان  دانیم که در زمان ما و نزد نظریه می ـ1

یت زبان، از محدودیت دانش، بنابر سطح علمی ، عالوه بر محدود«نبوی

رود. با توجه به  جامعه بدوی عرب آن روز، موجود در قرآن نیز سخن می

های کالم حق این است که از ظن خالی و از علم پر است،  اینکه از ویژگی

رساند و هم این نقد،  بحث، هم به کامل شدن نقد مدد می ورود به این

 در بردارد. از جمله؛های مهمی  بنفسه، آموزش

شود،  همانطور که اندیشه بهمان اندازه که دقیق و شفاف می ـ 1ـ1

ه که از ظن شود، هر نظر، بهمان انداز قابلیت درآمدنش به بیان بیشتر می

شود.  درآمدنش بیشتر میشود، قابلیت به بیان  تر میتر و از علم پر خالی

دانند،  علم مطلق می نظرسازان خداوند را گوئی را ببین! حال تناقض

هرگاه   کنند! باوجود این، قرآن را محکوم به نقص زبانی و نقص علمی می

ظن دست دادند و به علمی تا حدودی خالی از به خود زحمت تجربه را می

یافتند که  ند. زیرا در میشد مییافتند، بر نادرستی نظر خویش آگاه  می

تر به بیان در  تر و شفاف یقشود، دق دازه که از ظن خالی میعلم بهمان ان

ها درآمدن، پیدا  خود، قابلیت بیشتری برای به فهم و، نزد اهل آید می

 کند. می

روش علم، علم است. هر علمی روش خویش را به دانشجو  ـ2ـ1

. چنانکه با وجود قرابت دانشها با یکدیگر، دانش فیزیک روش آموزد می

نیز  ت. روش آزاد شدنکه روش دانش اجتماعی نیس آموزد میخود را 

جوئی، فنون بکار بردن قدرت )= زور(  آزادی است. چنانکه روش قدرت

است. پس هرگاه قرآن بیان آزادی باشد، با اصل راهنما و روشی که در 

قرآن را اندریافت. پس از راه اتفاق  توان نمی، آید میفلسفه قدرت بکار 

بردن ثنویت تک نیست که از گشوده شدن باب تفسیر قرآن، با بکار 

اند( و منطق صوری،  محوری )یعنی ضد توحیدی که جانشین توحید کرده

اند، بلکه قرآن خالی از حقوق  قرآن نه تنها گنگ شده های هتا امروز، آی

و پر از تناقضها گشته است. حال آنکه اگر کسی  ها هانسان و دیگر آفرید

دهد و موضوع آیه، به خود زحمت یافتن تبیین قرآن از اصول راهنما را ب

را شفاف و سرراست  ها هیعنی امر یا امرهای واقع، را شناسائی کند، آی

 .یابد می

وش فهم قرآن را از پرسیدنی است: آیا ابن کالب و همفکران او ر

اند و  ار کردهاند که اظه اند و بدان به نظری رسیده خود قرآن جسته

راهنما و این و آن روش که از ای تردید، نه. آنها با اصل  کنند؟ بدون ذره می

اند، قرآن را قربانی ظن و گمان خویش  این و آن نظر فلسفی اخذ کرده

فی از حق اند. برای مثال، بر اصل ثنویت، ممکن نیست بتوان تعری کرده

آزادی و  توان مینیاز باشد. بر این اصل، چگونه  بدست داد که از قدرت بی

 جوید فهم کرد؟ ین بیان میتبیینی را که حق در ا بیان آزادی و

که روش پذیری است. توضیح ایناز ویژگیهای علم یکی نقد ـ 3ـ1

در جریان تجربه، دهد،  گر امکان می تجربی به روشی گوئیم که به تجربه

آورد تجربه را نقد کند. پس اگر قرآن به تکرار انسان  هم روش و هم دست

علم تجربه کردنی و به  ، بدین خاطر است کهخواند میرا به تجربه کردن 

کردنی است. حال آنکه نظری از نوع نظر ابن کالب و همانندهای تجربه نقد

مورد ادعای « کالم نفسانی»او، تجربه کردنی و نقدپذیر نیستند. چنانکه 

تواند به محک تجربه بیازماید. قبول و رد آن  ابن کالب را هیچ انسانی نمی

 امری است. 

به سرعت خواهد فهمید که احکام  هر کس که اهل تجربه باشد

پذیرند. برای مثال، والیت مطلقه  و نقد نمی آیند میقدرت به تجربه در ن

بردنی نیست و نقد نیز ه کردنی نیست زیرا بدون زور بکارفقیه تجرب

ر علمی که به نقد، ماند. بخالف نظ زیرا به نقد، چیزی از آن نمیپذیرد.  نمی

 شود. تر می از ظن پرداخته

وقتی در یک نظر، ظن غلبه قطعی دارد، در رشد، کاربرد پیدا  ـ13

شود، از زور  ی و از علم پر میکند. به تدریج که نظری از ظن خال نمی

ود. ویژگی حق اینست که ش نیازتر و در سازندگی و رشد، کارآتر می بی

کند. اما عقل قدرتمدار با تخریب و با  پذیرد و خراب نیز نمی خرابی نمی

کند. نظر ابن کالب و همانندهای او، قرآنِ در  خود شروع می تخریب

« کالم نفسانی»این قرآن  گوید میکند. زیرا  اختیار انسانها را تخریب می

خدا نیست. ویژگی همگانی این گونه نظرها اینست که بر اصل ثنویت، 

معرفت دینی از »که در عصر ابن کالب، . توضیح اینسازند میتابع و متغیر 

، پوزیتویستها مدعی 23و  11در قرنهای «. کرد ت فلسفی پیروی میعرفم

و به این پیروی « کند معرفت دینی از معرفت علمی پیروی می»شدند 

بدین قرار، روش همانست:  1دهد تا علم جای دین را پر کند. ادامه می

شود و دوران  تخریب می معرفت دینی با توسل به سالح معرفت علمی

ا که این نظر )= پایان دوران . اما از آنجرسد میبه پایان  باوری دین و دین

ناکردنی بود، نه تنها موجب ناپذیر و نقد باوری( ظن و گمان و تجربه دین

رشد نشد که بر ستیزهای احتماعی افزود. چنانکه، در عمل نیز معرفت 

 علمی هرگز جانشین معرفت دینی نشد. 

ت دینی، در اصل راهنمای هرگاه دین بیان آزادی باشد، معرف ـ1ـ13

اد، خود، در شناساندن روشهای عقل قدرتمدار و نیز روشهای عقل آز

این که حق، علم خالی از ظن است، شود. بنابر راهگشای معرفت علمی می

بدین  2«.از آنچه بدان علم نداری پیروی مکن» آموزد میبه اهل دانش 

                                                 
 نگاه کنید به عدالت اجتماعی نوشته ابوالحسن بنی صدر، فصل سوم  ـ1

 36قرآن، سوره اسراء، آیه  ـ2
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ن دین و علم ه میاای ک عدمی بمثابه اصل راهنما و رابطهسان، موازنه 

ویرانگری و منازعه  را از تخاصم دین با علم و از کند، فرصت برقرار می

کند. هر جوینده  کران الاکراه را فراخنای رشد علمی می گیرد و بی می

 تواند موازنه عدمی و روشهای عقل آزاد را بکار برد. دانشی نیز می

 گرداند میبدو باز طرفی علم را  بمثابه بیان آزادی، هم بیدین  ـ2ـ13

از  کند. ایگزین کاربردهای تخریبی میو هم کاربردهای سازنده دانش را ج

راه عبرت آموختن، باید از خود پرسید اگر انسانها، به جای ثنویت تک 

محوری، موازنه عدمی را اصل راهنمای اندیشه و عمل خویش 

ا در رشد ساختند، نیروهای محرکه، از جمله دانش و فن چه کاربردی ر می

 ؟ کردند میانسانها و عمران طبیعت پیدا 

ها نه تنها خود را از بیان آزادی محروم کردند،  بدین قرار، ابن کالب

سفه، و دین و علم، سبب بلکه با برقرارکردن رابطه تضاد میان دین و فل

راهنمای انسانها  های هشوند انواع بیانهای قدرت اندیش شدند و می

 بگردند.

تواند  نامحدود چگونه می» همه، یکبار دیگر این پرسش کهبا این ـ11

شود و  به محک این ویژگی حق که محدود نمی« در محدود بیان شود؟

دانیم که علمی، علم دیگر را محدود  : میکند، را بررسی کنیم محدود نمی

شود. و  الیقین شود، از بند حد نیز رها می علمی علم کند و آن روز که نمی

یابد که  ونه که پیشتر گفتم، هرکس تجربه کند به تجربه در میباز، همانگ

شود. زیرا  رها می ها هشود، از محدودکنند عقل او، وقتی در کار تعقل می

جوید.  همانی می خلق، پنداری با هستی است که این عقل خالق، در زمان

همانی جستن با هستی است. آیا  این آزادی با  آزادی نیز همین این

، قابل تعریف آیند میئی که بکار بیان معانی محدود ها هو جمل ها هکلم

 عقل با را او که –داشتند  ها عقل خالق می هرگاه ابن کالباست؟ 

پنداشت که این پرسش است که  شد میبسا  -اند جانشین کرده گر توجیه

ها  فرصت بوجود آورده است که بگویند: پیام حق با زبانی  برای ابن کالب

، قابل بیان نیست. آیند میمی است و بکار بیان معانی محدود که نزد آد

 های باال بیفزائیم: های زیر را بر توضیح اینجا به موقع است که توضیح

شود، در نامحدود است که بیان  نامحدود در محدود بیان نمی ـ1ـ11

داند نامحدود وجود دارد.  شود. یکبار دیگر توضیح دهیم که انسان می می

رند جمله، معانیِ حدناپذیری )دالّ به اصطالح زبانشناسان( وجود دازیرا از 

برند، مانند آزادی و عشق و علم و عدالت.  که انسانها پیوسته به کار می

کنند. و نیز  برقرار می ها هانسانها از طریق این معانی با نامحدود، انواع رابط

هر بار که آدمی این، ای جز زور وجود ندارد. بنابر دانند محدودکننده می

هائی که در بیان نامحدود کند، دالها و عالمت بیان خود را از زورخالی می

شوند. چنانکه کلمه هستی، کلمه  برد، مدلولشان نامحدودها می بکار می

آزادی، کلمه حق و کلمه عشق، در همین نظام زبانی نزد ما، کارکردشان 

ی بیانگر معنی یان خالی از زوربیان نامحدودها استو البته هر ب

ناپذیری است. چنانکه در هر رشته علمی بهمان نسبت که علم از ظن حد

کنند )مانند  شود، عالمتها و نمادهایی که آن علم را بیان می پیراسته می

 شود. عالمتهای ریاضیات(، قلمرو داللتشان نامحدودتر می

 شود، نگاه داشتن کلمه و تغییر امر مهمی که از آن غفلت می ـ2ـ11

معنی آنست. پوپر بر اینست که افالطون بانی و کارشناس این تقلب بود. 

دیگر را نگاه داشت و معانی آنها  های هچنانکه کلمه عدالت و بسیاری کلم

را در  ها ههمان اندازه که دین وقتی بیان آزادی است، کلم 1را تغییر داد.

را از معانی  ها هرساندن معانی نامحدود به کار می برد، بیان قدرت، کلم

                                                 
رک جامعه باز و دشمنانش اثر کارل پوپر، ترجمه علی اصغر مهاجر، انتشارات  ـ3

 فصل ششم در عدالت استعبادی ،1363هامی انتشار، تهران، پائیز شرکت س

ترین  کند. زیرکانه با قدرت، جانشین میخالی و با معانی محدود سازگار 

روش از خود بیگانه کردن بیان آزادی در بیان قدرت همین است. در 

شود،  بیشتر می ها ه، هراندازه نقش قدرت در چند و چون رابطها جامعه

ئی ها هکلمگویای معانی نامحدود )عشق، آزادی، عدل و...(،  های هکلم

کنند. قرنهای دوم و سوم هجری  شوند که معانی محدودی را بیان می می

و پندار و گفتار و کردار  ها هقرنهائی بودند که نقش قدرت در تنظیم رابط

انسانها، موجب تحولی بدخیم در زبان آنها شد. به همین دلیل، به مرور، 

گونه مینه اینگشت و ز و سرراستِ قرآن، غیر قابل فهم میزبان مبین 

 .شد میتر  نظرها گسترده

های حق اینست که خود دلیل خویش است. چنانکه  از ویژگی ـ12

کنیم و نه در بیرون آن.  ود آن جستجو میدلیل صحت هر علمی را در خ

های اسالم یا مرامی  برای مثال، وقتی یک علم قطعی، تصدیقی از تصدیق

 ه شده است: کند، سه نوع رفتار مشاهد را غلط اعالم می

 . شود سازگار علمی نظر بسا و علم آن با که ترتیبی به اسالم توجیه●

 را گالیله کلیسا هم .مرام یا دین با مخالفتش دلیل به علم آن رد●

زمین حرکت وضعی و انتقالی دارد و هم در  گوید میچرا که کرد محاکمه

سانسور آوردهای علمی ناسازگار با دیالکتیک و...  دسترژیم روسیه، 

 ند.شد می

 . آنست خود در آن صحت دلیل زیرا علم، نظر تصدیق●

از این دید که در نظر ابن کالب بنگریم، حق داریم بپرسیم: آیا او 

ن را در نظر دلیل نارسائی زبان عربی قرآن را در قرآن یافت یا دلیل آ

کرد؟ همین  اش سراغ کرد که از آن پیروی می فلسفی حاکم بر زمانه

کنند قرآن ناقص است، باید  ا از کسانی هم که امروز دعوی میپرسش ر

، بود میپرسید. در حقیقت، حتی اگر آنچه در سر دارند، علم قطعی نیز 

روا نبود که دلیل رسا و نارسا بودن قرآن را در آن علم یا فلسفه حاکم 

 جست. چرا که؛ 

پذیریِ درونی خود سخن را کنار  پذیری یا تکذیب تصدیق ـ1ـ12

گذاشتن و برای نقد متوسل به گفتمانهای حاکم در بیرون شدن، روش 

عمومی قدرتمدارها است و بدین روش است که بیان آزادی را در بیان 

: قرآن از گوید میکنند. چنانکه در برابر کسی که  قدرت از خود بیگانه می

نقصها مبرا نیست، دلیل صحت و سقم ادعای او را در خود ادعا باید 

گرنه تکفیر کردن و یا به این و آن آیه و روایت استناد کردن، جست. و

کند. به  کند. بلکه به ضرورت، راست را هم غلط می غلط را راست نمی

باید  کند. مدعی نیز می سخن دیگر، دین را وسیله تکفیر و تکذیب و... می

دلیل نقص را نه در نظری که دلچسب یافته است که در قرآن بجوید و 

 د. ارائه کن

و « کالم نفسانی»در بیان آزادی که قرآن باشد، هیچ دلیلی بر وجود 

قدیم نیست. پس ابن کالب دلیل خود را از کجا بدست آورده است؟ 

آزادی نبودند،  های ه، فلسفها همنبعی جز فلسفه یونانی نبود. اما آن فلسف

اال، ، بنا بر آموزه بها هقدرت بودند. تحصیل دلیل از آن فلسف های هفلسف

آمد و آمد.  بیگانه کردن دین در بیان قدرت میتنها بکار از خود 

مسلمانها کاشتند که دلیل  کنندگان آن فلسفه این غلط را در ذهنالقاء

و شری و هر تصدیق و تکذیبی در بیرون آنست. بیهوده نیست که هر خیر

امروز نیز، مسلمانان دلیل گرفتار استبداد شدن در طول تاریخ و واپس 

 جویند.  راهنما و... که در بیرون خود می اندن خویش را نه در اندیشهم

باید دلیل وجود خویش را در خود داشته  می« معانی درونی» ـ2ـ12

نیست. زیرا وجود « معنی درونی»بافد،  الی که آدمی میباشند. وگرنه، خی

ن در خود قرآن است. و دلیل وجودش در ذهن سازنده آنست. دلیل قرآ

تواند  که از خود هستی دارد و هم بدین خاطر که آدمی میاظ اینهم بلح
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دلیل صحت هر امر یا نهی، هر واجب و حرامی، هر حق و هر تکلیفی را در 

نیست. « معنی درونی»برای هیچ انسانی « کالم نفسانی»قرآن بجوید. اما 

زیرا نه خود آن را ایجاد کرده است و نه حاصل رابطه او با خداست. و چون 

دلیل وجود کالم  توان نمیتواند وجود داشته باشد،  برای انسان نمی

 نفسانی را در خود آن جست. 

« معنی درونی»پرسید: پس چگونه ابن کالب به وجود این  توان می

« کالم نفسانی»ه پی برده است؟ در پاسخ گوئیم: او خود مدعی نیست ک

است. ساخته او،  خود یافته و یا حتی وجود آن را در یابد را اندر می

چرا که خود او نیز  ذهنی و از واقعیت و حق تهی است. ای ساخته

نتوانسته کالم نفسانی را بشناسد و بشناساند به ترتیبی که او و دیگران، 

 دلیل وجود این کالم را در خود آن بیابند.

هرگاه گفته شود پیامبر از وجود آن آگاه است، این پرسش محل 

باید پیامبر را به موجودی  د مسیحیان، آیا ما نیز میکند: همانن پیدا می

قدیم بدل کنیم؟ زیرا پیامبری که بنا بر قرآن، بشری چون دیگر بشرها 

دانیم  را دریافت کند. می« کالم نفسانی»ست توان میاست و فانی، نباید 

کار این ین بهاند. بیش از ا بازان، درپی حل این تناقض شده که فلسفه

ای بشویم که  هرگاه بخواهیم وارد ساختار ذهنی ، زیراپردازم میها ن فلسفه

رویم و هم در آن بنای  اند، هم از موضوع بحث بیرون می هبنا کرد

 ساختگی، گم خواهیم شد.

حق این ویژگی را نیز دارد که هرآنچه حق نیست، خواه بدان  ـ13

یا ضرورت، ناحق و مفسدت « مصلحت»نام نهند و خواه « تکلیف»

ود. قرآن در دسترس انسان، او را به عمل به حق و دفاع از حق ش می

و به او شهادت به حق، ولو به ضرر خود و پدر و مادر خود را،  خواند می

با توجه به این تأکید، پرسشی در برابر عقل قرار  1دهد. رهنمود می

گیرد: این قرآن بیان حق هست و یا بنا بر رأی ابن کالب و همانندهای  می

ای از حق و ناحق  ف تورات و انجیل و حداکثر مجموعهکتابی در ردیاو، 

در آن نیست اما احکام کتاب مانع از  ها هاست؟ و یا حقوق انسان و آفرید

 شود؟ در پاسخ باید گفت؛ اخذ آنها نمی

های زبان  هرگاه قرآن بیان حق است، پس گرفتار محدودیت ـ1ـ13

ت و قرآن دیگری را ساختن و های قدرت در بند آنهایند، نیس که بیان

شود.  نام نهادن، به ضرورت نقض کتاب حق می« کالم نفسانی»بدان 

«. های زبان محدودیت»بخصوص با محکوم کردن قرآن به تن دادن به

 شود و انسان با آگاهی از حقوق و این فرض، قرآن کتاب حقوق میبنابر

 گیرد.  ر پیش میجوید و راه رشد را د عمل به آنها استقالل و آزادی می

ای از حق و ناحق تلقی شود،  هرگاه قرآن مجموعه ـ2ـ13

رهنمود قرآن  بایست نمیفراخواندن انسان به عمل به حق و دفاع از حق، 

سانها به عمل به ها هستند و ان زیرا وقتی که در خود قرآن، ناحق .شد می

گونه ، و نیز، چ«رطب خورده منع رطب چون کند»اند،  آنها خوانده شده

به خداوند و پیامبر او اعتماد کرد در حالی که آنان رسم امانت و  توان می

 اند؟ ها بجا نیاورده صداقت را با انسان

اند و  د این حقوق را انسانها خود یافتهممکن است گفته شو ـ3ـ13

است. چنانکه در تورات و انجیل  ها هقرآن کالً فاقد حقوق انسان و آفرید

نیست. از این رو، زمانی که کلیسا سخن گفتن از اثری از این حقوق 

دانیم که تورات و  حقوق او را نیز ممنوع کرده بود. اما می کرامت انسان و

انجیل نیز یکسره از حقوق انسان خالی نیستند و اگر قرآن خالی از حقوق 

انسان باشد، دیگر چه نیازی به دین و خداوند است؟ خالقی که به آفریده 

                                                 
اگر حق از هواهای آنها پیروی  ) 41و مؤمنون، آیه  132قرآن، سوره نساء آیه  ـ1

 شدند( و... ها و زمین و هرآنچه در آنها هستند فاسد می کرد آسمان می

حقوق ذاتی حیات او کدامها هستند، از چه رو او را به حق  دگوی میخود ن

که توسط او به  کند می؟ چرا پیامبر مبعوث و دعوی خواند میو رشد 

 ؟ کند میانسانها کتاب حق را ابالغ 

کنند: نظرهائی چون نظر  همان امر مهم آگاه می ها، ما را ازاین تناقض

هستند، در واقع، دست ابن کالب و نظرهائی که مبانی دو پرسش اخیر 

را از  انسانهاارباب قدرت را در مصلحت و ضرورت سنجیدنها باز و 

استقالل و آزادی خود محروم و به زیان خود، وسیله کار ارباب قدرت 

مسلمان، مصلحت، مقدم و  های هبیهوده نیست که در جامع کنند. می

 مجمع»مسلط بر حق و حقیقت گشته است و هم اکنون، در ایران، 

تشکیل شده است تا روزانه مصادیق این نوع مصالح « تشخیص مصلحت

ینده را به صورت قانون در آورد و بر جامعه امروز تحمیل کند و نسلهای آ

 کند. « ها مصلحت»آمدهای این  را نیز گرفتار پی

های حق انجام گرفت،  با توجه به نقدی که به محک ویژگی ـ13

 ای سخن به میان آوریم که نامش هشد اینک زمان آنست که از فراموش

در حقیقت، ویژگی مهم حق اینست  انسان است، انسان مستقل و آزاد.

گیرد.  که رهبری انسان بر خودش در حق و نه در بیرون آن، قرار می

انسان عارف کسی است که به حقوق خویش عرفان جسته است و در 

خویش از در رهاکردن  رهبری، استقالل دارد و بنا بر توانائیش

ها )= موازنه عدمی بمثابه اصل راهنمای عقل آزاد(، آزادانه  کنندهمحدود

کند. از کسی که به سبک ابن کالب  های خویش را اداره می فعالیت

تواند معانی حدناپذیر  پرسید که آدمی که نه می توان میکند  اندیشه می

تواند از  نه حتی می تواند با خداوند رابطه برقرار کند و را ایجاد کند و نه می

شود، آگاه شود، پس این انسان چگونه رشد  سان که ابالغ میپیام او، آن

آورد انسان غربی است  شر دستکرده است؟ اگر بنا بر قول شما، حقوق ب

 لیبرالی تعریف با موضوعه و ذاتی حقوق از ناقص ای مجموعه آنکه حال –

ست این رشد را بکند؟ این انسان چگونه توانسته ا ،- نیست بیش حق، از

 باز گفتنی است:

انسانی که گرفتار جبری چنین شدید است، بر فرض که  ـ1ـ13

بتواند حیات داشته باشد، استعداد رهبری او،با فقدان استقالل وآزادی، 

کند؟ توماس هابز مدعی شده بود از آنجا  چگونه امور خویش را تصدی می

ان(، جامعه انسانها که خشونت سرشت انسان است )انسان گرگ انس

نیازمند شاه مستبد مقتدری است تا که یکدیگر را ندرند. او از یاد برده 

تواند انسانها را از دریدن  بود که شاهی با سرشت خشونت چگونه می

یکدیگر بازدارد؟ حال بپرسیم: انسانهای گرفتار این جبر را کدام جباری 

شد؟ ابن کالب و ن جبر نباتواند اداره کند در حالی که خود گرفتار ای می

انگیختگی )ویژگی نند که استقالل قوه رهبری به خوددا همانندهای او نمی

ناپذیر ئی خلق معانی حدکند و آزادی او به توانا دیگر حق( تحقق پیدا می

 یابد.  و ارتباط با هستی هوشمند و خالق تحقق می

و  بسا ممکن است کسانی خود را جانبدار آزادی بخوانند ـ2ـ13

براین نظر باشند که قول خداوند وقتی به زبان، یعنی به عالمتهائی در 

بریم، چیزی جز آن  ا در مقام تفهیم و تفاهم بکار میکه ما انسانه آید می

شود که در واقع امر بوده است. بر آنها است که از غفلت از جبرگرائی  می

ارتر زادی را همان بدانند که سخویش بدرآیند. چرا که اگر هم آ

دانست، ورود به نامتعین به زبان نیاز دارد. حتی آندسته از معانی که  می

و در ناپذیر هستند گمان برد حدگرچه بسا-کند، نیز  عقل آدمی خلق می

شود و استعداد رهبری انسان  ناممکن می ،-واقع حدپذیر هستند

 دهد. به دو دلیل: استقالل و آزادی خود را از دست می

، ها هدانست نسبت به که است بدیهی کند، می ایجاد عقل که معانی●

انسان را نتواند بیان کند،  نماید. اگر زبان استقالل و آزادی نامحدود می
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 کند.  آن خودجوشی درخورِ خلق اینگونه معانی را پیدا نمیعقل،

 دهد می دست از را خود آزادی و استقالل انسان رهبری استعداد●

 در بتواند عقل بدان که زبانی به دارد مستقیم نسبت خودجوشی زیرا

 دهد می دست از را خود آزادی بلی،. شود فعال الاکراه، بیکران

 .درآید فراخنا این به تواند زیرانمی

کالب را نقد کنیم، حقیقت را باز ن با وجود این هرگاه قول اب ـ12

 : حق یک تعریف دارد. بیان آزادی نیز یکی است. اما عقلهای ما،یابیم می

وقتی فعال هستند، نسبی هستند. برابر دانش و موقعیت و... این و آن 

کنیم.  ن برداشت را میو از بیان آزادی، این و آ کنند میتعریف را از حق 

و آزاد داریم و نه دانش ما  مستقل پس ما انسانها هستیم که نه عقل کامالً

جای آنکه  . هرگاه بهه با هستی هوشمند این همان هستیمالیقین و ن علم

شناختیم و  واقعیتی که هستیم را می خود را کامل و قرآن را ناقص ببینیم،

دیم و روشهای انره هایمان را از بندگی قدرت می عقل پذیرفتیم و می

زاد بردیم، چاره کار را در جریان آ زاد کردن عقل را بکار میمستقل و آ

ی به نظری دلبستن و چنداز یافتیم. هر  ها می ها و دانشها و اطالع اندیشه

ها بر سر  ن کالبایستادیم. از آنچه اب ن به جان قرآن افتادن باز میبا آ

آموختیم و دوران زیست در ظلمات  درس می اند، قرآن و مسلمانان آورده

کردیم. شگفتا! غربی که از دیرگاه،  قدرتمداری و استبداد را کوتاه می

ن اسالم در بیان قدرت، ردفلسفه و بیانهای قدرتش در از خود بیگانه ک

دیگر به تولید اندیشه راهنما توانا  گوید میاند، اینک، خود  بکار رفته

نمای نو زادگاه اندیشه راه ی دیگرهاکه سرزمین گوید مینیست و 

یم و نقص خود را اندیش ا همچنان بدون اجازه این غرب نمیشوند و م می

ن بیان ن اسالم با این و آدهیم و چاره را در دمساز کرد به قرآن نسبت می

کنیم که همچنان، حق و آزادی را به قدرت تعریف  قدرت غرب می

 .کنند می

 
 

 قرآن و آزادیِ شخصی پیامبر
 

پرسش از رابطه قرآن و شخصیت نبی )ص( با توجه به اصل آزادی 

 اراده است؛ 

رویکردی که قائل است، قرآن محصول کار پیامبر  رسد میبه نظر 

اصل آزادی فردی پیامبر )رابطه آزاد با خدا( سازگارتر است. بوده است با 

به بیان دیگر، چرا محمد )ص( در تغییر و تحول متن قرآن از آزادی 

کند؟ برخوردار نباشد؟ چرا او حق نداشته باشد در آن دخل و تصرف 

ه حفظ ب «مجبور»ای بکند، آیا خداوند او را  یعنی اگر پیامبر چنین اراده

 کرد؟  معانی الهی می عین الفاظ و

و در ارتباط با همین پرسش، اهل نظری اشکالهای نصر حامد ابوزید، 

 1قرآن شناس مصری معاصر، را برای نقد، ارسال کرده است:

ت محمد با اند که حضر تمام و یا اغلب آیات زمانی نازل شده ـ1

ریخی ینی دیگر و یا در تااند. اگر پیامبر در سرزم حادثه خاصی روبرو بوده

ند، آیا قرآن همچنان در شد میزیستند که با آن حوادث روبرو ن دیگر می

 ؟شد میبرگیرنده همین آیات 

و یا اگر آن حضرت در همان جامعه و همان تاریخ با بعضی از  ـ2

ند، تکلیف ما انسانها در شد میند و آن آیات نازل نشد میحوادث روبرو ن
                                                 

محففی که این پرسشها را در میان گذاشته است به این کتاب ارجاع داده  ـ1
در علوم قرآن، تألیف نصر حامد ابوزید، ترجمه  است؛ معنای متن، پژوهشی

 1313مرتضی کریمی نیا، انتشارات طرح نو، تهران 

 ؟بود مییم چه شد مییات محروم این وضعیت که از بعضی از رهنمودها و آ

کرد، آیات  سال عمر می 43سال،  63بر به جای آیا اگر پیام ـ3

؟ تکلیف ما انسانها چیست که بعضی از آیات را شد میدیگری بر او نازل ن

 کردند میسال عمر  23سال،  63در اختیار نداریم؟ به عکس، اگر به جای 

ند نازل نشوند ولی ستتوان میکه ند، با آیاتی شد میو بعضی از آیات نازل ن

 کردیم؟ اند، چه باید می حاال نازل شده

که شده  شد میاگر بگوئیم تعداد آیات ثابت است و باید همین  ـ3

است، معنایش این است که همه این حوادث حکم خدا بود که نه در زمان 

 و مکان دیگر، بلکه در همان زمان و مکان و نه با حوادث کم یا بیش دیگر،

ر بلکه با بلکه با همان حوادث و باالخره نه با طول عمری کمتر و یا بیشت

تر ایجاد  کرد. در این صورت، یک مشکل بزرگ همان طول عمر زندگی می

که همه چیز محکوم به جبر و تقدیر بوده است.ایم و آن این کرده

العه در ارتباط با بخش پیشین این مط 3تا  1از آنجا که پرسشهای 

و  پردازم میهای نقل شده از ابوزید  ر پاسخ نخست به اشکالاست، د

 سپس به پرسش اصلی که در آغاز بحث آمده است خواهم پرداخت.

 

 های ابوزید اشکال
باره رم )نظریه ابن کالب درشوم که پاسخ به پرسش چها یادآور می

کالم نفسانی و کالم لفظی( پاسخ اشکاالت ابوزید را هم در بردارد. اما 

برد منطق صوری از ای او به روشنی تمام بیانگرِ کارن خاطر که پرسشهبدی

ت. تر و رفع اشکالهاس نیاز به نقد تفصیلیاست،  گر توجیهسوی عقلی 

این اشکالها، یک نکته مهم باره پیش از ورود به بحث تفصیلی در

که عقلی که این پرسشها را اسانه را باید متذکر شد و آن اینشن معرفت

« حضور»گراست. چرا که  ، سخت در بند منطق صوری ثنویتساخته است

، مگر یابیم مینهایتی را که خداوند است در هیچیک از پرسشهای او نبی

در اشکال چهارم وی که آنهم به قصد ساختنِ جبری صوری، پای خداوند 

که این جبر ناقض وجود خداوند است به میان کشیده است. غافل از این را

هنگام پرداختن به اشکال چهارم او، این موضوع را باز  به ترتیبی که به

 خواهم کرد.

امرهای واقعی » بهاو  توجهی پرسش اول ابوزید گزارشگر بی ـ1

اند. خوب است اینجا از  شده است که در قرآن، موضوع احکام« مستمر

ای شخصی سخن بگویم: در زمان دانشجوئی ذهنم مدتها مشغول  تجربه

بود و سروکار روزانه با این پرسش پیدا کرده « قعامرهای وا»پرسش از 

های امر واقع را  بودم و البته در کالس روشهای تحقیق نیز ویژگی

آموختند تا دانشجو بتواند امر واقع را از غیر آن تشخیص دهد. پس از  می

سراغ قرآن رفتم و در قرآن، به  های امرهای واقع، نقد و تکمیل ویژگی

بعثت »پرداختم. در مطالعه اولی که زیر عنوان جستجوی امرهای واقع 

انتشار دادم، دو ویژگی این امرهای واقع را خاطر نشان کردم: « دائمی

ویژگی اول اینکه دارای صفت دوام و استمرار هستند و دوم اینکه نه در 

شوند. مانند قدرت،  ، به استمرار، واقع میها جامعهیک جامعه که در همه 

هائی که  تماعی نظیر زناشوئی، طالق و زنا و یا نابسامانییا امرهای واقع اج

صفت مداوم دارند )جرم و جنایت چون قتل، دزدی و...( و یا امرهای واقع 

 -و... ( و امرهای واقع سیاسی استثمار، ربا های هاقتصادی )تجارت، شیو

صلح و جنگ، امرهای دینی چون  اجتماعی، چون مستکبر و مستضعف،

دادگری و  ی، دوستی و دشمنی، و دادگری و بیناباور ینباوری و د دین

گذرد،  سال از آن مطالعه می 33امروز که ها و...تا  ها و زشتکاری نیکوکاری

اص دوران پیامبری هیچ گاه در قرآن، امر واقعی که حادثه زودگذری، خ

ام. این  ای که مستمر باشد، نیافته رابطه با امر واقعی پیامبر )ص(، بی

ست یا ی بجاست که امر واقع دیرپا خود بر دو نوع است، یا حق ایادآور
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از میان  توان میربا را  پذیر است. برای مثال، ناحق. آنکه حق نباشد، زوال

حال اجرای آن در زمانی طوالنی دارد. ای جامع و برداشت اما نیاز به برنامه

و عت همه مکانی آنکه حقوق انسان و حقوق دیگر جانداران و حق طبی

ناپذیر هستند. چرا که حقوق انسان ذاتی او هستند و  همه زمانی و زوال

 تواند یک به یک آنها را تجربه کند.  هر انسان می

 های هبدین قرار، ابوزید از این دو ویژگی امرهای واقع موضوع آی

قرآن، یکسره غافل مانده است و بجای آنکه در پی رها کردن خود از 

 روا دیده و اشکال اول خود را ساخته است. غفلت شود، بر قرآن نقص

ندن در همان غفلت و غفلت بس اشکال دوم او گویای فرو ما ـ2

 توان میپندارد که بر اساس حوادثی زودگذر،  : او میتری است بزرگ

انسانها را مخاطب قرار داد و دینی را به آنها پیشنهاد کرد که بمثابه بیان 

ش را آزاد و فعال کند.غفلت او بدانحد آزادی، عقل انسان و استعدادهای

حوادثی زودگذر بود، هرگاه اساس دین بر  پرسد نمیاست که از خود نیز 

ای که برخی از این حوادث فقط در همان زمان پیامبر )ص(  آنهم به گونه

مان دوران حیات پیامبر به آخر قابل پدیدار شدن بودند، عمر دین او در ه

د، جای خود را به نشد میوضوع احکام رسید زیرا حوادثی که م می

یا دادند که احکامی برای آنها نبودند. بدین قرار،  حوادث دیگری می

امی گذر تمیافت و بر همه حوادث زود باید حیات جاوید می پیامبر می

یک از آنها به خداوند یافت و برای حکم هر جوامع، روز به روز، معرفت می

 گذشت! بری در میکرد و یا از خیر پیام مراجعه می

اما نباید پنداشت که آقای ابوزید در جهان مسلمانان تنهاست. غالب 

شناسند و برآن  هایش را نمی اهل فقه، در همه مذاهب، امر واقع و ویژگی

شوند تا با شناسائی امرواقع، برابر اصول راهنمای قرآن، آیات را معنی  نمی

شوند. در حقیقت، از  کنند تا از شفافیت و سرراستی آنها غرق شگفتی

ساحت امرهای واقع تضاد بیان آزادی با بیان قدرت،  های هجمله عرص

مدار، از امرهای واقع مستمر، اغلب غافل  است. توضیح اینکه عقل قدرت

و ناپدید  آیند میاست. از دید او، امرهای واقع، حوادثی هستند که پدید 

را، در رابطه با امرهای ، از این واقعیت نیز که حوادث گذشوند. بدتر می

، یکسره غافل است. برای مثال، جنگ، امر آیند میواقع مستمر پدید 

باید رهنمود و بسا  واقعی است که استمرار دارد. بیان آزادی می

رهنمودهائی را در برداشته باشد که جهانیان را از جنگ بیاسایند و حق 

دهد، در هر  می خویش را بر صلح بازیابند. اما تا زمانی که جنگ روی

که دیرپا نیستند. این حوادث، در  دهند میجنگ، یک رشته حوادث روی 

دادند. گرچه  یستند. و اگر جنگی نبود، روی نمیهمه جنگها، یکسان ن

وجودشان بستگی به جنگ دارد، اما چه بسا پیش از پایان جنگ، عمر 

ران قاجار . چنانکه جنگ ایران و روسیه در دورسد میبرخی از آنها به سر 

دو جنگ  ساله ایران و عراق هردو جنگ هستند اما در این 1و جنگ 

. لذا، سازند میاند که نقاط تمایز این دو جنگ را  حوادثی گذرا نیز رخ داده

باید مستند به شناسائی امور واقع پایا باشد  اجتهاد در امور واقع ناپایا، می

ستند به امرهای واقع پایا و رهنمود قرآن نیز بمثابه بیان آزادی، باید م

 شود. چنانکه شده و از قرآن بریده است.  وگرنه، فقه عقیم میباشد،

نی کامل برخوردار که توضیح باال برای خوانندگان از روشبرای این

با و دیگری جنگ وارد بحث عینی باره دو امر واقع مستمر، یکی رشود، در

 شوم؛  می

 ابعاد البته که اقتصادی طرحی دارائی، وزارت در تصدی بهنگام●

داشت، برای حذف ربا، تهیه  می نیز را خود فرهنگی و اجتماعی و سیاسی

شد و به اجرا درآمد. در آن طرح، به ربا بمثابه یک امر واقع دیرپا، 

بدین سو، آن طرح بالاجرا شد چراکه بر  1363نگریسته شده بود. از سال 

که عی گذرا تصور شد. چراربا امر واقخالف آن طرح، نزد مدیران بعدی 

سان  شود، عقل دیگر واقعیت را همان میوقتی بیان قدرت راهنمای عقل 

بیند.  کند، می ر که نیاز قدرت ایجاب میبیند بلکه آن طو که هست نمی

حذف ربا از جمله نیاز به ثابت نگاه داشتن ارزش پول و... داشت که 

 ل شد. و محا شد میگیر محال  وجود تورم شدید و شتاببا

 باعراق جنگ از پرهیز. اند شده جنگ گرفتار همواره ها، انقالب●

البته امکان داشت. یک شرط آن این بود که دولت جدید، در سیاست 

کرد و آن را محور  راجعه نمیداخلی و خارجی، به قدرت خارجی م

. با گروگانگیری و ادامه آن، این گرداند میسیاست داخلی و خارجی خود ن

ای از  یان رفت. یک سیاست ترجمان بیان آزادی بود و مجموعهشرط از م

از وقوع جنگ و بخاطر بازیافت استقالل، از جمله  تدابیر برای جلوگیری

به معنای ممنوع بودن مراجعه به قدرت خارجی در امور داخلی بود. بعد از 

وقوع جنگ، سیاست بیانگر استقالل و آزادی پایان دادن به آن را هدف 

ار داده بود. در برابر، سیاست برگرفته از بیان قدرت )والیت فقیه( خود قر

محور کردن قدرت خارجی در سیاست داخلی و خارجی و طوالنی کردن 

 جنگ را هدف گرداند و جنگ را تا سرکشیدن جام زهر ادامه داد. 

پرسش سوم ابوزید حاکی از غفلت کامل از خداست: آیا او به  ـ3

؟ اگر آری، آیا منطق صوری داند میر را فرستاده او خدا قائل است و پیامب

قرآن پیام خداوند  گوید میاین اندازه او را غافل کرده است که به خود ن

است، و این حضرت باری است که هستی جاودانه، آزادی مطلق، دانش 

برد  امبر؟ چگونه است که او از یاد میمطلق، خالق مطلق و... است و نه پی

ا ؟ و ی«شود باش می»فرماید : شود و چون کوتاه و بلند نمیاوند که عمر خد

امروز، کامل کردیم برای شما دینتان » چگونه است که حجة الوداع و آیه

 از یاد برده است؟ 1«را

، کند آید که مدت پیامبری را پیام معین نمی ات چنین بر میاز این آی

مدت زمان «. یتغییر کن تا تغییر ده»کند که  بلکه این قاعده معین می

این حقیقت تعیین کند، بلکه  پیامبری را ماه و سال عرفی تعیین نمی

پذیر  باز و تحول های هو پدید آوردن جامع ها هکند که تغییر دادن رابط می

)= تا تغییر دهی( موکول به بازجستن آزادی و حقوق ذاتی خویش )= 

از بعثت دائمی  اوهای بزرگ ابوزید، غفلت تغییر کن( است. غفلتی از غفلت

که پیامبر)ص( خاتم پیامبران است، بخاطر گزاردن پیام است. توضیح این

استقالل و آزادی و حقوق. از آن زمان که او پیام گزارد و اسالم بمثابه بیان 

آزادی راهنمای انسان شد، انسان نشاط قیام به تغییر کردن و تغییر دادن 

است که همه آن امرهای واقع  یابد . به یمن این بعثت دائمی را باز می

ند توان میمستمر که ساخته قدرت و مانع رشد انسان در آزادی هستند، 

اده از میان برخیزند.با توجه به این بعثت دائمی بود که انسانهای آز

ران، تجربه یک انقالب کوشند تجربه انقالب ای کوشیدند و همچنان می می

هدف کردن استقالل و آزادی، ای که خیزش ملتی را با  موفق شود.تجربه

ممکن کرد. امید آن انسانها این بود و همچنان اینست که با موفق شدن 

این تجربه، جهان وارد عصر آزادی بگردد. در همه جا، به یمن بیان آزادی، 

 انسانها تغییر کنند و تغییر دهند.

که با بازهم البته مهم غافلند و آن اینابوزیدها از واقعیت دیگری و 

عثت پیامبر بود که انسان از استقالل و آزادی و حقوق ذاتی خویش آگاه ب

شد و خواست آزادی، سرانجام خواست جهانیان گشت و امید که 

سرانجام، در سرتاسر جهان، انسانها استقالل و آزادی را بازیابند و در 

 استقالل و آزادی رشد کنند.

برد که این  د میدرتمدار، یکی اینست که از یااز روشهای عقل ق ـ3

بیند  دلیل همراه کند. ابوزید الزم نمیبر مدعی است که سخن خود را با 
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باید ادعای او را بپذیرند و  ادعای خود را با دلیل همراه کند. دیگران یا می

خود بجای مخالف نظر خود، دلیل یا آن را با دلیل رد کنند. تازه، او 

ناقض و مخالف خود ساخته تراشد و دلیل خودتراشیده را سست و مت می

 کند!  را محکوم به جبرباوری توصیف می

کند وی سه ادعای باال را  بنابر آنچه که پرسشگر از ابوزید نقل می

کند: هرکس سه  آور صادر می پی آن حکمی شگفتی کند و در طرح می

 ادعای باال را نپذیرد، جبرگرا است! در این باره چند نکته گفتنی است:

کند و  نیز خود معین میکه او نوع استدالل مخالف را ینطرفه ا ـ1ـ3

قرار « جبار علی االطالق»مقام برد با این کار خویشتن را در  از یاد می

ز سه اشکال او، هیچیک ا ینکه، به شرح  باال، در رفعدهد. توضیح ا می

تراشد، آورده  هیچ یک از دالیلیکه او از قول مخالف ادعای خود می

تراشد، مانند ادعای  که او از قول مخالف ادعای خود مییلی اند. دال نشده

 پایه و سست هستند. زیرا؛ خود او، بی

پیام از خداوند است و نه از پیامبر، و خدا استقالل و آزادی  ـ2ـ3

ام او بیان کند. آفرینش او آزاد و پی محض است. حق، جز حق خلق نمی

باید به سراغ  نیست، میکه بدانیم چنین هست یا آزادی است.  برای این

قرآن برویم و ببینیم بیان آزادی هست یا خیر؟ این پرسش پیش از این و 

 .کنم میدر بخشهای پیشین پاسخ یافته است و در اینجا تکرار ن

بنا بر ویژگی بیان آزادی، پیامی که پیامبر آورده است، بکار  ـ3ـ3

ه عقل انسانی را رها کای از دستورکا . مجموعهآید میبعثت دائمی انسان 

دارد  ادی، عقل انسانی را آزاد نگاه مینیاز کند، نیست. بیان آز از تعقل بی

ای از  بمثابه مجموعه تا انسان استعدادهای خویش را فعال کند و

ند. از این رو، نه تنها جستن استعدادها در استقالل و آزادی رشد ک

رای امرهای واقع دیرپا حل ب حوادثی ناپایدار، بلکه یافتن راهحل برای  راه

نهد. پس  صول راهنما، برعهده خود انسان میرا نیز، بر وفق سامانه ا

باید پیام پیامبر )ص( را تجربه کند. هرگاه  انسان در خویشتن است که می

به یمن پیام، بر آزادی و حقوق خویش همواره عارف ماند و عقل او تمام 

 آزادی است.خالقیت خویش را یافت، برای وی پیام پیام 

سازد. بدان بسنده  ! ابوزید، با اگر و مگر، ادعا میشگفتا ـ3ـ3

کند هرکس ادعاهای او را نپذیرد، جبری است. او از  کند و حکم می نمی

پیامبری بمثابه امری که واقع شده غافل است. باید از وی پرسید محتوای 

و آزادی و پیامی که پیامبر آورده است چیست؟ آیا انسان را بر استقالل 

اگر انسان را  دارد یا خیر؟ کند و عارف نگاه می خویش عارف میحقوق 

کند، پیام، بیان آزادی است و پیامبر)ص( در ابالغ آن امین و  عارف می

صادق بوده است. اگر انسان را از استقالل و آزادی و حقوق خویش آگاه 

 چهار ادعای اوکند، بیان قدرت است. بنا بر هریک از دو ارزیابی، هر  نمی

 که پیاممعنی بودن این ادعا، بنابر این شوند. دالیل بی خالی از معنی می

م پیامبر بیان قدرت بود، آورم. اما اگر پیا بیان آزادی باشد، را آوردم و می

معنا بودن این ادعا این است که این پیام دیگر نه پیام خدا است  دلیل بی

 و است.  و نه پیامبر در ادعای پیامبری راستگ

منطق صوری غفلت ابوزید را کامل کرده است. طوری که او  ـ 2ـ3

ل از متوجه نیست که هرگاه برابر ادعای او، پیام آورده شده متشک

ستند، از که مربوط به یک دوره زمانی خاص ه بود میحلهای خاصی  راه

 زمانها و همه حلهای عام برای همه حلها را، راه آنجا که پیامبر این راه

ان را جهانی خواهد میشود که  قدرتی میمکانها دانسته است، پس او قَدَر

زمان او  های هچند از حادث حل یک کند که حداکثر راه محکوم به احکامی

توانسته است جهانیان را ناگزیر کند  قدرت چگونه میهستند. اما این قدر

امور  نسل بعد از نسل تابع احکام او بمانند؟ ابوزید غافل است که اگر

در یک  یحلها حت ی ناپایدار باشند، اجرای این راهواقع، همان رویدادها

شود چه رسد به پیامبری کردن در سطح  جامعه خاص نیز ناممکن می

شود چه رسد به همه  جهان. برای یک برهه زمانی خاص نیز نا میسر می

ای یک ، باز پیامبری او برشد میزمانها. حتی اگر حیات پیامبر نیز جاودانه 

، چه رسد برای  جامعه جهانی. ابوزید از انسانها شد میجامعه نیز ناممکن 

و نقش آنها نیز غافل است. انسانها صاحب عقل و استعدادها هستند. 

که پیامبری برای آن نیست که عقل و استعدادهای انسان را  کنم میتکرار 

الل و راه رشد انسان در استق طیل کند، بلکه برای آنست که راستتع

باید به بعثت دائمی  آزادی را بشناساند. پس انسانها هستند که می

برخیزند، بنده قدرت نشوند و امرهای ویرانگر حیات و بیانگر غفلت انسان 

 از استقالل و آزادی خویش را پدید نیاورند. 

 شد میحلهائی  بود که پیامش مجموعه راه هرگاه پیامبر شخصی می

خواهد بر جهانیان و برای  که می شد میو فرعونی نبرای حوادث گذرا، آیا ا

همیشه حکومت کند؟ آیا چنین شخصی نیاز به عمر جاودانی و والیت 

کرد؟ بر او و  و همه زمانها و مکانها پیدا نمی مطلقه بر همه انسانها

همانندهای او است که بدانند چنین فرعونیتهایی در همین عصر، از 

و تا والیت مطلقه ت مطلقه حزب طبقه کارگر والیت مطلقه نازیسم تا والی

آفرینی، هیچ  مسألهآفرینی و  ها جز حادثه اند. این والیت فقیه تجربه شده

تر کردن  اند و جز ویرانی و یا ویرانه و مشکلی را حل نکرده مسأله

 ، از دستشان برنیامده است. ها هویران

ند. به این وجه بودن ادعاهای ابوزید وجود دار هنوز دالیل بر بی

 .پردازم میادامهبحث دالیل، در 

 خود دو پرسش را در بردارد:پرسش از رابطه قرآن با آزادی پیامبر 

پرسش اول این بود که هرگاه بگوئیم قرآن محصول کار پیامبر  ـ1

است، با اصل آزادی فردی پیامبر )رابطه انسان با خدا(، خوانائی دارد. چرا 

 تن قرآن از آزادی برخوردار نباشد؟  محمد )ص( در تغییر و تحول م
چرا او حق نداشته باشد در آن دخل و تصرف کند؟ یعنی اگر  ـ2

فاظ و به حفظ عین ال «مجبور»ای بکند آیا خداوند او را  پیامبر چنین اراده
 کرد؟  معانی الهی می

 
 پرسش اول ـ1

های ارایه شده به پرسشهای پیشین و  پاسخ حتی بدون اطالع از
های این بیان،  سامانه اصول راهنمای بیان آزادی و ویژگی شناختن

توانست به سادگی به تناقضات موجود در  سازنده و یا پذیرنده این نظر می
 برد: آن پی 
 که –تناقض اول: هرگاه آزادی، رابطه انسان با خدا باشد ـ1ـ1
از خدا، محدود شدن و از « استقالل»به معنای « آزادی فردی» ، – هست

شود. راست بخواهی، جداساختن خویش  دی خویشتن غافل گشتن میآزا
نبد کبود، شود. چرا که زیر گ از خدا، سبب از دست رفتن استقالل نیز می

ساز دیگری جز قدرت )= زور( وجود ندارد. بدین قرار، دوگانگی عامل حد
با خدا، استقالل و آزادی خود را گم کردن است. پیامبری که از استقالل و 

آور پیام استقالل و آزادی برای  تواند پیام خود غافل است، کجا میدی آزا
اشاره  توان میهای این مدعا به موارد زیر  انسانها باشد؟ باز از دیگر تناقض

 کرد؛
تناقض دوم که آشکارتر از تناقض باالست: خداوندی که قرآن  ـ2ـ1

ستقالل و آزادی و کند، ا را به پیامبر )ص( و از راه او به انسانها ابالغ می
. عارف کاملی که پیامبر بود و علم و خلق و زیبایی و... محض است

دانست که به انسان  وجود دارد و می فرمود: در کالم من احتمال خالف می
صرف کردن در آیا با دخل و ت  1،«از علم اندکی بیش داده نشده است»
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قص کردن بیان کرد که کامل را ناقص کند؟ اما نا پیام خدا، جز این می
. آیا او تن به چنین کاری شد میآزادی، بیگانه کردنش در بیان قدرت 

 به این تناقض باز خواهم پرداخت. داد؟ می

که استقالل و آزادی پیامبر، در دوگانگی تناقض سوم این ـ3ـ1

استقالل و آزادی ذاتی حیات او  ن با خدا قابل تحقق نبود. چرا کهجست

گشت.  ت او از استقالل و آزادی خویش میا، غفلبودند و دوگانگی با خد

)تناقض اول(، بلکه  شد میاین چنین شخصیتی نه تنها آلت امر قدرت 

بق کردن آن با اصل ثنویت تحقق دستکاری در پیام به ناچار با منط

یافت. توحید را ثنویت گرداندن و در پی خداشدن رفتن، همان میوه  می

استقالل و آزادی خود را گم کرد. ماجرای ممنوعه بود که آدم )ع( خورد و 

پیامبر اسالم هم میوه ممنوعه را خورده  1آمد، غرانیق اگر به عمل در می

پرستان، در بند پیشنهاد آنها  ر آن ماجرا، او برای جلب سران بتبود. د

دادن مقام شفیع نزد خداوند به دو بت( بود. او از استقالل و آزادی )

ت. وگرنه، ناگزیر بود پیام خداوند را که بیان خویش غافل نشد و نه گف

 آزادی بود، بر اصل ثنویت، بیان قدرت بگرداند.

تناقض چهارم از این قرار است: خداوند خویشتن را به نور  ـ3ـ1

شود.  کند. بنابراین، قرآن این خدا، آشکار و سرراست می تشبیه می

چ و خم و دستکاری در آن، شفاف را کدر کردن و سرراست را پر پی

ساخته است، از تجربه فراوان  گرداندن است. کسی که این نظر را نامفهوم

های خود  کننده روشنی و غالباً هم تاریک ،پدیدار شدن انواع تفسیرها

 قرآن، غافل بوده است. 

تناقض پنجم: خداوند حق است و از حق جز حق صادر  ـ 2ـ1

امبر )ص(، بمثابه شود. پس قرآن در بردارنده حقوقی است که پی نمی

انسانی چون انسانهای دیگر، از آنها برخوردار است. لذا، بهتر اینست که 

هر انسان خود این تجربه را انجام دهد: قرآن را بمثابه در بردارنده حقوق 

ذاتی خود، تجربه کند و ببیند آیا افزودن یا کاستن از آن، حق را ناحق 

خالی  را برای« دین اکراه نیست در»اصل کند؟ برای مثال،  کند یا نمی می

کردن پندار و گفتار و کردار خود از زور بکار برد. پس از این تجربه، از 

تواند  را با کدام دو کلمه و یا بیشتری می« اکراه نیست»خود بپرسد: 

جانشین کند که حق، ناحق، و شفاف، کدر نشود؟  این تجربه به انسان 

باید آزاد کند و اگر چنین کند،  میکه این عقل خویش است که  آموزد می

 . یابد میفهم  ا شفاف و سرراست و آسانبیان آزادی ر

تناقض ششم: تکرار کنیم که خودکامگی آزادی نیست.  ـ 6ـ1

خداوند آزادی است و دوگانگی جستن با او، غفلت از آزادی و عین 

خودکامگی است. این تکرار بخاطر در میان گذاشتن این پرسش است: آیا 

از جهانیان کسی بوده است و یا هست که منهای خدا، بیان آزادی را 

اندیشیده و ارائه کرده باشد؟ فوکو، فیلسوف فرانسوی بر این بود که 

بیانهای موجود در میان ما، همگی بیان قدرت هستند. در حقیقت، جز 

این نیز ممکن نیست. زیرا غفلت از خدا و یا دوگانگی جستن با او، ثنویت 

کند. بر این اصل، عقل جز بیان قدرت را درک  صل راهنمای عقل میرا ا

د. پیامبر ساز یان قدرت را نمیکند و هرگاه خود بخواهد بسازد، جز ب نمی

باید پیام خدا را که بیان آزادی بود، در  کرد، می )ص( نیز هرگاه چنین می

 بیان قدرت از خود بیگانه کند تا دریابد. 

اشکاالت مطرح شده از سوی ابوزید ما را از تناقض هفتم: رفع  ـ4ـ1

این واقعیت آگاه کرد که بیان قدرت بر اساس امرهای واقع ناپایدار ساخته 

بینند، وگرنه بخاطر  ارها نیز همه امرها را زودگذر میشود. قدرتمد می

                                                 
باره موازنه التقاطی رجوع کنید به و در 42تا  43های  اسراء، آیه قرآن، سوره ـ1

 62تا  22های  ، صفحهها، نوشته ابوالحسن بنی صدر کتاب موازنه

بردند.اینک پرسیدنی است:  تقالل و آزادی خود را از یاد نمیقدرت، اس

ست امرهای واقع مستمر در جامعه آن روز عربستان نتوا میپیامبر چگونه 

دور تا  های هرا بشناسد، چه رسد به جامعه جهانی و آنهم  از گذشت

بازهم دورتر؟ آیا عقلی که بتواند پیامی را دریافت کند که،  های هآیند

امرهای مستمر با یکدیگر و با امرهای واقع نامستمر، به  های هدرآن، رابط

همانی جستن با که توانائی این شود میشند، عقلی ندقت بیان شده با

وقتی امروز نیز، این امرها بر امثال  هوشمند و دانا و... یافته باشد؟ هستی

 آقای ابوزید معلوم نیستند، آن روز چگونه بر پیامبر اسالم معلوم شدند؟ 

تناقض هشتم: دلیل حقانیت حق در خود حق است. اگر دلیل  ـ 1ـ1

این، پیامبر آزاد پیام، پیام خداوند نیست. بنابر باشد،حق در خود حق ن

بپذیرد و ابالغ کند،  فرماید میاست، پیام را نه بدین خاطر که خداوند 

تن و ابالغ پیامی بلکه بدین خاطر بپذیرد و ابالغ کند که حق است. پذیرف

ز استقالل و آزادی خویش اش در خودش نیست، غفلت ا که دلیل حقانیت

ود. با این محک اگر در نظرهائی چون والیت فقیه بنگریم، ر بشمار می

از اسالم نیستند. زیرا دلیلشان در خودشان نیست. به یمن  بینیم می

ن آزاد است آشکار کردن این تناقض،به محک دقیقی دست یافتیم: انسا

و دلیل حقانیت حق را درخود آن سنجد  وقتی شخص را به حق می

 جوید.  می

. به دهند میحقوق یک مجموعه را تشکیل  تناقض نهم: ـ1ـ1

شود که، درجا، ناسازگاریش با  ترتیبی که ناحق کردن حقی سبب می

شود،  حقوق دیگر آشکار شود. پیامی که پیامبر )ص( مأمور ابالغش می

مجموعه حقوق است. نه تنها هریک از حقوق دلیل حقانیت خود را در 

ت آن هستند. یکی از دالیل خود دارد، بلکه حقوق دیگر نیز محک حقانی

جانشین کردن قرآن با روایات، نیز همین رابطه حقوق با یکدیگر و 

ناپذیری قرآن است. روشی که برای بیگانه کردن دین در بیان  کاریدست

ای،  فته است، تفسیر است. غافل از اینکه تغییر معنی آیهقدرت بکار ر

گاه بدین قرار، هر دهد. دیگر در تناقض قرار می های هفوراً آن را با آی

ناحق کردن حق  کرد، هر کاستن و افزودنی، پیامبر خود کار مفسران را می

ستقالل و آزادی ذاتی خود غافل . چنین کتابی، او را از اشد مییا حقوقی 

بر  ل و آزادی و حقوقی که انسانها راکرد و بدیهی است کتاب استقال می

گاه با این . بدین قرار، هرشد میآزادی و حقوق خویش عارف سازد، ن

، در قرآن تأمل کنیم، دهند میای را تشکیل  ویژگی که حقوق مجموعه

یک به یک ردیابی کنیم و دریابیم که آیا حقی ناحق  یم حقوق راتوان می

 شده است یا خیر؟

های تشخیص حالت آزاد با  تناقض دهم: بازگوئیم که از محک ـ13ـ1

 است. انسان آزاد، استعداد رهبریحالت غیر آزاد، استقالل رهبری 

دارد و خودانگیختگی خویش را در مقام  خویش را از اکراه، آزاد نگاه می

باید این  یابد. پس، پرسش می م و یا گرفتن و دادن پیام باز میتصمی

الل داشته یا نداشته است. : آیا پیامبر )ص( بگاه دریافت پیام، استقشد می

د پیامبر انسانی است چون انسانهای دیگر، کن که قرآن تأکید میبنابراین

ه، بکار پیامبر در عارف ماندن بر بود میپس هرگاه پیام، پیام آزادی 

آمده است. در عین حال،  قالل و آزادی و حقوق خویش نیز میاست

دریافت پیام آزادی به معرفت بر استقالل و آزادی خویش نیاز دارد. پس 

ده است، حالت کر را دریافت میآن، پیامبر )ص( وحی حالتی که در 

باید بوده باشد.  خدشه قوه رهبری پیامبر )ص( می استقالل و آزادی بی

یابد ، عقل نازا  هرکس عقل خویش را آزاد و فعال کند، به تجربه در می

شود اگر استعداد رهبری، استقالل و آزادی نداشته باشد. چه رسد به  می

بدانجا که بتواند پیام حق را دریابد و رساندن استقالل و آزادی این قوه تا 

بازگوید. حالت خلق و به طریق اولی حالت دریافت پیام حق، حالت بازی 
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نیست. آنچه عقل  ها هو جمل ها هبا کلمه و جمله و پس و پیش کردن کلم

کند، معنائی است  کند و پیام خداوندی که عقل آزاد دریافت می خلق می

شود که بعد از خلق، آدمی بر آن  می شود. بسا که در کالم بیان می

جوید با یافته خود  مل کند. عالمی که علمی را میشود که آن را کا می

کند. پرسیدنی است: هرگاه بر اثر دستکاری، یافته علمی  همین کار را می

گردد، آیا در این صورت قوه رهبری عالِم از استقالل و آزادی  ناقص می

کند که ویران  ده است؟ کسی تردید نمیبرخوردار یا آن را از دست دا

کردن ساخته، کار عقل قدرتمدار و قوه رهبریِ غافل از استقالل و آزادی 

خویش است. بدین خاطر است که استبداد، به خصوص وقتی والیت 

شود، استقالل و آزادی را از استعداد رهبری  مطلقه یکی بر دیگران می

دیهی است دستکاری در پیام بستاند.  و جامعه تحت امر او می« رهبر»

شود و تا او از  االطالق از سوی انسان، کامل را ناقص کردن می حق علی

کند.  ش غافل نشود، چنین نمیاستقالل و آزادی قوه رهبری خوی

آوریم:فرآورده هر عقلی گویای میزان  سان، محک دیگری بدست می بدین

 دیگر است. های هدکنندی قوه رهبری از مالحظات و محدوداستقالل و آزا

کند.آیا گذار  کند، ناقص نمی انسان آزاد و مستقل ساخته خود را کامل می

از نقص به کمال در قرآن قابل مشاهده هست یا نیست؟ و اگر هست، 

دلیل بر این نیست که کتاب فرآورده پیامبر است؟ این پرسش یکی دیگر 

جا، در این، پاسخ تفصیلی خواهد جست. از پرسشهاست که در جای خود

فقط اشاره کنم، بنا بر محک، گذار از  نقص به کمال بیانگر میزان استقالل 

و آزادی قوه رهبری است. هراندازه قوه رهبری مستقل و آزادتر، حاصل 

کار عقل آزاد کاملتر. اما خداوند استقالل و آزادی مطلق است. قائل شدن 

چرا که نقص پیام گویای به گذار از نقص به کمال در پیام او، نفی او است. 

 محدود و درقید بودن او و حد و قید نافی او، خدا، است.
: این گذار، گوید میتناقض یازدهم: گذار از نقص به کمال به ما  ـ11ـ1

ای از علم و  فرآورده عقل آزاد، نخست، آمیخته گذار از ظن به علم است.
م قطعی نزدیک ظن است ) نظریه(. انسانِ پیگیر با کاستن از ظن، به عل

شود، نسبت علم  شود. نسبت پیامبر به خدا، در آنچه به علم مربوط می می
کاری پیام، بناگزیر، علم مطلق است و نه بعکس. پس دست نسبی به

بدین محک در دین از خود د. شو ستن از علم و افزودن بر ظن میکا
ت بینی بخش بزرگ احکام را ظنیا یگانه در بیان قدرت که بنگری، میب

خود گویای شدت از خود بیگانه  ها هدهد. فزونی گرفتن خراف تشکیل می
شدن دین در بیان قدرت است. چرا که قدرت بهمان اندازه که مطلق 

 ها هشود. از این رو، مروج خراف شود، نیازش به مجاز بیشتر می می
گردد.ایران دوران والیت مطلقه فقیه، روسیه دوران استالین، آلمان  می

نازی و بسا غرب امروز که، در آن، قدرت ارزش اول شده است، دوران 
هستند. بدین قرار، هم از نظر نسبت پیامبر به  ها هدورانهای رواج خراف

خدا و هم بلحاظ ظن و مجاززدائی که به پذیرفتن و به عمل درآوردن بیان 
در آن  1یابد ، دستکاری در پیام خداوند، وارد کردن ظن آزادی تحقق می

به آزادی نسبت داد؟ نه.  توان میود. آیا وارد کردن ظن در علم را ش می
نسبت داد. اگر در تاریخ ادیان تأمل کنیم  توان میتنها به قدرتمداری 

اند،  همه آنها که، در این و آن پوشش، ظن را در علم القاء کرده بینیم می
 . اند بودهعمله قدرت 

دار )بودها(  ننده هستیجداک 2تناقض دوازدهم: میزان عدالت، ـ12ـ1

های قدرت( است. نباید پنداشت  ساختهبودها و ندار )نا )بودها( از هستی

                                                 
 23و صاد، آیه  23و سبا، آیه  21های نجم، آیه  قرآن، سوره ـ1

 نگاه کنید به فصل عدالت در کتاب اصول راهنمای اسالم و نیز کتاب عدالت ـ2
 اجتماعی فصل هشتم تحت عنوان عدالت بر اصل موازنه عدمی

که هگل نخستین کس بود که برای ساختن دیالکتیک خود، نیستی را  با 

یای متعین هستی برابر نشاند و گمان برد که با عبور هستی در نیستی، دن

رابر نشاندن بینی، ب ها که تأمل کنی، می پدید آمده است. در دین

دمت قدرت بوده است. نه سازان در خ ظریهن دار، کار ندار با هستی هستی

اند بلکه برآن مقدم و حاکم  دار برابر نشانده ندار را با هستی تنها هستی

گاه حاکمیت مصلحت بر اند. نخست دوگانگی و سپس تقدم و آن شمرده

گانگی و دوی و تقدم و حاکمیت تکلیف بر حق، دوگانگ حق و حقیقت،

گانگی هدف با وسیله و تقدم و امل(، دوتقدم و حاکمیت بد بر بدتر )ظن ک

از این  کند( و... حاکمیت هدف بر وسیله )هدف وسیله را توجیه می

 قسمند.
ای قائل به این  باید تأمل کرد. هرگاه آیه آن، میبدین محک، در قر

 ها شده باشد، آن آیه از خدا نیست. ها و تقدم دوگانگی

 

 پرسش دوم ـ2
ل داده شد. باوجود این، پاسخ این پرسش در پاسخ به پرسش او

 دهم که؛ توضیح می
به ترتیبی که در پاسخ به پرسشهای پیشین توضیح داده شد،  ـ1ـ2

کار پیامبری برقرار کردن رابطه مستقیم میان انسان و خداست. بنابراین، 
است. در حقیقت،  داشتهمحلی برای دخل و تصرف پیامبر در پیام، وجود ن

برقرار  خواهد میای که  ، هویت رهبری گوینده و نوع رابطهای در هر گفته
و  ها هشود. در قرآن، همه آنچه قدرتمدارها و نخب کند، روشن بیان می

دانستند از  دین و راهبان و... از آن خود می نژادهای برتر و... و ارباب
می انسانها بدانها نیاز پیامبر سلب گشته است. و در عوض، هرآنچه تما

اند تا صاحب سعی خویش شوند و در استقالل و آزادی رشد کنند،  هداشت
از آن خداوند گشته و بنا بر قاعده تخلیف، در اختیار همه انسانها، نسل 

بنابراین، بر مبنای اصل راهنمای موازنه  3بعد از نسل قرار گرفته است.
و تصرف در پیام دیگر محل  عدمی و رابطه مستقیم انسان با خدا، دخل

کرد خالف اصل راهنمای دین عمل  داشته و اگر پیامبر چنین می ینم
 کرده، قدرت را جانشین خدا ساخته و مهر ابطال بر پیامبری زده بود.  

صدور حق از خداوند قطعی است. انسان اگر بخواهد تمام حق  ـ2ـ2
شوم که  یادآور می باید خدا بگردد. د، میرا تعقل کند و به بیان درآور

دانست و بدین خاطر او را  ون رفتن از تعین را آزادی میسارتر بیر
داد که آدمی دائم بکار خدا  انند. او توضیح میخو میفیلسوف آزادی 

و  آورم نقد خود را بر نظر او و به یاد می 3گرداندنِ خود بوده است.
هم نامتعین  نی اگرنشان کردن این واقعیت را که ساخته عقل انساخاطر

ت که متعین است. از این رو، به رابطه مستقیم با خداوند اس نام گیرد، باز
ماند. بدین قرار، آزادی پیامبری که پیام  انسان بر آزادی خود عارف می

. هرگاه این گنجد میکند، در تصور آدمهای عادی ن آزادی را دریافت می
باید عقل خویش را آزاد  آدمها بخواهند درکی از این آزادی پیدا کنند، می
کند که دریافت پیام در  و خالق کنند. عقل خالق ما را از این امر آگاه می

کننده رها شدن از منیت خویش و هر محدودبردارنده حقوق، نیاز به 
 دیگر دارد. 

بجوید و هرگاه انسان خود بخواهد مستقل از رابطه با خدا حق را 
آورد او از کاست و  ل آمد، دستای که بعم اظهار کند، بنا بر بررسی

. مصون نیست.به سخن دیگر، حق بودن یافته او قطعی نیست ها هافزود
پیامبر )ص( خود به این امر واقف بود و آن را ابراز کرد. در قرآن نیز بر این 

                                                 
 باره توحید از کتاب اصول راهنمای اسالم رک فصل اول در ـ3

مونیست نگاه کنید به بخش سوم کتاب روژه گارودی، که در آنزمان هنوز ک ـ3
 {11} باره آزادی، زیر عنوان دیالکتیک و آزادیبود، در نقد نظر سارتر در
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شود: هرگاه کتاب اثر انسان بود، در آن اختالف پیدا  حقیقت تأکید می
 . شد می

ر فایده تکرار ارائه ش بیشترش از رهگذکه بخ -با این توضیح، 

کرد. نه  باید در پیام دخل و تصرف می نمی دانیم چرا پیامبر می  -شود می

بلکه اگر در پیام دخل و تصرف  کرد مختار بود، اگر دخل و تصرف می

آن روی  توان میخویش را از دست داده بود. حال « آزادی اراده»کرد،  می

کرد عین  او را مجبور می رد: آیا خداونددیگر این پرسش را هم طرح ک

حق، استقالل و آزادی کاملی را پیام را ابالغ کند؟ نه. زیرا دریافت پیام 

است خو میطلبد و نیازی به مجبور کردن نیست. آیا اگر پیامبر )ص(  می

کند، پوشی از استقالل و آزادی خود در پیام دخل و تصرف  با چشم

چنین نکند؟ نه. در این باره، قرآن صریح کرد  خداوند او را مجبور می

است:چند نوبت، پیامبر برآن شده است که چنین کند و هیچ نوبت اخطار 

پیشگیرانه دریافت نکرده است. هنر او در این بوده است که درجا، 

فراخوان خداوند را شنیده، خویشتن را از جبر روابط قوا آزاد کرده است. 

دی خویش، خداوند خطای در شرف وقوع را بعد از بازیافت استقالل و آزا

 1به او یادآور شده است.

وجود دارند.  غیر از مورد غرانیق، در قرآن، موارد دیگری نیز ـ3ـ2

بنا بر  2.یابیم میترین موردها را در سوره عبس  یکی از زیباترین و آموزنده

این سوره، پیامبر مشغول دعوت ابومغیره، یکی از دو رئیس عرب، به 

و از پیامبر  رسد میم بوده است. مردی نابینا، از مردم عادی سر اسال

راند. زیرا او را از  قرآن را بخواند. پیامبر او را میهای هبرای او آی خواهد می

و به  زند میمسلمان کردن مغیره باز داشته بود. خداوند درجا به او نهیب 

کند، )فمن  : هرکس خود خویشتن را رهبری میآموزد میاو این درس را 

، بر ها هی کسی را هدایت کنی. مغیرتوان نمیشاء ذکره( اگر هم بخواهی 

آورند و  عتیاد به قدرتمداری را با خود میفرض که به اسالم درآیند، ا

هائی که هنوز به  شوند. حال آنکه انسان عامل تباهی باور باورمندان می

ند ترک توان میان اند و یا آس از قدرت و قدرتمداری معتاد نگشتهاطاعت 

. پیامبر این رهنمود بس دهند میاعتیاد کنند، هرگاه تغییر کنند، تغییر 

 آویزه را –اند برده یاد از یکسره مسلمانان بداقبالی، از که –ارزشمند 

 گوید می.تاریخ اسالم به ما شد جدید عصری وارد جهان و کرد گوش

مسلمان  های هو جامعها چسان اسالم را وسیله توجیه قدرت کردند  مغیره

 ند.ا دند و در این اعتیاد نگاه داشتهرا به استبداد معتاد کر

این مورد و موردهای دیگر، حاکی از آنند که دخل و تصرف در پیام، 

چه با کاست و چه با افزودن،آن را بیشتر از ناقص، به بیان قدرت بر 

 .گرداند می

: آید میبه عمل که چنین پرسشی بعد از تجربه آور این شگفت ـ2-3

کند، این  هائی که پیامبر برآن شده است در پیام دخل و تصرف نوبت

که ناقض « الاکراه»جسته و نه تنها ناقض اصل  قدرت بوده که اصالت می

برگیرنده حقوق  قرآن بمثابه سامانه اصول راهنمای استقالل و آزادی و در

گشته  یائی یا از اصالت انداختن قدرت مزد و روش کردن خشونت

ر قرآن، چند که د شد میای غفلت ن انجام گرفته های هاست.هرگاه از تجرب

اند، به جای این پرسش، پرسش بجا و بموقع  نوبت، خاطر نشان شده

ئی که به سبب ها هرسید: چه شد تجرب دیگری به ذهن پرسشگر می

                                                 
کند که پیش تو نیز،  به پیامبر خاطر نشان می 22قرآن، سوره حج آیه  ـ1

کرد.  وء القاء میپیام، شیطان در آن س هرپیامبری را فرستادیم، هنگام گزاردن
 کرد.   کرد، فسخ می ی خداوند آنچه را شیطان القاء میول

سوره عبس نگاه  و  42تا  43های  باره ماجرای غرانیق، به سوره اسراء، آیهدرـ 2
 کنند. آگاه می« دخل و تصرفها»ند و چون آموز را از چ کنید. انسان عبرت

هشدار خداوند که به خود آیید و هنر پیامبر، نتوانستند مانع پیام و 

گردند و بدین طریق  رون بعد به عنوان اسالم ارائه میبری گردند، در قپیام

 برند؟ اند و همچنان می ا از یادها بردهپیام استقالل و آزادی که قرآن بود، ر

که با وجود ادامه تجربه بعد از پیامبر )ص( آورتر این و شگفت ـ2-2

این  تا امروز، این پرسش هچنان در حال طرح است. فکر راهنمائی که

های  ای را که بر اسالم و دین ، تاریخ طوالنیگیرد پرسش از آن نشأت می

که ست فراموشی سپرده است. توضیح اینپیش از آن گذشته است، به د

می در جوامع مسلمان به وجود از رحلت پیامبر بدین سو، سه تمایل عمو

 3اند: آمده

 از گزند از آن حفظ و آزادی بیان بمثابه دین به عمل که تمایلی●

 .است کرده خویش همت وجهه را قدرت بیان در شدنش بیگانه خود

 کوشا قدرت بیان در دین کردن بیگانه خود از روند در که تمایلی●

نانی و منطق یو قدرت فلسفه به اینکار، در موفقیت برای و است بوده

صوری ارسطویی توسل جسته است. این تمایل در هر دو مذهب سنی و 

مسلط گشته است چرا که متصدیانش در خدمت دربارهای شیعه، تمایل 

های  اموی و عباسی و فاطمی و، دورتر، صفوی و خالفت عثمانی و سلطنت

انجاست که در دستگاه اند. این از خود بیگانگی تا بد استبدادی بوده

شود که قدرت خود  اطالع از ماهیت قدرت، اینطور تصور می روحانیتِ بی

د باش« فقیه عادل»است، و بنابراین اگر در دست طرف  امری خنثی و بی

د در زیان رود و اگر در دست ظالم باش در خیر جامعه مسلمانان بکار می

رود. از این روست که بسیاری از روحانیان با اصل  جامعه و اسالم بکار می

کنند.  . همچنان که با قدرتمداری مخالفت نمیکنند میاستبداد مخالفت ن

کنند.  قدرتی که تصدی آن با فقیه نباشد، مخالفت می آنها حداکثر با

مسیحی و مسلمان  های هوالیت فقیه و نیز والیت مطلقه آن، در جامع

سان پدید آمدند. اینان کاری )یعنی دخل و تصرف( را که پیامبر )ص( این

بر خود روا ندید، مرتکب شدند. دخل و تصرف آنها در دین، روایت را 

ثنویت تک محوری را جایگزین توحید گرداند. جانشین قرآن کرد، و 

حتی تفسیر قرآن را موکول به بکار بردن منطق صوری گرداند. حاصل 

این دخل و تصرفها این شد که تکلیف نه عمل به حق که مستقل از حق و 

یکی، اطاعت از حاکم، هرکس کم بر آن شد و  این تکلیف هم نزدبلکه حا

فقیهی که بر جان و ناموس و مال  که باشد، و نزد دیگری، اطاعت از

انسانها بسط ید دارد، معنی یافت و به مثابه حکم اول دین و مقدم و 

 مسلط بر همه دیگر احکام و حتی عبادتها گشت.

ق دادن دین با این یا آن رأی انطبا. است التقاطی تمایل سوم تمایل●

ایست که قرنها  بنابر بیان حاکم بر زمانه، رویه فلسفی یا مرام و ایدئولوژی،

است این تمایل در پیش گرفته است. در قرن بیستم که دوران رونق 

های دست ساخت غرب و نیز رشد علم و فن بود، تمایل  ایدئولوژی

مایه پرسش التقاطی بند گسست و به تکثیر انبوه خویش مشغول شد. 

از گری است: یعنی فردگرائی لیبرال که با استفاده  فعلی نیز همین التقاطی

دهد و میان آنها رابطه قوا  منطق صوری، پیامبر را در برابر خداوند قرار می

پرسد: چرا پیامبر نتواند در معانی و الفاظ پیام  سازد و می ر میبرقرا

 خداوند دخل و تصرف کند!

کند )همان کار که  این طرز فکر نه تنها آزادی را به قدرت تعریف می

واقعیت نیز غافل است که خداوند آزادی کند( بلکه از این  لیبرالیسم می

مطلق است و دوگانگی جستن با او، گم کردن گوهر آزادی است. رابطه قوا 

انسانها  های هبرقرار کردن میان افراد، به قدرت )= زور( در تنظیم رابط

قوای او با فردهای  های هدهد و هر انسان را در حصاری که از رابط نقش می
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کند، انسان را به بردگی قدرت در شکلهای  دانی می، زنآید میدیگر پدید 

، بنیادهای آورد میگوناگونش )پول و موقعیت اجتماعی و مقام و...( در 

فرو « نیروی کار»اری او را به د جویند )سرمایه جامعه بر او سلطه می

شود و بنیاد تربیتی انسان را  کاهد و بنیاد سیاسی صاحب اختیار او می می

کند و...(، و به قولی،  امر یکی از بنیادها تربیت می برای خدمت تحت

 کند.  انسان را در فراگرد شئی شدن محکوم به جبر شئی شدن می

و هرگاه انسان خداوند را قدرت )= زور( گمان برد، روزگارش سیاه 

شود. زیرا هرگونه امید به رها شدن از زندان روابط قوا را از دست  می

 دهد.  می

ان امروز، هر دین که داشته باشد و اگر هم به دینی بدین قرار، انس

ای میان خود و دیگری  : چه نوع رابطهباید ازخود بپرسد متدین نباشد، می

تواند او را از بندگی قدرت آزاد سازد. در آنچه به اندیشه راهنما مربوط  می

باید بخواهد که سانسورها الغاء شوند و دست بکار الغای  شود، او می می

، به او امکان دهد ها اندیشهورها شود. به ترتیبی که جریان آزاد سانس

 1قولها را بشنود و بهترین قول را برگزیند.

هرگاه با وجود پاسخ مبسوطی که در باال ارائه شد، هنوز  ـ2-6

 ها اندیشهکسی باشد و بپرسد: چرا میان انسان و خداوند جریان آزاد 

قرآن، سراسر، شرح جریان آزاد توان پاسخ داد که  برقرار نباشد؟ می

اندازی جریان تعقل و  عوت به راهاندیشه است. قرآن از آغاز تا پایان د

 تر آنکه:  قدیم و جدید است. توضیح کامل های هتدبر آزاد از اسطور

 بحث موضوع مسلمانان شورای در نخست دیرپا، واقع امرهای●

اند. رابطه مستقیم  دهش ها پیشنهاد می حل اند و درباره آنها راه هشد می

دهد که ابتکار خویش را علم قطعی  انسان و خدا، به او این امکان را می

هائی غفلت کرده است. شورائی از  نپندارد و بداند بسا از واقعیت یا واقعیت

کند.  حل بر وفق موزانه عدمی می نسانها عقلهای آنها را آماده راهاین ا

ز آمادگی دریافت پیام را ه مسلمانان نیبدین قرار، افزون بر پیامبر، جامع

کرد.  شمول به خداوند رجوع می حل جهان کرد. پیامبر برای راه پیدا می

. در اجرا، شورا بوده است که روش شد میرهنمود خدائی به اجرا گذاشته 

جسته است. و به  رهنمود و سامانه اصول راهنما، میدرخور را، بر وفق 

اند.  کرده اصالت و صحت پیام را تصدیق می هاتجربه بوده است که انسان

گر انسان بوده است. قرآن  ه و تجربهشد میاین، هر رهنمودی تجربه بنابر

امروز نیز، هر انسانی که نخواهد در  2کند این روش را گزارش و تصویب می

روابط قوا بماند و بخواهد آزاد شود، بر او است که بیان آزادی را راهنمای 

مودها را یک به یک تجربه کند. به محک تجربه است که خود کند و رهن

تواند  شود سره را از ناسره تمیز دهد. به تجربه است که او می او موفق می

 کند. معرفت بر آزادی و حقوق خویش را دائمی

 واقع امرهای با پیوند در زودگذر، واقع امرهای برای یابی حل راه●

 کردن خالی که است بدیهی. تاس بوده مسلمانان شورای مستمر،درعهده

هایی که عامل  خصمانه و تنش های هاز زور و پیشگیری از رابط ها هرابط

 هستند، روش عمومی بوده است. زندانی شدن انسان در روابط قوا

هرگاه انسانها استقالل و آزادی را  شد میدنیای ما، دنیای آزادی 

. گشت ار میها برقر و جریان آزاد اندیشه کردند میهدف و روش 

و هر انسان، عارف بر حقوق خویش، هر اندیشه راهنما را، به محک 

گزید. آزمود و بهترینش را بر می ربه میتج

                                                 
 11زمر، آیه قرآن، سوره  ـ1

منظور تدریجی بودن یک رشته از رهنمودها و جایگزین شدن رهنمودها بر  ـ2
باره ناسخ و منسوخ در در مقام پاسخ به پرسش دراصل تدریج و تسهیل است. 

 پردازم. قرآن و...، به رابطه تجربه انسان و پیام خداوند باز می

 

 شریعت در قرآن؛

 آیا احکام مقرر در قرآن، فرازمانی و

 مکانی هستند؟ فرا
 

 کید دارید که احکامأ: شما در آثارتان تپرسش عبارت است از

اند.  فرازمانی و فرامکانی «همگی»آن کنونی شرعی موجود در همین قر

؟ کنید میاگر این برداشت درست است، بر چه مبنایی این سخن را بیان 

انما »: گوید میسوره مائده راجع به محاربه که  33برای نمونه، کجای آیه 

جزاء الذین یحاربون اهلل ورسوله ویسعون فی االرض فسادا ان یقتلوا 

یهم وارجلهم من خالف او ینفوا من االرض ذلک لهم یصلبوا او تقطع ایداو

زمانی و فرا مکانی است فرا «مالدنیا ولهم فی اآلخره عذاب عظیخزی فی

که از دید جنابعالی حکم جاودانی شرع باشد و مسلمانان تا قیامت ملزم 

به رعایت آن باشند؟

 

 تغییر در تاریخ و تغییرپذیری و یا تغییرناپذیری احکام
 که اوالً، کنم مینشان مقدماتی به پرسش ششم، خاطرپاسخ  در

همه مکانی و همه  ناصحیح است و ثانیاً، ی که از آثار من شده استبرداشت

های حق است. خارج از روابط بر مدارحقوق،  زمانی بودن، یکی از ویژگی

سفانه در میان انسانها به امور واقع أگیرند که مت شکل میقوا  های هرابط

اند. با این وجود، همه مکانی و همه زمانی نیستند و  شدهبدل مستمری

یگر، رابطه انسانها با یکد های هخوشبختانه همچنان بخش بزرگی از رابط

که  ها هکه تصوری از اهمیت بخشی از رابطقوا نیستند. برای این

باید این را از خود بپرسیم: اگر تمامی  قوا نیستند بیابیم، میهای هرابط

ستند بر روی توان میقوا بودند، آیا آنها اصالً  های هسانها رابطان های هرابط

 ند؟ شد میزمین زندگانی کنند و یا هنوز پدید نیامده ناپدید 

بر این نکته الزم است، باز، تاکید کنم: امرهای واقعی ناشی از روابط 

قوا نیز مستمر هستند، اما دیرپائی آنها در طول زمان و مکان به معنای آن 

. برای دهند میکه از میان برخاستنی نیستند و یا تغییر شکل ن نیست

مثال، جنگ امر واقع مستمری است. اما نه جنگ امروز با جنگ دوران 

پیامبر یک شکل دارد و نه امرهای واقع زودگذر همزاد با جنگ، همان 

به این گونه نیز  توان میامرهای واقع گذشته هستند. پس پرسش شما را 

، ها ها با وجود تغییر مداوم در روابط و مناسبات میان پدیدطرح کرد: آی

 ناپذیر هستند؟ کند، تغییر ره آنها مقرر میبااحکامی که قرآن در

که پاسخ به این پرسش روشنی کامل بدست آورد، دو نظر برای این

به دیگر را از مقاله اخیر آقای محمد مجتهدشبستری که ظاهراً در پاسخ 

شناسانه تازه وی نشر یافته است، نقل کرده  نظریه قرآنانتقادات وارده بر 

 3پردازیم. و آنگاه به بررسی و نقد تفصیلی این موضوع می

 

 نظرهای مخالف
دهد که هم  آقای مجتهد شبستری نخست این توضیح را می

امور تاریخی هستند. وی « م متنتفسیر و فه»و هم « معنای متن»

اینست که هر گفتار و یا نوشتار در  معنای تاریخی بودن متن» نویسد: می

شرائط معین تاریخی )اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، معرفت شناختی، 
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های ممکن برای  جهانی معین و مشخص از جهان»زبانی و...( یعنی 

دهی آن مقید به شرائط و آن جهان است.  و معنی آید میپدید «انسان

و نه در جای دیگر  دآی میگیرد و در آنها پدید  چون در آنها شکل می

)وشرائط دیگر(.  اگر آن شرائط و جهان تاریخی عوض شود، آن معنی 

دیگر وجود نخواهد داشت و همان گفتار یا نوشتار معنی دیگری خواهد 

داد. اگر یک گفتار یا نوشتار در شرائط و جهان تاریخی معینی، مثالً جهان 

( بر انجام یک عمل )امر« فرمان دادن»قرن قبل، معنای  13اعراب حجاز 

کرده،  افاده می از ارتکاب یک عمل را به مخاطب« نهی»یا برحذر داشتن 

کند  ب نمیای را متوجه مخاط ط و جهان تاریخی دیگر، امر و نهیدر شرائ

ر و فهمد. معنای تاریخی بودن و تفسی ای دیگر می و مخاطب آن را به گونه

و یا نوشتار گذشتگان را  ای گفتار فهم آن هم اینست که هر تفسیرکننده

کند و  ر دارد تفسیر میدر آن شراط و جهان تاریخی که خودش در آن قرا

 «.فهمد می

تاریخی بودن »سان مراد خود را از  نویسنده پس از اینکه بدین

یزدی را با یکدیگر مقایسه  دهد، نظر خود و آقای مصباح ، توضیح می«متن

 کند: می

 

 نظر آقای مجتهدشبستری ـ1

باید کامالً دقت »نویسد:  ای شبستری در توضیح نظریه خود میآق

شود که نصوص معینی در کتاب و سنت موجود است یا موجود نیست. 

که در عصر ای مستند به این نصوص )مثالً اینبحث ما اینست که فتواه

حاضر نیز باید به قصاص عمل کرد یا در عصر حاضر نیز باید از روش بیعت 

پرسشهای عصر ما نیستند و اهداف عقالئی ما را  پیروی کرد( پاسخ

این، فقه سیاسی در چنین مواردی از بستر کنند و بنابر یبرآورده نم

کند که  عقالئی خارج شده است. این واقعیت ما را متوجه نصوصی می

پرسیم آیا آن نصوص  از خود میاستناد آن فتواها و نظریات است. مورد 

را نیز پاسخ دهند یا در مقام پاسخگویی خواستند پرسشهای عصر ما  می

اند که در عصر ورود آن نصوص مطرح بوده و  به پرسشهای دیگری بوده

آن پرسشها را با حفظ مصلحت شرعی و عقالیی مسلمانان پاسخ 

وقتی این پرسش اخیر و جدی را با روش تاریخی تعقیب  اند؟ گفته

آشکاری پیدا  کنیم، در کتاب و سنت و علم فقه شواهد و قراین می

دهد نصوص مربوط به سیاسات )در قرآن( با فرهنگ  کنیم که نشان می می

های اجتماعی و سیاسی عصر نزول در ارتباط بوده و درصدد  و واقعیت

تنظیم عادالنه و اخالقی همان واقعیتها بوده است )و امروز بر ما مسلمانان 

دهد  ین نشان میواجب نیست به آن احکام عمل کنیم( مثالً شواهد و قرا

ای مهارکردن عادالنه و  که هدف احکام حدود و قصاص و دیات گونه

کشی رایج میان اعراب آن عصر بوده است و نه قانونگذاری  اخالقی انتقام

از موضع حکومت برای پیشگیری از تکرار جرم و مانند آن. مجازات 

بوده مربوط  ای قاتالن، زناکاران و مانند اینها در جامعة عصر رسول مسأله

جویی برای  کشی ظالمانه و بهانه ها که از موضع انتقام به خود قبایل و تیره

گرفته است. افراد یک قبیله  غارت و چپاول اموال دیگران صورت می

کشتند. در  گاهی در مقابل یک قتل، چندین نفر از قبیلة دیگر را می

از یک قبیله  ریختند. اگر زنی هایی می مقابل اتالف یک چشم گاهی خون

گرفت در انتقام از آن  مورد تجاوز جنسی فردی از قبیلة دیگر قرار می

انداختند.  عمل و به منظور اعادة حیثیت خانوادگی گاهی کشتار راه می

شد. )نگاه کنید به  دزدی نیز گاهی بهانة انتقام و غارت اموال دیگران می

، از جمله 2، ج کتاب المفصل فی تاریخ العرب قبل االسالم، جوادعلی

بر اسالم )ص( به (. در چنان اوضاع و احوالی پیام316-311صفحات 

های اعراب پرداخت و فرمود در برابر  ها و خونریزی کشی مهارکردن انتقام

توان قصاص کرد و نه  یک قتل فقط یک شخص و آن هم قاتل را می

ا توان برای قصاص یک چشم ر بیشتر. در برابر اتالف یک چشم فقط می

اتالف کرد و نه بیشتر. در مورد زنا فقط در صورتی که چهار شاهد عادل 

به رؤیتِ آن شهادت دهند و یا مرتکبان چهار بار صریحاً به انجام آن اقرار 

توان به مجازات دست زد و نه با شایعات  کنند و انجام عمل ثابت شود، می

ویژه و با شهادت  یا قراین یا پندارها. در مورد دزدی اگر با احراز شرایط

شهود عادل آن هم با رؤیت وقوع سرقت )جرم مشهود( یا با اقرار ثابت 

 «توان دزد را مجازات کرد و نه در غیر این صورت. شود، می

وی سپس نظری از نظرهای آقای مصباح یزدی را که معطوف به 

 :آورد میهمین موضوع ولی در جهت مخالف است 

 

 نظر آقای مصباح یزدی ـ2

نقد این تفکر باید بگوییم که پذیرش جاودانگی احکام اسالم با در »

پذیرفتن اصل اسالم مساوی است. انکار جاودانگی احکام اسالم به معنای 

انکار اصل اسالم و کفر صریح است. اگر بنا شود احکام اسالم نیز همانند 

سایر ادیان منسوخ باشد، چه فرقی میان اسالم و آن ادیان منسوخ ـ 

ماند؟ منسوخ نبودن اسالم بدین معنا  و مسیحیت و ... باقی می تیهودی

است که احکام آن باید اجرا شود. پذیرفتن اسالم، مساوی و مالزم با 

وخ که در پذیرفتن اجرای احکام آن در هر عصر است. جز چند حکم منس

ــ سایر ــ مانند مسأله قبلهزمان خود پیامبر اکرم )ص( نسخ شد

ابل تخصیص زمانی نیست؛ یعنی قید زمانی ندارد و از احکام اسالم ق

ضروریات اسالم است که انکار آن مساوی با انکار اصل اسالم و موجب 

ارتداد خواهد بود. بنابراین قصاص و دیگر احکام اسالم ویژه زمان خاصی 

توان آن را منحصر به مقطع زمانی صدر اسالم دانست، و  نیست و نمی

احکامی اختالف فتوا معنا ندارد؛ زیرا اجتهاد در اساساً درباره چنین 

احکام ضروری و قطعی دین، در حکم اجتهاد در برابر نص است که بطالن 

ها ص  )محمدتقی مصباح یزدی، تعدد قرائت« آن بر همگان آشکار است

31) 

و امری را  کردهآقای شبستری پس از این نقل قول، این نظر را نقد 

 :دهد است، این گونه توضیح میرسیده  که بنظرش مهم می

این متن دوم به صورت جازمانه، و نه با تفسیر عقالنی خود متن »

اند و انکار  گیرد که همة احکام قرآنی جاودانی قرآن، در آغاز مفروض می

دهد که  این موضوع کفر صریح و ارتداد است. این متن این اجازه را نمی

م تا بفهمیم که از آن چه به خود قرآن را به صورت عقالنی تفسیر کنی

توان نشان داد که  آید. ما معتقدیم با تفسیر عقالنی قرآن می دست می

اند  مثالً احکام قصاص یا ارث و یا خانواده و ... جاودانی نیستند و تاریخی

چنانکه در متن منقول از کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین آن را نشان 

دهند تا  گرائی فقهی اصالً اجازه نمی و نصایم. اما طرفداران جزمیت  داده

اندیشه به صورت آزاد جریان پیدا کند و تفسیر عقالنی صورت گیرد تا 

معلوم شود که نتیجة آن چیست. این دگماتیسم است. معنای این منع 

شوند.  این است که آیات احکام قرآن، خود به صورت عقالنی مفهوم نمی

کشند ولی  ر و ارتداد پیش نمیالبته بسیاری از فقیهان صحبت کف

گرایی و دگماتیسم فقهی آنها مانع تفسیر عقالنی آیات است و در هر  نصّ

سازد. در اینجا الزم است این  حال این رویکرد فقهی قرآن را نامفهوم می

نکتة بسیار مهم را بار دیگر توضیح دهم که اختصاص داشتن احکام مورد 

مقطعی و نسبی بودن آن مبانی  های پیشین به معنای بحث به جامعه

باشد. آن مبانی  اخالقی که در قرآن مبنای آن احکام قرار گرفته نمی

اخالقی نسبی و مقطعی نیستند اما نه از این باب که آیات قرآن در این 

موارد یک داللت فراتاریخی )غیرعقالنی( دارند )چون داللت فراتاریخی 
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مبانی و موضوعات اخالقی به ممکن نیست( بلکه از این باب که در آن 

عنوان ارزشهای درجه اول، شرایط و جهان تاریخی ما مسلمانان در عصر 

قرن قبل مشترک  13حاضر و شرایط و جهان تاریخی اعراب حجاز در 

است و تاریخ ما با آنها در این باب یک تاریخ است. جهان تاریخی ما 

پیش حجاز چنان  مسلمانان در عصر حاضر با جهان تاریخی چهارده قرن

متفاوت نشده که دیگر ما ارزش عدالت، احسان، عفو و ایثار و... و یا طرد 

ستم، خودخواهی و انتقام را که مبانی اخالقی آیات احکام است تجربه 

کنیم چنانچه  ها را امروز با گوشت و پوست خود تجربه می نکنیم. ما همین

ب ما و آنها تاریخ مشترک کردند. در این با آنها نیز اینها را تجربه می

پرسیم که ما  داریم و به این جهت ما مسلمانان، امروز هم از متن قرآن می

کند یا به ستمگری؟ از ما احسان و عفو و ایثار  را به عدالت دعوت می

ولیت انسان بودن ؤهی و تعدی و انتقام؟ ما را به مسخواهد یا خودخوا می

کند یا تن دادن  بر انسان دعوت می و آزادزیستن و مبارزه با سلطة انسان

 «.تفاوت است و هکذا ها و یا اینکه اصالً دربارة این مسائل بی به عبودیت

 

 بررسی و نقد
 هر دو نظریه ذکر شده از جهاتی با هم شباهت و از جهاتی متفاوتند؛

که نقطه تمرکز آنها در  گویند میو روشن هم  گویند میهردومتن●

شمولی مانند عدالت، احسان، عفو و  های جهاننگرش به قرآن، نه ارزش

ایثار و... است، بلکه احکامی جدا جدا هستند که مربوط به روابط قوا میان 

انسانها و امرهای پدید آمده از این روابط هستند. )احکام قصاص و ارث و 

 خانواده و...(؛ 

 و ناپذیری تغییر یکی در: دارد وجود ثابت محور درهردومتن،یک●

. احکام دیگری،تغییرپذیری در و است شده فرض ثابت محور احکام ثبات

ت که صاحبان هر دو نظر، خدا و دین و انسان و حتی تغییر اینس نتیجه

کنند. به سخن روشن،  کردن و تغییر نکردن را  تابع محور خودساخته می

والیت  اصل راهنما در هر دو نظر، ثنویت تک محوری است. یک نظر

شمارد و دیگری از آن عدم تغییر. لذا، هر دو نظر  تغییر می مطلقه را از آنِ

 همیشگی خداوند؛« حضور»شوند از  غافل می

 متن که معنا این به شود؛ می دیده متن دو هر در خداوند از غفلت●

شناساند که احکام جاودانی مقرر  می را خدائی( یزدی مصباح ازآقای) دوم

: تا تغییر نکنی خداوند گوید یمکند و در همان حال که به انسان  می

و هر انسان  ها جامعهدهد، خودش از تغییرها که  چیزی را در تو تغییر نمی

)از آقای شبستری( خداوندی را  متن اول1شود. کنند، غافل می می

شناساند که برای شرائط معین و جامعه مشخص احکامی را مقرر  می

نیز تحول هر یک از  ها در شرائط دیگر و جامعه کند ولی از دیدن می

ای برای  مان و مکان غافل است. بنابراین، در کتاب او آموزهدر ز ها جامعه

شود! در  تحول احکام به تناسب تغییر شرائط در جریان تاریخ ارائه نمی

ر اسالم آمده است تا  شود. زیرا پیامب متن اول، بسا از نبوت نیز غفلت می

کند و اگر چنین باشد، او یک مصلح  ها را مهار ها و خونریزی کشی انتقام

است و نه یک پیامبر و احکام ارائه شده توسط وی نیز احکامی هستند که 

که از خداوند به او داده شده است، برای  2«لیکیبِ»خود وی، بر اساس 

اصالح جامعه مقرر کرده است و البته در اکثر موارد هم به درد امروز 

 رند.خو مین
 فرض پیش دو تواند می( یزدی مصباح قایآ) دوم متن اماصاحب●

                                                 
 11قرآن، سوره رعد، آیهـ 1

است که « نگاهی کلی پیش»ی ای آلمانی است به معنا ه واژه( کBlick) بلیک ـ2
 کند. آقای شبستری در مقاله اول خود مکرر از آن یاد می

و  داند میز افالطون، تغییر را با فساد یکی ا پیروی در یا: باشد داشته
برد احکام قرآن برای جلوگیری از تغییر است، و یا از صفت دوام  گمان می

خشونت را از  توان نمیکه با خشونت  داند میامرهای واقع غافل است و ن
با خون شست. صاحب متن اول  توان نمیون را میان برد. به اصطالح خ

گرچه از امرهای واقع مستمر فرآورده روابط قوا غافل است، اما از فحوای 
که از امرهای واقع فرآورده روابط آزاد انسانها )احسان  آید میسخنش بر 

و عفو و ایثار و عدالت و...( غافل نیست. آقای شبستری گرچه هدفی که 
واهانه است، اما روشی را که انتخاب کرده است گزیده است، آزادی خ

بیانگر هدف نیست و با هدف سازگاری ندارد. توضیحات بیشتری در این 
 باره الزم است:

شوند نیز در  حتی آنچه تحت عنوان ارزشهای اخالقی یاد می ـ1
معرض تغییر هستند و در عصر ما، تغییرهای ارزشی زود به زود نیز روی 

باشند. یعنی « حق»اید تغییرناپذیرهائی را جست که ب پس می .دهند می
باره حق ای در ارزشهای ثابت و متغیر باید نظریهپیش از ورود به بحث از 

جستجو کنیم تا بر آن مبنا بتوانیم بگوییم کدام تغییر در ارزشهای 
 اخالقی، حق است و کدام یک ناحق.

انگر این رابطه نیز از آنجا که رابطه قوا دیرپا است، امرهای واقع بی ـ2
دیرپا هستند. برای مثال، پول در طول زمان و مکان نماد قدرت مانده 

، در جامعه دوران پیامبر )ص( است. اما نقشی را که در جامعه امروز دارد
به دور  ها جامعهپول خورشیدی گشته است که »داشته است. امروز،  نمی

بود. اقتصاد امروز ولی آن روز، هنوز خدائی نجسته  3«آن در حرکتند
تر از نقش آن در اقتصاد آن  قش پول بسیار بغرنجاقتصاد آن روز نیست و ن
نه تنها  و امروز، شد میخوانده  3«سوز آتش دین»روز است. آن روز، دینار 

نسانها را به آتش فقر و خشونت سوزاند و ا دین که محیط زیست را می
فلت از یک پرسش سوزاند. غفلت بسیار بزرگ صاحب متن اول غ می

 سترگ است:

انسانی دیرپاست و امرهائی که  عجوام در قوا رابطه که بپذیریم اگر●

ای نامستمر هستند، صاحب نظر  ای مستمر و پاره ، پارهآورد میپدید 

باید نوع تغییر را مشخص کند و روشن  نخست )آقای شبستری( می

بط در جریان بگوید منظورش از تغییر معانی احکام به تبع تغییر روا

تاریخ، چیست؟ اگر تاریخ، در دیدگاه آقای شبستری، در تاریخ روابط قوا 

ناچیز باشد و تغییر، به معنای آزادی از بندگی قدرت و روابط قوا، به چشم 

گفت ساخته ذهن  توان میشود که فقط  عقل نیاید، همان تاریخی می

نگار و  لم هیچ تاریخاست. نه در در دنیای واقعیتها جریان یافته و نه به ق

اریخ دان و فیلسوف تاریخی آمده است. وی ممکن است بگوید، در ت تاریخ

ام. اگر این گونه است باید  تغییرها، ارزشهای اخالقی باثبات را نیز دیده

دهد، آشکار  پرسید پس چرا وقتی در خصوص احکام قرآن نظر می

واقع شده است و کند که تاریخ مورد نظر او نه جریان مداوم آنچه  می

باید،  شود، بلکه یک فرض ذهنی از تاریخ است که احکام قرآن می می

دائم، به آن انطباق پیدا کنند؟ به تاریخ، به هنگام پاسخ به پرسشهای 

 که : کنم میجا، این امر بس مهم را خاطر نشان . در اینپردازم میبعدی باز 

ه تنها از نسلی به نسل هرگاه بنا بر تابعیت دین از تغییر زمانه شود، ن

، بلکه در عصری مانند عصر ما، در آید میدیگر نیاز به دین جدید پدید 

چندین نوبت، حکم به تغییر احکام دین داد و  بایستی میعمر یک نسل، 

هایش را تغییر  ر صاحب متن اول، معانی امر و نهییا، دست کم، به تعبی

خور پرستش است و آیا ی دراید پرسید آیا خدای چنین دینداد. انصافاً ب

چنین دینی ارزش آن را دارد که وقت آدمی صرف دادن معانی به احکام 
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آن شود و دائم مراقبت شود تا که معانی احکامش با تغییرها انطباق 

بجویند؟ بهتر نیست انسان قید دینداری را بزند؟ آیا چنین دینی بیش از 

شوم که در دوره پهلوی،  ؟. یادآور میآید میهمه، بکار قشرهای مسلط ن

ولو به زور، ایران را به »شاه سابق، به این عذر که رسالت او اینست که 

را منشاء قانون و برساند، مدعی شد قانون اساسی او « دروازه تمدن بزرگ

گزاری دانسته است. همین امر در رژیم کنونی استمرار  دارای حق قانون

قانون اساسی را در رابطه با جست: شورای نگهبان به خود اجازه تفسیر 

در این باره، پرسشی از آقای منتظری بعمل آمده است  1دهد. نیاز روز، می

و او این حق را برای شورای نگهبان نشناخته و چنین تفسیری را جایز 

 2نشمرده است.

شود. اما تغییر دادن  خداوند حق است و از حق، حق صادر می -2

. این انسانها هم البته در روابط قوا کنند معانی را انسانها تصدی می

های  هائی و به زیان گروه هستند، به این معنا که تغییر معانی به سود گروه

دیگری است. حال اگر قرار باشد هر گروه به احکام دین معانی سازگار با 

 سود خود را بدهد، در هر دوره تاریخی، چند صد دین پیدا نخواهیم کرد؟ 

اید ازهم تفکیک شوند: نوعی از تغییر، رها شدن دو گونه تغییر ب ـ3

از رابطه با قدرت است و نوعی دیگر از تغییر، ماندن در این رابطه تا 

اند و  متن، از تغییر نوع اول غافل شده تخریب و مرگ است. هر دو

افزاید و بسا  اند، ویرانی بر ویرانی می حلی که برای تغییر نوع دوم داده راه

 بخشد. زیرا: محیط زیست شتاب نیز می گ انسان وبه مر

کند و او دارو را  دارو تجویز می کشود، پزش می بیمار وقتی انسان●

کند.  کند تا بهبود یابد. با بهبودی، مصرف دارو را نیز قطع می مصرف می

آزاد »پس اگر مقصود صاحب متن اول از تغییر، تغییر از اکراه به الاکراه و 

ر نباید نیاز به تغییر معنا باشد. زیرا وقتی امر باشد، دیگ« شدن رشدکنان

کند. برای  واقع موضوع حکم، برجا نماند، حکم نیز محل اجرا پیدا نمی

مثال، اگر ربا از میان برود، حرمت ربا به هدف خویش رسیده است و دیگر 

 محل اجرا ندارد.  

 باید همان اما اگر بیماری حاد شد، آیا  بنا بر متن دوم، پزشک می

تری شود؟ و آیا، بنا بر متن  خشبتجویز کند و یا در پی داروی اثر دارو را

باید از تجویز دارو باز  می کل، چون بیماری حاد گشته است، پزشاو

ایستد؟ اگر پاسخ آری باشد، گیریم که بنابر نظر آقای شبستری، متن دوم 

و شود، قرآن کند، اما آیا اگر بنا بر عمل به نظر خود ا قرآن را نامفهوم می

 شود؟  غیر ممکن نمی

در مثال خدائی جستن پول تأمل کنیم: آیا ادعای آقای مصباح 

یزدی صحیح است و حکم حرمت ربا، انسان را از بندگی این نوع خدا رها 

کند؟ و یا باید بگوئیم اقتصاد امروز پیچیده و جهانی شده است و  می

ا، آنگونه که در قرآن تواند به حکم تحریم رب انسان مسلمان دیگر نمی

آمده است، عمل کند؟ پاسخ مدعای مصباح یزدی را وضعیت امروز ایران 

دهد: با وجود حکم حرمت ربا و این همه تبلیغات دینی برای آن،  می

انسان ایرانی از بندگی خدائی که پول گشته است، آزاد که نشده بلکه از 

ی دوم نیز با نگاهی هر زمان دیگر، گرفتارتر نیز گشته است. پاسخ مدعا

ساالری از عوامل  : اقتصاد از رهگذر بورسشود به اقتصاد جهانی معلوم می

 شود و هست.  خدائی جستن پول می

اما اگر راه و روشی برای آزادی انسان از بندگی پول نباشد، خدای 

این، زندگی بر روی زمین را ه تنها انسان که محیط زیست و بنابرپول، ن

                                                 
ینی و دادن اجازه تهیه و اجرای لوایح قانونی در غیاب فرمان شاه به امـ 1

 مجلس به اعتبار منشاء قانون بودن شاه

 1314خرداد  11مصاحبه لطف اهلل میثمی با مرحوم منتظری به تاریخ ـ 2

آن راه و روش کدام است؟ در جستجوی این پرسش  کند. ناممکن می

هم مهمتری نزد هر دو نویسنده است که شاهد غفلت دیگر و باز

راه تغییر به معنای رها  ن وقتی بیان آزادی است، خود راستشویم: دی می

شدن از روابط قوا و بندگی قدرت است، و این دین روشهای این آزاد 

آموزش را با یادآوری حقوق ذاتی انسان و این  آموزد میشدن را به انسان 

، به مثابه کند. دین برای این نوع از تغییر است و اصول و فروعش آغاز می

ین، جوهر احکام آن اانگیزند. بنابر بیان آزادی، انسان را به این تغییر برمی

زدائی و بیرون بردن انسانها از تنگنای اکراه به فراخنای  باید خشونت می

 و قابلیت تطبیق با هریک از مراحل این تغییر را داشته باشد.  الاکراه باشد

صاحبان هر دو متن از این نقش که تنها نقش دین است، غافل 

به زور انسان را با این قالب  خواهد میکند و  هستند. یکی دین را قالب می

ظیم روابط قوا در جریان تاریخ سازگار کند و دیگری، کار دین را تن

باید تابع تغییر چند و چون روابط  کند احکامش می گمان میانگارد و  می

 قوا باشد. 

بست هستند. با این تفاوت که صاحب متن اول  هر دو نظر در بن

موانع را بردارد تا که به زعم خویش انسان مسلمان آزاد شود و  خواهد می

به انسان در قالب ذهنی خود شکل دهد. هر  خواهد میصاحب متن دوم 

تا زمانی که ثنویت تک محوری را بمثابه اصل راهنما و منطق دو نظر، 

بست  ند از بنتوان نمیاند،  صوری دوگانه دیدن را به عنوان روش رها نکرده

موازنه کوشم بر مبنای منطق قرآنی، یعنی منطق  بدرآیند. در ادامه می

 بست را بررسی کنم.  عدمی، راه خروج از این بن

 

 پرسش دقیقتر
تری پرسش را به صورت دقیق توان میه موازنه عدمی بر اساس نگا

طرح کرد: در قلمرو جرائم و مجازاتها آن اصول راهنما که پایدار بوده و 

 احکام وضعی تابع آنها هستند کدامها هستند؟ 

قضاوت و حقوق انسان در پاسخ پرسش را در کتاب انسان، حق، 

حاکم بر تشخیص  ام. در این کتاب اصول راهنمای قضاوت که قرآن داده

ام. گرچه در تکرار فایده است  تعیین مجازات هستند را شرح کرده جرم و

اما بنا ندارم به تکرار آن اصول بسنده کنم. بلکه آن اصول را به همراه دو 

اصل دیگر که حاصل ادامه تحقیق هستند، به بیانی تازه خواهم آورد. 

اگرنه، عدالت  گفتن ندارد که از این اصول یکسره غفلت شده است

و « قانون حدود و قصاص»اسالمی در ایران پس از انقالب در اجرای 

 .شد میزورگوئی ناچیز ن

 

 اصول راهنمای دادرسی
کند، رفع  اصل اول: اصل اولى که قضاوت اسالمى از آن پیروى مى

خصومت از راه دادن حق به حقدار و تبدیل روابط خصمانه به روابط 

ساتر، کاستن از جو قهر در جامعه و ایجاد محیط دوستانه است. به سخن ر

تفاهم در آن، موضوع قانونگذارى اسالمى و در نتیجه اصلى است که در 

صدور حکم باید از آن پیروى شود:

شود و  حکمى که مایه خالف و اختالف گردد، از خدا صادر نمى»

ت، و آنها که زیر بار استقرار عدال 3کند خداى به قرآن رفع اختالف مى

 3سازد، منافقانند روند که خصومت را به دوستى بدل مى نمىیعنی عدالتى 

که بدون وجود محیط اختالف و خصومت، موقع و نقش خود را از دست 

را دارند. گرى بر دیگران دهند و متعدیانند که قصد سلطه مى

                                                 
 و... 41قرآن سوره نحل آیه ـ 3

 21تا  31هاى  قرآن، سوره نور آیهـ 3
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و پس از آنکه راه علم بر مردم نموده شد، به راه بغى و سرکشى »
ر رفتند. اگر قول پروردگار تو از پیش بمدتى معین، نسبت به یکدیگ

شد. پس به دین  مهلت مقرر نکرده بود، بالفاصله میانشان قضاوت مى
توحید بخوان و بر این دعوت پایدارى کن. از هوسهاى آنان پیروى مکن. 

ام و دوست دارم که میان  بگو به کتابى که خدا فرستاده است، ایمان آورده
ولیت[ ؤاوند، خداى ما و خداى شما است. ]مسکنم. خدشما عدل برقرار 

1«ولیت[ اعمال شما از آن شما است.ؤاعمال ما از آن ما و ]مس


گوید: اگر در امرى کارتان به منازعه  از این رو به مسلمانان مى
سزاوارترین عمل  2کشید، به خدا و رسول روى آورید تا به آشتى برسید.

بیانگر »ى است و بر اوست که به عنوان فرد در تشبه به خالق، عمل قاض
چنان داورى کند، که خالف و اختالف در جامعه اسالمى روى به  3«قرآن

کاهش گذارد.

آید که مقام قضاوت،  اصل دوم: از اصل باال، این نتیجه بدست مى
گذارى ندارد. قرآن تصریح  گذارى نیست و قاضى حق قانون مقام قانون

نیست و حکم دادن بر کم، مقام جعل قانون کند که مقام قضاوت و ح مى
3درآورى و ستمگرانه روش کار ستمگران است: طبق احکام من



مگر مشرکان را خدایانى است که برایشان احکام )دلخواهى( »

کنند که خدا نخواسته است؟ اگر قول مهلت ) تا معاد( داده  تشریع مى

«شد... نشده بود، در حق آنان قضاوت مى
کند که حتى پیامبران حق ندارند از  ى بسیارى تأکید مىها و در آیه

گوید پیش از  سوى خود، قانون وضع کنند و حکمى برقرار سازند. و مى
در اجراى عدالت، قانون راهنما و  رآن، تورات را براى آن فرستاد تاق

2اساس قرار گیرد:


 پیامبران[ رفته بودند به پیشاه که ]و عیسى بن مریم را به همان ر»
فرستادیم. تا مصدق توراتى باشد که پیشارو داشت و ما انجیل را دادیم 
که مصدق تورات و راه و روش هدایت متقین و اساس قضاوت و حکم 

«.کنند، از فاسقانند بگردد. کسانى که جز بر آنچه خدا فرستاده، حکم مى

کند که بعثت پیامبران براى رفع ستم و تصحیح قضاوت  و تأکید مى

6ى است که به کسى ستم روا نرود:ا بگونه


ایست و فرستادگان از میانشان برآیند، در  هر امتى را فرستاده»
«رود. شود و در حقشان ستم روا نمى بینشان به قسط داورى مى

شود، که قضاوت در خدمت خصومتهاى  بدین سان روشن مى
. و اجتماعى بسود زورمندان و از عوامل القاء باورهاى نادرست بوده است

افزا بکاهد،  آمیز و باورهاى دشمنى وابط خصومتاى از ر براى آنکه جامعه
باید کتاب و میزان در خدمت برانگیختن مردم به قسط باشند:

اصل سوم: کتاب، مجموع احکام و قوانین و روشها، براى ممکن 
4کردن میزان است:



«خدایى که کتاب را بر حق و میزان نازل کرد » 

1براى برانگیختن مردم به قسط است: و کتاب و میزان


                                                 
 12و  13هاى  قرآن، سوره شورى آیهـ 1

 21ن، سوره نساء آیه قرآـ 2

 122کالم از امام على است، نهج البالغه سخنان امام درباره خوارج، خطبه ـ  3
 ، ترجمه و شرح علینقى فیض االسالم311-316صص 

 21قرآن، سوره شورى آیه ـ  3

، 34تا  33هاى  و نیز همین سوره آیه 34و  36هاى   قرآن، سوره مائده آیهـ  2
 و... 41غافر و  31و  34هاى  رعد آیه

 34قرآن، سوره یونس آیه ـ  6

 14قرآن، سوره شورى آیه ـ  4

 22قرآن، سوره حدید آیه ـ  1

پیامبران[کتاب و میزان را فرستادیم تا مردم را به و به همراه آنها ]» 

«قسط برانگیزانند.

برانگیختن مردم به قسط بدان است که قانون بیـان شـفاف حقـوق    

انسان و حقوق جامعه و حقوق جانداران و طبیعت باشد. بـه ترتیبـی کـه    

 هـا  هتقرار منزلت انسان و مدار شدن قانون در رابطاجرای قانون موجب  اس

کنـد کـه     انگیختن انسانها به قسط نه تنها زمانی تحقق پیدا میبگردد. بر

باورهـاى   تر بشود، بلکه سـبب شـود کـه    سبب تفاهم و همبستگى فزون

ر زا از بین بروند. بـدین سـان قضـاوت نقـش مهمـى د      شمنىمخرب و د

ساز دارد و با کمک به استقرار دوسـتی   متپاالیش جامعه از باورهاى خصو

و قسط و کاستن از جـو قهـر، زمینـه رشـد و رهـایى از باورهـایى کـه        

بـر   1آورد. دهند را فراهم مـى  امتیازطلبى و زورمدارى را مشروع جلوه مى

ی مانند عقاب بال بیان و عطف بـه مـا   های هاین مبنا تردیدی نیست که روی

سبق  شدن قانون باطل هستند.

صل چهارم: از آنجا که قاضى بایـد خـالى از هـوى و هـوس باشـد،      ا

بناگزیر باید به راه خدا برود و همانند او از قاعده لطـف پیـروى کنـد. بـه     

سخن دیگر، در قضاوت، انتقام کور و بدون توجه بـه مصـلحت )تنهـا بـه     

معنای بهترین روش عمل به حقوق( حال و آینده جامعه را اساس کار قـرار  

مانـد.   اى بر جا نمى خواست انتقام بگیرد جنبنده را که اگر خدا مىندهد. چ

در قضاوت اسالمى عالوه بر رعایت لطف، اصل تکمیلی دیگری نیز وجـود  

13گردیم: گفت. به این امر باز مى توان میدارد که به آن اصل مهلت 


کننـد مواخـذه کنـد،     اگر خدا مردم را بخاطر سـتمهایى کـه مـى   »

ماند. اما داورى را تا زمان معـین )معـاد(، بـه تـأخیر      نمىاى بر جا  جنبنده

«اندازد. مى

اصل پنجم: از آنجا که قرآن براى آن نیست که بـر رنـج و شـقاوتها    

قضاوت اسالمى باید از شقاوتها بکاهد و خـود نبایـد بـه یـک      11بیفزاید،

دستگاه شقاوت بدل گردد و با بیدار کردن حس کینه و انتقـام و...، زمینـه   

هاى اجتماعى و تخلفـات و جـرائم و جنایتهـا را     ترش انواع نابسامانیگس

فراهم آورد. بدترین این کارهـا، پیـروى از دلخـواه مسـتکبران در مقـام      

12تشخیص حق است:


هـا   )یعنی حق همـان هـوی   هاى آنها پیروى کند یو اگر حق از هو»

«گردد. بشمار رود( آسمانها و زمین و هر که در آنهاست فاسد مى

13گناهان باشد: نباید بسود خائنان و به زیان بى از اینرو قضاوت


همانا کتاب را که حق است به تو فرو فرستادیم تا میـان مـردم بـر    »

صـاحبان   ناساس رهنمود خدا حکم کنى. و بسود خیانتکـاران و بـه زیـا   

«  حق، حکم مده.

اصل ششم: از اینجاست که قوه قضـائى نـه تنهـا نبایـد در اختیـار      

دار و ابزار دست او بشود، بلکه باید از تمایل زمامدار به قدرت مطلقـه  زمام

هـاى ایـن    یافتن و فرعونیت جلوگیرى کند. حتى پیامبران نیز از وسوسه

رسد که بـه مـردم بگویـد     مىاند. بنابراین هیچ پیامبری ران میل نهى شده

فتن و البته زمامدار حق ندارد با به خـدمت گـر   13بجاى خدا، مرا بپرستید.

دستگاه قضائى، مردم را به این کار مجبور گرداند. نه تنها مردم حق دارنـد  
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به قاضى ستمگر مراجعه به قاضى عادل مراجعه کنند، و نه تنها حق دارند 

دار بـرای قضـاوت نداننـد، بلکـه      الحیتای او را ص هیچ واهمه نکنند و بی

1وظیفه دارند بر طاغوت، بر حکومت و قضاوت وى، بشورند:


کند امانات را به صاحبان آنها باز دهید و هر گاه  خدا به شما امر مى» 

پردازید، به عدل قضاوت کنید... میان مردم به قضاوت مى

هـاى   پندارند به آنچه به تو و فرسـتاده  بینید کسانى را که مى آیا نمى

پیش از تو، نازل شده است، ایمان دارند اما داورى و حکم به نـزد طـاغوت   

«  ورزیدند؟... د، حال آنکه بنا بر امر خدا باید به طاغوت کفر مىبرن مى

گری پیروى شـود.   قضاوت باید از اصل جبران و ترمیماصل هفتم: در 
اگر از راه ستم زیانى وارد آمد، در قضاوت نباید آن را با زیان دیگـر )برابـر   

اقل یا بیشتر( جبران کرد. بلکه باید از راه رفـع اثـر زیـان، ضـرر را بحـد     
رساند. در داستان قضاوت سلیمان، قرآن این اصـل را بـه زیبـایی بیـان     

کند: مى

چرند. بنا بـر   گوسفندان دهقانى، به ناحق در مزرعه دهقان دیگر مى
رویه قضائى آن روز، اقتضاى اجراى عدالت این بود که گوسفندان دهقـان  

ن چنـین  دومى، به همان اندازه از زراعت دهقان اولى بچرنـد. امـا سـلیما   
اى که زیـانش جبـران شـود از     داورى کرد که دهقان زیان دیده، به اندازه

بر این رهنمود الهـی خرابـى   سان بنا بدین 2شیر گوسفندان عوض بستاند.
الضرر »به یکى از دو مزرعه محدود شد و زیان وارده جبران گشت. قاعده 

، بیانگر همین موضوع است. بنابراین:«و الضرار فى االسالم

کم؛ در قضاوت از اصل مأیوس کردن خیانتکار از خیانت باید پیروى ی

3شود:


اى پیامبر همانا بر تو کتاب را فرو فرستادیم که بـر حـق اسـت تـا     »

میان مردم بر اساس رهنمود خدا حکم کنى. ) در مقام قضاوت(  هرگز بـه  

شدگان[ حکم مکن... و هرگز بخاطر مردمـى   به زیان خیانت نفع خائنان ]و

دارنـد، ]بـا مـردم درسـت ایمـان و       نفوس خویش خیانـت روا مـى  ه بر ک

کـردار را دوسـت    کاران زشت تقصیر[ دشمنى مکن. زیرا خداوند خیانت بى

«دارد. نمى

اى که بر اثر ارتکاب جرم در مجرم پدید آمده اسـت   دوم؛ باید ضایعه

 نیز جبران شود. براى این ضایعه باید حکم چنان باشد و به شـکلى اجـرا  

بگردد که مجرم مهلت اصالح پیدا کند. به سخن دیگر قاضى باید مجازات 

را چنان تعیین کند که در عین رعایت اصول باال و اصـول دیگـرى کـه در    

آیند، به خاطى زیان و نقص بیش از حدى وارد نگردد. از آنجـا کـه    زیر مى

این امر از اهمیت بسیار )بخصوص کـه سـتمکاران، بنـا بـر رویـه، ابتـدا       

گنـاه(  گنـاه بـود یـا با    کنند ببینند کشته بـى  عد تحقیق مىکشند و ب مى

در  3گـردیم.  برخوردار است، بگاه بحث از جرم و مجازات بـه آن بـاز مـى   

المقدور مجازاتى را که اجـرایش   اضى باید حتیگوییم ق اینجا، همینقدر مى

آورد، معین نکند.   نقص غیر قابل جبرانى بوجود مى

یک حق به قیمت تباه کردن حقی دیگـر انجـام   اصل هشتم: احقاق 

ز و نقـض حقـی ا   دهنـد  مینگیرد. چرا که حقوق یک مجموعه را تشکیل 

در اصل همـین  « قاعده ال ضرر...»حقوق، نقض تمامی حقوق است. کاربرد 

 است.  

قاضی حق ندارد  از این  دروغ که  مصلحت بیرون از حـق   :اصل نهم

ن، اصالح در برابرافسـاد و  آر تمامی قرو مقدم بر حق است، پیروی کند. د

                                                 
 63و  21هاى  قرآن، سوره نساء آیهـ  1

 41و 41هاى  قرآن، سوره انبیاء آیه ـ2

 134و  132هاى  قرآن، سوره نساء آیهـ  3

 32، فصلت 113، هود 11، یونس 32قرآن، سوره مائده آیه ـ 3

و صالح عامل به حق است و هرگـاه از   گیرند میمصلح در برابر مفسد قرار 

ین مفسدت است. شود. مصلحت بیرون از حق ع حق بیرون رود، فاسد می

 2میزان عدل و قسط است:در اصالح،

نـان  آبا یکدیگر در جنگ شـدند، میـان    و اگر دو طایفه از مؤمنان»

ـ   برقرار کنید. اگر طائفهصلح  ا ای بر دیگری زور گفت، پس با او بجنگیـد ت

ید. پس اگر چنین کـرد، بـر میـزان    آ( باز اینکه به امر خدا )ترک زورگوئی

کنیــد. قســط کنیــد همانــا خداونــد عــدل، فــی مابینشــان را اصــالح 

 «دارد. کنندگان را دوست می قسط

ـ  6.وعدل عمل به حق است گـو  ور و زوربدیهی است بدی از حـاکم ج

شود و دستگاه قضائی و قاضی برای این است که اعضای جامعـه   صادر می

زندانی مدار بستة بد و بدتر نشوند و زندگیشان گذار دائمی از بد بـه بـدتر   

 نگردد.

اصل دهم: از آنجا که قضاوت براى برپایى قسـط و عـدالت اسـت و    

سـت، بایـد در   همانطور که آمد جبران، به تخریب نیست بلکه به تـرمیم ا 

همه حال:

یکم؛ اصل بربرائت باشد. به سخن دیگر قاضى حق ندارد رویه جـارى  

و سابقه امر و... را مجوز قضاوت و حکم قرار بدهد. هر چند قاضـى بایـد از   

تواند اصل را بر مجرمیـت   ضعیف در برابر قوى دفاع کند، در این دفاع نمى

هکـاریش ثابـت نشـده    قوى بگذارد. اصل اینست که هر کس تا وقتـى بز 

گناه است. آزمایش داود، پیامبرى که نمونه عالى قاضى عـادل و   است، بی

جز تأکید تمـام بـر اهمیـت اصـل برائـت      طرف بود، دلیلى الگوى داور بی

4ندارد:


اند که از جهت محـراب بـر او    آیا داستان آن دو خصم را به تو گفته»

شد. بدو گفتند متـرس.  وارد شدند. وقتى وارد شدند، داود سخت هراسان 

ما با یکدیگر دعوا داریم و هر یک مدعى هستیم که دیگـرى بـدو سـتم    

کرده است. میان ما به حق قضاوت کن. نه با هیچیک از مـا، جـور و نـه از    

یکى طرفدارى کن. بلکه ما را به راه راست داللت کن. این برادر من، نـود و  

گوید این یکى را هم  اب مىنه میش دارد و من یک میش. و از راه قهر و عت

بدو بدهم. داود ]اصل برائت را از یاد بـرد و هنـوز ادعـاى طـرف دعـوا را      

نشنیده حکم کرد[ و گفت: حق اینست که بر تو ستم کرده کـه خواسـته   

از تو بستاند و بر میشهاى خود بیافزاید. همانا بسـیارى   ااست یک میش ر

کنند. مگر آنها کـه ایمـان    از نزدیکان و شریکان در حق یکدیگر ستم مى

و را به اند. داود پى برد که ما ا ک کردارند. و اینان در شمار اندکآورده و نی

رعایت اصل برائت را نکرد و به استناد سابقه و ایم ] آزمایش سخت آزموده

رویه، در حق کسى حکم کرد[. پس تمناى عفو کرد و بـا فروتنـى بسـوى    

«خدا بازگشت.

شود که نه تنها اصل بر برائت است و نـه   معلوم مى دوم؛ ازامتحان باال

تنها همه در برابر قانون باید برابر باشند، بلکه براى اینکه برابـرى صـورى   

نباشد، جامعه و فرد فرد مردم و دستگاه قضایى باید به ضعیف کمک کنند 

تا بتواند با قوى برابرى بجوید. اصل معاضدت قضایی بـه صـراحت مـورد    

ست. اقتضاى سالمت جامعه و استقرارعدل و قسط، از جملـه  تاکید قرآن ا

اینست که در مقام داد، همه برابری واقعى پیدا کنند:

اگر ضعف ناشى از ناتوانى عقالنى و جسـمانى اسـت )سـفیه و...(،     -

1باید این ضعف را جبران کرد
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کسى و یتیمى است، باید به  ضعف ناشى از پیرى و یا صغر و بى اگر -

1را جبران کرد قسط ضعف


«و اینکه در حق یتیمان به قسط قیام کنید...» ... 

اگر این ضعف بلحاظ موقعیت سیاسى و حاکمیت ستمگران اسـت،   -

2باید، حتى به جهاد، مستضعفان را از حاکمیت مستکبران بیرون آورد:


کنید و  چرا در راه خدا و مستضعفان از کودک و زن و مرد، نبرد نمى»

گویند خدایا ما را از این دیار کـه اهلـى    خیزید که مى بر نمىبیارى کسانى 

«  ستمگر دارد بیرون بر؟

تأکید بر یارى مستضعف تا بدانجاست کـه نـه تنهـا بـه او حـق       - 

شناسد اگر امکان مانـدن و حـق    دهد مهاجرت کند، بلکه وظیفه او مى مى

بینـد. و   ىستاندن ندارد، مهاجرت کند و به جایى برود که در آنجا ستم نم

ماننـد   اگر نرفت خود در شمار ستمگران است. تنها ناتوانانى که بر جا مـى 

3توانند به آمرزش خداوندى امیدوار باشند: مى


اند،  فرشتگان بگاه چشاندن مرگ از آنان که بر خود ستم روا داشته»

پرسند در چه حال و چه کار بودید؟ پاسـخ گوینـد مـا مستضـعفان روى     

تگان پرسند مگر زمین خدا فراخ نبود ]تا برای رهـائی از  زمین بودیم. فرش

ستم سـتمگران[ روى بـه هجـرت آوریـد؟ ]چـون سـتم پذیرفتیـد از        

اى دارنـد   اند، نه چاره ستمگرانید[. جز زنان و مردان و کودکانى که درمانده

«.برند و نه راه به جایى مى

حـق بـا   »رى و نفـى  سوم؛ از آنجا که عدالت به از بین بردن زورمـدا 

است، هر کس باید حق داشته باشد به دادگاه صالح « کسی است که غالب

رجوع کند. بنابراین، این رویه که کس دیگـری بلحـاظ نسـبت و رابطـه،     

تـوان بجـاى    و کسى را نمـى بجاى متهم تحت تعقیب قرار گیرد، ملغاست 

که بعداً وضع خواهد شد، مجـرم  ی ول شناخت و یا برابر قانونؤدیگرى مس

3قى کرد:تل


گناه هیچکس را بپـاى دیگـرى نخواهنـد نوشـت و تـا پیـامبرى       »

بال بیان[ عـذاب   کیفرنفرستیم و حق و تکلیف را معین نکنیم ]کسى را  به 

«نخواهیم کرد.

را پذیرفتـه اسـت و    ولیتؤ: از آنجا که انسان امانت مساصل یازدهم

چـون بـدون    و بناگزیر باید مستقل و آزاد باشد. 2ولند،ؤعضو عضو او مس

گردد، باید از لحاظ هـر   ولیت انسان از معنا تهى مىؤاستقالل و آزادی، مس

چهار وجه واقعیت اجتماعى از هر گونه اکـراه و اجبـارى در امـان باشـد.     

ـ    بدین قرار دستگاه قضائى  ولیت و ؤبایـد مـدافع اسـتقالل و آزادی و مس

اختیار انسان باشد، از این روست که باید:

را اساس کار قرار بدهد و در خدمت 6«ال اکراه فى الدین»یکم؛ قاعده 

هیچ مقام و شخصى براى تحمیل نظر و عقیده و باورى قرار نگیرد و بدانـد  

 4که حتی پیامبر نیز حق تحمیل دین را به کسى ندارد:

کرد که همه مـردم روى زمـین    خواست، چنان مى اگر خداى تو مى»

«را مجبور کنى که ایمان بیاورند؟خواهى مردم  ایمان آورند. آیا تو مى

بلکـه بایـد   در خدمت تحمیل عقیده قرار بگیرد،قاضى نه تنها نباید 

تحمیل عقیده را از مصادیق فساد در زمین بشمارد و بداند وظیفه قاضـى  
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تجسس درچند و چون بـاور اشـخاص نیسـت بلکـه حفـظ و گسـترش       

دارى واقعیـت   لیتوؤآنهاست. چرا که بدون اختیار، مس استقالل و آزادى و

گیرد. باور دینى هر کـس از   کند و فساد سرتاسر جامعه را فرا مى پیدا نمى

آن اوست. نه تنها داور چند و چون دین هر کس، خداست و پیامبر را نیـز  

رسد که در آن تجسس کند، بلکه موقعیت اجتماعى و فقـر مـالى و...    نمى

نوع باور افراد بوجـود  حقى براى حاکم و قاضى درباره سنجش و داورى در 

1آورد: نمى


کسانى )از فقیران و مردم عادى( را که صبح و شب خداى خـویش  » 

خوانند و خواهان لقاء وجه اویند، از خود مران. از حساب تـو چیـزى    را مى

نویسـند. اگـر    نویسند و از حساب آنها چیزى بپاى تو نمـى  بپاى آنان نمى

«طردشان کنى، از ستمکاران خواهى شد.

دوم؛ ایجاد روابط اجتماعى از راه زور مثـل رابطـه زوجیـت و هـر       

قرار شود، صلح اجتماعى را بـر  ها بر اى که به اکراه میان افراد و گروه رابطه

دهد و فضـاى اسـتقالل و    زند و میزان قهر را در جامعه افزایش مى هم مى

ـ   ها را محدود مىانسانآزادى  هـا را   هگرداند. دستگاه قضائى باید ایـن رابط

باطل گرداند:

1کسى حق ندارد زنان را به ازدواج وادارد.


اید، بنام ارث، زنـان را بـه زور بـه ازدواج     اى کسانیکه ایمان آورده»

«درآوردن، بر شما حالل نیست.

و... 13و باز کسى حق ندارد زن را به زنا وادارد

و  توان زوجین را از تغییر عقیدهبازداشـت  و به استناد زوجیت، نمى

به رغم تغییرعقیده و عدم تمایل به ماندن در زوجیت یکدیگر واداشـت و  

11یا به عذر دفاع ازعقیده، مانع تغییرعقیده و بیرون رفتن از زوجیت شد:


اید، زنان مؤمنى که نزد شما بـه مهـاجرت    اى کسانیکه ایمان آورده»

ـ    مى ان پـى  آیند، بیازمایید. خدا به ایمانشان داناتر است. اگـر بـه ایمانش

شما را ترک ید... و اگر از همسران شما کسى ]بردید به کفار بازشان نگردان

گفت و[  نزد کفار رفت، همان نفقه راکه بابـت زنـان مـؤمن مهـاجر ]بـه      

انـد،   پردازید، به شوهران زنانى که نزد کافران رفته شوهران کافرشان[ مى

«  ى بجویید.اید، پرهیزگار بپردازید. به خدایى که بدو ایمان آورده

و باالخره، تبعیضها و امتیازهاى نژادى، قـومى، ملـى و جنسـى لغـو     

اند و قاضى با بنا گذاردن بـر برابـرى انسـانها، بایـد فضـاى آزادى و       شده

12تر گرداند: اختیار انسانى را گسترده


هـا و   اى انسانها، ما شما را از مرد و زن خلق کردیم و به جمع قبیله»

تـرین شـما نـزد     از یکدیگر باز شناخته گردید. گرامى ملیتها درآوردیم تا

«خدا، پرهیزکارترین شماست.

سوم؛ پیش از آن آوردیم که دستگاه قضایى باید دستگاه مبـارزه بـا   

تمایل قدرت سیاسى حاکم به مطلق شدن باشد. بنابراین، در اینجـا، از راه  

مرکـز  گوییم: یک امر مستمر اینست کـه قـوه قضـائى ابـزار ت     تأکید مى

 -قدرتهاى سیاسى و اقتصادى است. قضاى اسالمى نه تنها مستقل اسـت 

هـایش بـا    بلکه باید در حدود صالحیت -گردیم که به این امر پسان باز مى

جلوگیرى از تضییع حقوق انسان، تمایل به تمرکز منابع قـدرت سیاسـى   

کند.گرى را مهار لى و فرهنگى و نیز تمایل به سلطهما

                                                 
 22قرآن، سوره انعام آیه  ـ 1

 11قرآن، سوره نساء آیه ـ1

 و... 33قرآن، سوره نور آیه  ـ13

 13و  1هاى  قرآن، سوره ممتحنه آیه ـ11

 13قرآن، سوره حجرات آیه  ـ12
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د پاسدار قسط از راه جلـوگیرى از خـوردن مـال    بخصوص قاضى بای

مردم گردد. نه خود با استفاده از موقعیت، مال مـردم را بخـورد و نـه بـه     

1جانبدارى از قدرتمندان، سبب خوردن مال مردم از سوى آنان شود:


دانید کـه دعـوى شـما     اموال یکدیگر را بناحق مخورید و وقتى مى»

ان نیفکنید تا از راه رشـوه و زور، پـاره   باطل است، کار را به محاکمه قاضی

«ای مال مردم را بخورید.

 اصل دوازدهم: اصل قطعی بودن وقوع جرم و تحصیل علـم خـالی از  

دیگر از اصول مورد تصـریح  دیده یکی  شبهه نسبت به هویت بزهکار و بزه

کـردن جـرم و تهـی کـردن      قرآن درباره عدالت کیفری است. شخصـی 

قطعـی کـردن علـم بـر جـرم و       ی و گروهی، از راهمجازات از انتقام فرد

در  و غفلت نکردن از سهمی که دیگـران  دیدگان هویتهای مجرمان و جرم

اند: به شـبهه حـد    شود. هرچند گفته اند، میسر می وقوع جرم نقش داشته

هائی اند. کم نیستند فق های بسیار غفلت کرده شود اما از واقعیت ساقط می

از داننـد و چـون انسـان را     را حداکثر مجازات مین آکه حدود مقرر در قر

دانند، صـدور حکمـی را کـه در صـورت      علم قطعی پیدا کردن ناتوان می

نجا که بنا آدانند.از  ، روا نمیکند اجرا، جبران خطا در قضاوت را نامیسر می

تواند به ظن خویش اعتماد و بدان بسـنده کنـد و علـم     بر نص، قاضی نمی

شود، در تعیین مجازاتهائی کـه   انسانِ نوعی حاصل نمیخالی از ظن، برای 

بایـد از    ، مـی کنند )مانند اعـدام(  ممکن میاشدنشان جبران خطا را نااجر

پیروی کند. این اصل و اصل سـیزدهم  « بهتر است بپرهیزید»نی آاصل  قر

 توأم هستند.

بایــد بــا  : تقلیــل جــرم و تخفیــف مجــازات مــیاصــل ســیزدهم

زدائی همراه نشـود، تشـویق    اشد. زیرا اگر با خشونتئی توأم بزدا خشونت

شود و اثـر معکـوس ببـار     ویان میبه زورگوئی بوده و مایه رونق کار زورگ

ورد. از این رو، اصل تخفیف در مجازاتها را با اصل صلح بر میزان عدل آ می

 و قسط همراه فرمود:

 2گذاری خداوند بر تخفیف است: اصل قانون

[ انسـان ضـعیف   خفیف در حق شما است ]چرا کهبر ت اراده خداوند»

 «.خلق شده است

 3گذارد: ات قاتل، نیز بنا را بر تخفیف میو بر این اصل، در مجاز

 «بیانگر[ رحمت او است.و این ]حکم[ تخفیف از خدا و]»

ـ : حق مبین و شفاف اسـت. بنـابر  اصل چهاردهم ام مراحـل  این، تم

علنی بودن دادگاه، به تنهائی،  باید شفاف باشد. قضاوت بر میزان عدل، می

هایی که جنایتها و جرمها و خطاهای قابل  کند. قانون قضاوت را شفاف نمی

قاضـیان و  ئین دادرسی و هویـت قاضـی یـا    آکنند و  تعقیب را تعریف می

 باید شفاف باشند. نان میآاندازه استقالل 

ن تـری  اساسیزادی است که از جمله آ: اصل رفع موانع اصل پانزدهم

 آنها در قلمرو قضائی؛

زادی انتخـاب قاضـی   آالمقدور  زادی مراجعه به قاضی و حتیآیکم؛ 

 است.

زادی هـر دو جریـان اطالعـات و    آدوم؛ الغای سانسـورها و تـأمین   

قرار کردن قسط اجتماعی یا تأمین امکان برابر رشـد  به قصد بر ها هاندیش

 برای همگان است.

سـرایت  « عمـومی احساسـات  » باید از تب سوم؛ قضاوت نه تنها می

زان زاد و بازگشت به میآباید برای جامعه مهلت ارزیابی  نپذیرد، نه تنها می
                                                 

 111قرآن، سوره بقره آیه  ـ1

 21یه آن، سوره نساء آقر ـ2

 141یه آن، سوره بقره آقر ـ3

مقـامی   باید مراقبت کند حکومـت و هـیچ   ورد، بلکه میآعدالت را پدید 

 قرار کردن سانسور نکند.تحریک احساسات را مجوز بر

تواند  ی نمیین اصل، قاضبر ابنا 3اصل شانزدهم: تقدم تدبیر بر تقدیر.

 توسل جوید.    « خواست تقدیر»حکم خطا، به  در توجیه

اصل هفدهم: عدم تبعیض؛ نه تنها قاضی نباید میان طـرفین دعـوا،   

بایـد مجـری    ض قائل شود بلکه دستگاه قضائی درخور این عنوان میتبعی

قانونی باشد که هیچگونه تبعیض دینی و مرامی و ملی و قـومی و جنسـی   

تبعیض، وقتی نـاتوان بـا توانمنـد     نیافته باشد. از میان رفتن ن راهآو... در 

روبروست، برابر کردن آنها در مراجعه به قاضی و دادرسی است.  

اصل هیجدهم: هرچند اصول پیشین، هدف قوه قضـائى را از لحـاظ   

گرداند، اصل راهنما از لحاظ آینـده دسـتگاه عـدالت،     آینده نیز معین مى

ره قهر و قهر مجدد، حرکت به سوی آشـتى و  تحول در جهت شکستن دای

هـاى سـازنده و بـاالخره متحقـق      هاى تخریبى به فعالیت تبدیل فعالیت

گرداندن حقوق انسان در جامعه آزاد و پیشروئى اسـت کـه در آن مجـال    

شود. حاصل سخن اینکه دسـتگاه قضـایى    شکوفایى انسان روزافزون مى

و عمل و در نتیجه رشد انسـان را  به نوبه خود باید عرصه اجتماعى ابتکار 

تر گرداند و این از راه گـذار از تقابـل و تضـاد قـوا بـه تفـاهم و        گسترده

گردد. پذیر مى همکارى و مشارکت استعدادها صورت

شد اجتماعى در حقیقت رشد آدمى به دست دیگرى نیست. کمال ر

نبایـد   ول رشد خویش بگـردد. پیـامبر نیـز   ؤوقتى است که هر کس مس

2مردم را داشته باشد:ار رشد و یا عدم رشد اختی


«پیامبر[ به مردم بگو من مالک پسرفت و پیشرفت شما نیستم.»]

6یابد: هر کس روى به صلح بیاورد و اسالم بپذیرد، راه رشد را مى


«کند. شود و رشد مى هر کس اسالم آورد آزاد مى»

ـ  اما تا کار به اینجا برسد هر مقام و قوه ت تبـدیل جـو   اى باید در جه

را بگشـاید.   4قهر و تخریب، به جو صلح و آشتى، بکوشد و سبیل االرشاد

دهـد. راه فرعـون راه رشـد     این راه، راهى نیست که فرعون نشـان مـى  

راه استبداد همه جانبه و در نتیجـه قهـر و تخریـب و سـرانجام      1نیست.

سقوط است.

ـ       داد راه بنابراین قوه قضائیه همـراه قـواى دیگـر بایـد اسـباب انس

در نتیجـه  استبداد همه جانبه گردند و راه بر آزادى و اختیار و انتخـاب و  

ها را بگشـایند کـه خـدا آدمـى را بـه       ولیتؤشرکت واقعى انسان در مس

 1خواند: میعادگاه صلح مى

«کند. و خدا به میعادگاه صلح دعوت مى»

اما راه میعادگاه صلح، صراط مستقیم عدل است و آنکس که بـه داد  

13راند، در صراط مستقیم است: فرمان مى


«کند، بر صراط مستقیم است. و آنکس که به عدل امر مى»

11کند: و خدا همگان را به عدل و نیکى امر مى


«خواند. خداوند ]آدمیان[ را به عدل و نیکى مى»

و در همه حال داور باید اختالف و خصومت و جنـگ را بـه دوسـتى    

                                                 
 رک اصول راهنمای اسالم، فصل عدالت ـ3

 21قرآن، سوره جن آیه  ـ 2

 13قرآن، سوره جن آیه  ـ 6

 21و  21هاى  قرآن، سوره جن آیه ـ 4

 14قرآن، سوره هود آیه ـ 1

 22قرآن، سوره یونس آیه  ـ 1

46قرآن، سوره نحل آیه  ـ13

 1قرآن، سوره حجرات آیه  ـ11
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1بدل سازد، عدل همین است:


و اگر دو طایفه مؤمن با یکدیگر در جنـگ افتادنـد، آنهـا را صـلح     »

بدهید. اگر یکى از آن دو، تن به صلح نداد و تجاوز پیشه کرد، با او جنـگ  

کنید تا به امر خدا باز آید. وقتى گردن نهاد، بر اساس عدل میانشان صـلح  

«  دارد. کنندگان را دوست مى کنید. قسط رویه کنید که خدا قسط برقرار

ولیت ؤخواهد و قیام به آن مس دائمى مى اما صلح اجتماعى، مراقبتى

2همگانى است:


«روابط میان خود را اصالح کنید.»

3گردد: از راه این مراقبت دائمى، زمین سرانجام از آنِ صالحان مى


 «شوند. همانا بندگان صالح من، وارثان زمین مى»

ذاتی خـویش. بـرای   اصل نوزدهم: اصل برخورداری انسان از حقوق 

 و پوشـش و مسـکن دارد. در رابطـه بـا    مثال، هر انسان حق بـر تغذیـه   

و یا سعی هـر   3های موجود، افراد ندار نسبت به افراد دارا حق دارند. دارائی

پس هر کس حق کـار دارد. حـال اگـر نظـام اجتمـاعی،       2کس او را است

نـداد و یـا   چیزان قـرار   به حق غذا خوردن را در دسترس بی اسباب عمل

بینوا را بخاطر خـوردن   توان نمیانسانهائی را از حق کارکردن محروم کرد، 

کار را بخاطر مطالبه حق کارمحکوم بـه  از مال مالداران، دزد شمرد و بی غذا

حد کرد. بنا بر بیان آزادی، قضاوت برای بازداشتن متجاوز از تجاوز است و 

ش. به سخن دیگر، آن نظامی نه بازداشتن قربانی تجاوز از احقاق حق خوی

عادالنه است که، در آن هر انسانی از حقوق ذاتی خویش برخوردار باشـد.  

هرگاه انسانها از حقوق خویش برخوردار نبودند، حق دارند برای تغییـر آن  

 نظام قیام کنند.

حقوق ذاتـی انسـان تبعیـت     باید از اصل بیستم: حقوق موضوعه می

سانها برحقوق خـویش عـارف و بـدانها عمـل     براین، بتدریج که انکند. بنا

بایـد تغییـر    کنند، حقوق موضوعه در جهت انطباق با حقوق ذاتی، مـی  می

 باید راهنما بشناسد.    کنند. قاضی، در مقام قضاوت، حقوق ذاتی را می

نباشند که راهنمـای قضـاوت و قاضـی     بسا این اصول تمامی اصولی

های قضـائی،   ن، در بعضی از دستگاهاند. با وجود ای مدهآن آو در قر هستند

هیچیک، و در برخی دیگر، تنها یک یا چند اصـل از ایـن اصـول رعایـت     

شوند  شوند. در ایران امروز، نزدیک به همه این اصول نادیده گرفته می می

 تقدم مطلق دارد.« مصلحت نظام»چرا که 

 

گیری   نتیجه

حـل   شـود و راه  یت، قرآن بیان قدرت مـی بدین قرار، اگر بر اصل ثنو

بستی که هر دو نظر نقل شـده بـه آن مبتالینـد(، بـر      شود )= بن پیدا نمی

حـل منطبـق بـا حقـوق ذاتـی       ه عدمی و بنا بر بیان آزادی، راهاصل موازن

شـود. ایـن    عی انسانها پیدا میانسان و جانداران و طبیعت و نیز حقوق جم

اجرا نبـوده باشـد.   قرن قابل درک و  13حلی نیست که در طول  حل، راه راه

چنانکه، وقتی قرآن زبان و بیان حقوق در یـک جامعـه حقوقمداراسـت،    

شود از قیام مسلحانه بر ضد والیت  سوره مائده عبارت می 33موضوع آیه 

مدار مجری تصمیم جامعه، و این امر مستمری  هور مردم و دولت حقوقجم

هـم در زمـان   م آن زمان و کند. حکم شریعت حق، ه است که آیه بیان می

شود:   گونه ترجمه می ما، بدین

                                                 
 1قرآن، سوره حجرات آیه  ـ1

 13و حجرات آیه  1قرآن، سوره انفال آیه  ـ2

 132قرآن، سوره انبیاء آیه  ـ3

 23و معارج  4حشر  و 31و روم  26ی اسراء، آیه ها قرآن، سورهـ 3

 31قرآن، سوره نجم، آیه  ـ 2

های متجاوز به حقوق انسان و حقوق جامعه مرتکـب   الف( تنها گروه

شوند.   این جرم می

و ب( در مقام کشف، تحقیق، تعقیب، صدور و اجرای حکـم، قاضـی   

چنانکه علـی )ع(،  قرآنی را رعایت کند.باید اصول راهنمای بیست گانه  می

د و به محاربان با حکومت عدل خویش براین مبنـا  صدای چنین عدالتی ش

الزم به تکرار نیست که اگرقراراست قـرآن   6عمل کرد و به آنها مهلت داد.

خودش سخن بگوید و اگر قرار است کتاب حقی باشد کـه هـیچ چیـز آن    

کج و مبهم نیست، معنای آیه و کیفرهای منـدرج در آن در پرتـو اصـول    

جبران، اصل عدم تبعیض، اصل علم قطعـی   متعدد ذکر شده )به ویژه اصل

 شود. بر تقصیر، اصل تخفیف و اصل مهلت( آشکار می

 


 قرآن و تاریخ

 
 :  استریخی و قرآن تا مطالعات نسبت از پرسش

از دید شما پژوهشهای تاریخی چه جایگاهی در درک ما از محتـوای  

قی به مـتن  ند داشته باشند؟ آیا شما اصالً نگاه تاریخی و تحقتوان میقرآن 

قرآن دارید؟ اگر آری، چه تبیینی در مورد پدیده تغییر در تـاریخ از نگـاه   

 قرآن دارید؟

 تغییـر  درباره بحث گسترش برای کند می ایجاد فرصتی پرسش این

قرآن، تـاریخ را بـه دو گونـه     بدان پرداختم قبلی پرسش به پاسخ در که

تاریخ روابط آزاد از قدرت اند و  دهد: تاریخ روابط قوا که عَرَضی توضیح می

)زور( که ذاتی حیاتند. بر این مبناست که قـرآن تـاریخ را فراگـردی بـاز     

کند که یک جهت ندارد و بدین سبب انسان را به بعثت دائمـی   معرفی می

برای تغییر سرنوشت خود، یعنی تالش و حرکت برای بازیـابی اسـتقالل و   

ن، جوامـع انسـانی   کنـد. در قـرآ   آزادی خود و همنوعـانش دعـوت مـی   

تاریخ بسته بـه سـمت و    ند فرجامهای گوناگون داشته باشند. روندتوان می

در میـان خـود،    ها جامعهمناسباتی دارد که نیروهای محرکه  ،سوی روابط

گر جانداران و محـیط زیسـت   میان خود و جوامع دیگر، و میان خود و دی

ک فرجام و اگـر  ف شوند یآورند؛ اگر به سمت روابط قدرت معطو پدید می

. اما این پاسخی فشرده اسـت  یابند میبه سمت روابط آزاد، فرجامی دیگر 

ریخ در اندیشه غـرب  که نیاز به تبیین دارد. از این رو، در آغاز، به تبیین تا

ای به روایت فردوسی از تاریخ خواهیم داشـت و   پردازیم، سپس اشاره می

 گشت.  آنگاه از این رهگذر به بحث قرآن بازخواهیم 

  

 الف: تاریخ به روایت فلسفه غرب
در دوران متأخر تاریخ، هگل، مارکس و انگلس و اگوست کنـت و   ـ1

انـد و   هستند که نخست قالبی ذهنـی سـاخته   ماکس وبر، صاحب نظرانی

اند. از دید اینان، تاریخ، عبور از دورانـی   نگاه تاریخ را در این قالب ریختهآ

 :شود به دوران دیگر فهمیده می

هگل قالب دیالکتیک را سـاخت و، بـدان، میـان آفریـدگار و      ـ1ـ1

آفریده رابطه برقرار کرد: خدا در هستی متعین که خود آفریـده اسـت از   

ای  ن از خودبیگانگی ایده که به شـیوه شود. از دید وی، دورا خود بیگانه می

 کند. میسر باز« ایده سرمدی»دوران تحقق  گیرد به دیالکتیکی انجام می

طبقـه   نخست در جامعـه بـی   از دید مارکس و انگلس، انسانها ـ1ـ2

دارای اند. در جریـان تکامـل، رو بـه تضـادمندی آورده و      زیسته اولیه می
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انـد. جامعـه طبقـاتی مراحـل شـبانی و       طبقات با منافع متضـاد گشـته  

طبقـه  داری رسـیده و در آن، دو   وبهدورانسرمایه ا در نوردیدهکشاورزی ر

اند. درکنارشان، طبقه خرده بورژوازی اسـت.   کارگر پدید آمدهبورژوازی و 

: جامعـه  یابـد  یه داری تا انقالب ادامـه مـی  از این دید، جریان رشد سرما

شود، بنوبه خـود، بـر اثـر رشـد      بورژوازی که جانشین جامعه فئودالی می

شود و دیکتاتوری پرولتاریـا اسـتقرار پیـدا     طبقه کارگر، دچار انقالب می

خیـزد. از   وری، تضاد اجتماعی از میان بر می. با استقرار این دیکتاتکند می

 چـرا  است، خطی. هست خطی و نیست دیالکتیکی دیگر تحول پس، این

دارد و، بـه خـط مسـتقیم،     مین برمیا از را تضاد پرولتاریا، دیکتاتوری که

 آن در. کنـد  مـی  رهبـری  جامعه انسانی را به جامعه کمونیستی واپسـین 

 ایـن  طـول  در. کنـد  مـی  پیدا تحقق کامل و جامع انسان که ستا جامعه

 جبـار  نقـش ( تولیدی روابط با تولیدی نیروی تضاد) تولیدی رابطه فراگرد،

 .  کند می بازی را

با هم متفاوتند: در نظر هگل، این اراده خداونـد   یکجا نظر،در دو این

ـ    ته است که در تقالی بازیافتن خویشتنی است که در عـالم فعلیـت جس

خ است که انسان از خـود  است ولی در نظر مارکس و انگلس، این ارابه تاری

را برد که در آن، انسـان خویشـتن    می ای جامعهبه سوی بیگانه را، به جبر،

. بدین ترتیب که اگرچه تغییـر نخسـتین از   یابد در جامعیت و کمال باز می

کتاتوری پرولتاریا، رابطه آزاد به رابطه قواست، اما از آن پس، تا استقرار دی

های  بندی در محدوده این روابط است که شکل جامعه در روابط قوا است و

شوند. تغییر نهائی که آزاد شـدن از روابـط    اجتماعی جانشین یکدیگر می

 1گیرد. قوا است، با استقرار دیکتاتوری پرولتاریا انجام می

بـر نظـر    دد. بناگر میدوم به آگوست کنت و ماکس وبر بر دیدگاه ـ2

 ای است: وار و مرحله اینان تاریخ دوره

به نظر آگوست کنت، دوره اول تاریخ، دوره دینی اسـت. دوره   ـ2ـ1

 خوانـد  مـی دوم دوره فلسفه متافیزیک است. وی ایـن دو دوره را منفـی   

چون علم حاکم نبوده است. دوره سـوم، دوره علـم و از ایـن رو، مثبـت     

 {23}است.

نحلـه تـاریخ آلمـان، تـاریخ را هدفمنـد       ماکس وبر، همانند ـ2ـ2

پـذیرد، جریـان تـاریخ را     . با وجود اینکه جبر مطلق تاریخ را نمیداند می

از  هـا  جامعـه . دانـد  مـی عقالنی های هناعقالنی به جامع های هتغییر از جامع

کننـد.   مرحله ناعقالنی به مرحله سنتی و از آن به جامعه عقالنی تحول می

آنها نقش قائل است. با آنکـه  « عمل اجتماعی»رهگذر  وی برای انسانها، از

ـ بر دهـد، ولـی ایـن     یخالف مارکس، به باور )روبنا( نقش عامل تحول را م

 {21}.داند میاالطالق ن عامل را جبار علی

=  تولیـدی  روابـط ) زیربنا نخست انگلس، و مارکس نظر در بدینقرار،

 روبنـا  آن، تبـع  بـه  و نـد ک می تغییر( سرمایه با کارگر و دار سرمایه رابطه

 اسـت  بـاور  نخست که اینست بر وبر ماکس اما. کند می تغییر... ( و باورها)

داری سـازگاری   هسـرمای  با که آنجا از کاتولیسیم چنانکه. کند می تغییر که

 یـک  بسـان  نداشت، پروتستانتیسم )و بیشتر کالوینیسـم( پیـدا شـد و   

 عقالنیـت )عقالنـی  ریدا سـرمایه  پیـدایش  و گشـود  را بسـت  انفجار،بن

                                                 
 او اصطالح است. نبرده بکار را «تاریخی الیسمماتری» اصطالح مارکس ـ1
  3جلد ، 1333صفحه  به کنید نگاه. است برده بکار را «جدید ماتریالیسم»

Thèses sur Feuerbach Karl Marx  .حصول دوره تاریخی از دید او، دین م
این  Ludwig Feuerbach (1133-1142) خود است. اما فردریک انگلس در

پیشرفتی مهم ارزیابی کرده و  را نظر این وبر ماکس اصطالح را بکار برده است.
 آمده قلم و اندیشه به بسیار، واقعیتهای از غفلت با وجود، اینگفته است: با 

 .است

 2کرد. ممکن را( هدفمند

 دربـاره  وبـر  نظرمـاکس  .است لیبرال دموکراسی فراگرد، این فرجام

قوا هسـتند، بـا    های هها، رابط ها، رابطه معهدرجا که، دورانی در تحول، سیر

نظر مارکس، هرچند در چند و چون تغییر متفاوت است اما در اصل تغییـر  

ق ی دولت حقوقمـدار، و انسـانهای دارای حقـو   همخوانی دارد: جامعه دارا

مانند امااین بار، سلطه یکی بـر دیگـری،    طبیعی، همچنان در رابطه قوا می

همانند سلطه فرهمندانه خاص دوران باور غیر عقالنی و یا سـلطه سـنتی   

نیست، بلکه عقالنی است. عقالنـی اسـت زیـرا    « تقدس سنت»مبتنی بر 

افراد و بر قانونی بـودن  ل گرفته در بیرون مبنای آن باور به هنجارهای شک

، عقالنـی و هدفمنـد   «عمل اجتماعی»وقتی  3ها استوار است. عمل مسلط

 شود.   شد، بتدریج رابطه با دین قطع و با دانش و فن برقرار می

 تغییـر  جریـان  کنت، اگوست و انگلس و مارکس و وبر ماکس نظر در

داری، روابط قوا نفـی   سرمایهین جریان است که در دوران ا در و است یکی

( ازدیدماکسـوبر ) شـود  یـاعقالنیمی  شود )از دید مارکس و انگلـس( و  می

شود )از دید اگوست کنت و مـاکس وبـر و    می ومعرفتدینیتابعمعرفتعلمی

 رود )ازدید مارکس و انگلس(.   زیتویستها( و از میان میوپ

: دارویـن  جبرگرائیها بوددورهبیستم،قرناوائلکهاستدانستنی

شناسانه، و مارکس جبر اقتصادی، و دورکیم جبر اجتمـاعی، و   جبر زیست

این، برای اهل دانـش  بنابر {22}فروید جبر روانشناسانه را پیش کشیدند.

و اندیشه مشکل بود قائل به آزادی انسان و توانائی او به استدالل عقالنی، 

ا را مطلق نشـمرد  در مقیاس وسیعی، شوند. با وجود این، ماکس وبر جبره

 و برای انسان آزادی عمل قائل شد.

 و واقـع  امـور  بودنـد  مـدعی  کـه  هـا  پوزیتویست حتی قرار، بدین

انـد و از   ند، برای تاریخ قالبی ذهنی ساختههاشان موضوع علم هست رابطه

 آنجـا  از اما. داردجریانکهاستذهنشانساختهتاریخهمینآنها، دید

 راهبـر  را او و تراشیده جباری آنها از یک هر د،شو نمی جبار بدون جبر که

م ترسـی  نظریاتشان توسط پیشاپیش، آنها، خود که اند کرده راهی از تاریخ

ئی هـا  هسازها و نه بعد از آنها، تاریخ بـه را  . اما نه پیش از این نظریهاند کرده

و که آنها ترسیم کرده بودند، نرفت. در حقیقت، آنها از واقعیتی که انسانها 

اند بلکه تغییر دلخواه  شان بودند نپرسیدند که چگونه تحول کردهها جامعه

 خود را به تاریخ نسبت دادند.  

  

 تاریخ غربی های هنقد فلسف
از هگل تا وبر، مرکز عالم، و قلب تاریخ، اروپا اسـت. وبـر کـه بـر      ـ1

را محـور و فعـال   « روابـط تولیـدی  »کند که چرا  مارکس اشکال وارد می

سـازی مشـغول   است، خودش، از سوی دیگـر، بـه محور  گردانده  مایشاء

ـ  کـه  است داده را نقش همان بدان و محور را «باور»است. او  ارکس بـه  م

در حقیقت، اصل راهنما، همـواره ثنویـت تـک     {23}دهد روابط تولید می

سازان از عوامـل دیگـر   ها، نظر بینی بوده است. در نتیجه همین تکمحور 

 اند. غفلت کرده

وقعـی  « امـر اجتمـاعی  »باره نظر دورکیم درگرچه ماکس وبر به  ـ2

ـ  ت ننهاده است، اما خود او نیز غافل است زیرا در اول، کارش نظرسازی اس

ریزد که در نظر دارد. همـین انتقـاد بـه     و سپس تاریخ را در آن قالبی می

                                                 
باره نظر ماکس وبر پیرامون در ,Le savant et le politique  Max Weberـ2

ها  های بسیار و کتاب عقالنیت مقاله عمل و عمل اجتماعی و نیز چهار نوع
 اند. ته شدهنگاش

باره سلطه نیز نظر ماکس وبر در Economie et société, Max Weber ـ3
  ها و کتابها شده است. موضوع بحثهای فراوان در مقاله

http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A8ses_sur_Feuerbach
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A8ses_sur_Feuerbach
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هگل و مارکس و انگلس نیز وارد است. هگل نیستی مجـرد را بـا هسـتی    

 هسـتی  پیـدایش  نیسـتی،  در هسـتی  ر نشاند تا با عبور دادن مجرد براب

 سـارتر،  قـول  بـه  آنکـه،  حـال  {23}.کند توجیه و دهد توضیح را متعین

برابر  توان میو این دو را بر چه پایه عقلی  ،و نیستی نیست ،هستی هست

تلقی کرد! کار هگل غفلت از نیست بودن نیستی نیسـت، کـار او هسـتی    

را سـاخت. امـا بعـد،    « ماتریالیسم تاریخی»نگلس بخشیدن بدان است. ا

تاریخدانان و اهل نظر امرهای واقع را موضوع ارزیابی کردند و دانستند که 

دستکاری  کم آورده، جعل کرده و امرهای واقع را« امر واقع»انگلس هرجا 

 1اش جور شود. کرده تا با قالب ساختگی

نه از ناعقالنی بـه  چگو دهند میسازان توضیح ن هیچیک از نظریه ـ3

تحول کـرد؟ خـدای هگـل هسـتی      توان میعقالنی و از قدرت به آزادی 

ایست که نیازمند به خلق هستی متعین و از خود بیگانـه شـدن در    بالقوه

 «ایده» .است بالفعل هستی بمثابه خویش بازیافتن برای این هستی و تقال

 وطـن  اروپـا،  در امسـرانج  و پیمایـد  می راه جامعه آن به جامعه این از او،

 {21}اسـت!  تـوطّن  درخـور  کـه  است اروپائی جامعه تنها زیرا. گزیند می

که اگـر تضـاد ذاتـی هـر      دهند میند و توضیح نتوان نمیمارکس و انگلس 

پدیده است، جامعه کمونیستی اولیـه چـرا بـدون تضـاد بـود و جامعـه       

بطه قـوا  شود و چگونه است که را کمونیستی متعالی چرا از تضاد خالی می

د و قـدرت  شو در جامعه طبقاتی، به سحر دیالکتیک به رابطه آزاد بدل می

دهـد کـه    ماکس وبر نیز توضـیح نمـی   2سپارد؟ جای خود را به آزادی می

 چگونـه  سـلطه  زیـر  –وقتی برابر نظر او، بنا بر سلطه است، رابطه مسـلط 

 و مشـروع  و قانونی طرف، دو برای که شود بدل رابطه از نوعی به تواند می

 بگردد؟ حقوق ترجمان

ین، حاصل تخریب برا، قدرت فرآورده رابطه قوا، و بناافزون براین ـ3

ای جز رابطه قوا نبود، انباشـت ویرانگـری بـه مـرگ و      است. هرگاه رابطه

 هـای  هکه در آنها رابط اند بودهئی ها جامعهانجامید. چنانکه  ویرانی کامل می

د و آنها را به وادی مـرگ ره  ان آزاد گشته های هوار جانشین رابط قوا سرطان

 اند.   برده

مانند: یکی غفلـت   پاسخ می تاریخ بی های هدرحقیقت،دوامردرفلسف

هائی که ایـن فیلسـوفها بـرای     های آزاد و دیگری سرانجام از وجود رابطه

هم زنـدگی متعـالی    ا زندگی، آناند، یعنی مرگ ر قوا قائل شده های هرابط

 آرمانی جامعه به نه نیز تضاد دیالکتیک که دانستند دیرتر چه گر اند! دیده

و رشد دیوانساالری )بوروکراسی مدرن( که خاص  3انجامد می فاجعه به که

                                                 
کننده تاریخ از پیش انگاشته شود،  دیالکتیک تبیینباشد کهاین  وقتی بنا برـ 1

صاحب نظر، حتی اگر نخواهد در امرهای واقع دستکاری و آنها را با قالب سازگار 
ه بر کند. انتقادهایی ک کند، عقل دیالکتیک محور او خود این کار را می

باره درشی مستند هستند به نظر دورکیم اند، بخ ماتریالیسم تاریخی وارد شده
 {22}و روش بازداشتن ذهن از دخالت در شناسائی امر واقع:« امر واقع»

 .اند بوده وبر ماکس نظر پیرو که اند کرده کسانی را دیگر انتقادهای -

 محور: گویند می که هستند و اند بوده کسانی کنندگان انتقاد دسته سومین -
 واقعیتها دیگر مهه دیدن از را انگلس و مارکس بضرورت تولید، شیوه کردن

 {26} :است بازداشته

بودن دیالکتیک دسته چهارم فیلسوفان مارکسیستی هستند که به غلط  -
 {24} اند: تضاد ذاتی پی برده

 موضوع  ار انگلس استناد مورد دسته پنجم آنها هستند که امرهای واقع  -
 {21}: اند شده کاری دست که اند شده متوجه و کرده تحقیق

 ابوالحسنبنیصدر ید به مبحث سوم تضاد و توحید نوشتهنگاه کنـ 2

در پی یافتن ( La critique de la raison dialectitque) سارتر در کتابـ 3
داند و  علل گرایش انسانها به خشونت است. او خشونت را ریشه بدیها می

ر است، فرجامی ناخوشـایند  جامعه عقالنی هدفمند است به باور ماکس وب

 .کند یارویاورمی بی زیرا انسان را تنها و در برابر قدرت 3.یابد می

سـازهای   همان سمت و سو را نیافت که نظریهپا نیز، تاریخ در ارو ـ 2

دادند. با این وجود، مارکس به استناد نامه یک پزشک کـه از   فوق بدان می

را « شیوه تولیـد آسـیائی  »راه شمال افریقا به آسیا سفر کرده بود، نظریه 

ای ایستا شمرد و اسـتعمار را عـاملی    ها را دارای سامانه اینجامعه پرداخت.

هـا   های اجتماعی این جامعه مترقی دانست، چرا که موجب پویا شدن نظام

 ،اختصـاص داد و « شیوه تولید آسیائی»ویتفوگل کتابی قطور به  2شود. می

 دسـتکاری  ساختند نمی اش نظریه با که را فراوانی واقع امرهای رویه، بنابر

ـ  6شوند. سازگار آن با تا کرد ر رابطـه  در حقیقت، هیچیک از نظرسازان، اث

 غفلت این به. بینند نمی یک از آنها را هربا یکدیگر بر نوع تحول  ها جامعه

 .پردازم میاز ب کننده تعیین بس

« محوریاروپـا »بـا یکـدیگر و    هـا  جامعـه نتیجه غفلت از رابطه  ـ 6

شـوند   ئی مـی ها هتوجی شوند، می قائل اروپا سود به که تبعیضی یعنیآنها،

 تند:هس ها هنظری ناقض بسا که

 نظـام  هـر  و اسـت  درونی تحول، هرگاه: پرسید چیز هر ز قبالً باید ●

کند، از چـه رو، حتـی در اروپـا،     حول میمت آن درونی محرک را اجتماعی

 اند؟ ، همزمان و همآهنگ رشد نکردهها جامعههمه 

ژاپـن،  اند، ماننـد   های اروپا را نداشته دیگری که ویژگی های هجامع ●

  شوند؟ اند و می داری شده سرمایه چگونه صاحب مناسبات

 سـلطه  اسـت،  برده گمان هگل که سان آن غرب، در «ایده»حضور ●

دهـد بـا زیـر     کند و به غرب اجازه مـی  را بر بقیت جهان توجیه می غرب

رفتارهای جنایتکارانه کنند، پس با قدرت )= زور( یکی است. این  ها هسلط

ادامـه  « ایـده متعـالی  »خود تا تواند به سیر جدالی  ایده زورمحور کجا می

 دهد. افزون بر این،

ــا محــوری» ـــ4 ــن نظ«اروپ ــه، ای ــی  ری ــاریخی را از ویژگ ــای ت ه

که صاحب نظر را مجبور به یکـی  کند. توضیح این شمولی محروم می جهان

 کند: از دو کار می

، یکی و همان الگـوی تحـول جامعـه    ها جامعه تمامی تحول الگوی●

ظر مارکس این بود و در باال یادآور شدم او بـرای  اروپائی مورد نظر است. ن

که را ساخت. غافل از این« ید آسیائیشیوه تول»آسیائی، نظریه  های هجامع

کننـد و   دارای تاریخهائی هستند که یک جریان را طی نمـی  ها جامعه اوالً،

بـه سـامانه   « سامانه اجتماعی ایستا»ثانیاً، هرگاه استعمار الزم باشد تا که 

، بـه زعـم   هـا  جامعـه عی پویا بدل شود، پس تضاد درونـی و ذاتـی   اجتما

مارکس، عامل جبار نیست و ثالثاً، استعمار، بـه معنـای جریـان نیروهـای     

                                                                              
کاهد، خطرناک و فاجعه آمیز توصیف  دیالکتیکی که انسان را در شئی فرو می

انتشار یافت. اما جلد دوم هیچگاه انتشار  1163د. جلد اول کتاب در کن می
انجامد و نه به جامعه بی  نیافت. زیرا سارتر پی برد که دیالکتیک به فاجعه می

 نماید. طبقه با انسانهای جامع. مراجعه به مبحث سوم تضاد و توحید بجا می

بدین خاطر که دین از دید ماکس وبر، انسانها سمت و سو را گم می کنند ـ 3
ها جای به تبیین علمی می دهد. با وجود این، انسان ها با دو  بمثابه تبیین پدیده
شوند: عدم دسترسی به تبیین علمی جهان و در نتیجه  مشکل روبرو می

سرگردانی و بزرگ شدن دیوانساالری و از دست رفتن بیش از پیش آزادی 
 (La rationalisation des activités sociales)  انزوا روند گرفتار انسان انسان،

 بر مبنای تحلیل ماکس وبر.

مارکس دو وظیفه برای انگلستان قائل شده بود: یکی ویرانگر )ویران کردن ـ  2
    {33} رک؛. ودیگریپویاکردنهمانسامانه( اقتصادیایستا–سامانه اجتماعی 

یت ایران و موقع کتاب در طبیعت فصل به کنید رجوع تفصیل  برای{31ـ } 6
 نقش مدرس، نوشته ابوالحسن بنی صدر
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محرکه از جامعه زیر سلطه به جامعه مسلط است و، این جریان، همـانطور  

استعمار زده را به تـأخیر   های هدهد، هم تحول جامع که تاریخ شهادت می

آنهـا را همچنـان    را به آنها تحمیل کرد کـه « شیوه رشدی»هم  انداخت و

 کننده نیروهای محرکه نگاه داشته است.  صادر

 .نظرماکسوبرنیزدرخورهمیننقدهست

 بـه  دادن تـن  نظـر،  ایـن  قبـول . دارند را خود های تاریخ ها جامعه ●

 چنـدگانگی  امروز، غرب. است «تاریخ فلسفه» اینگونه نبودن شمول جهان

 .است پذیرفته را اه فرهنگ

شمول نشـدند، بلکـه در    سازان جهاناین نظر های هنه تنها نظری ـ1

را  ها هباید نظری هائی نیز که فراگرد تحوالت اجتماعی و اقتصادی می جامعه

کرد، آنها را تکذیب کرده است: نه آرمان هگل در غرب تحقـق   تصدیق می

انگلسـتان روی داد و نـه    یافت و نه انقالب پرولتری، بنا بر نظر مارکس، در

عقالنیت هدفمند وبر در غرب متحقق شد. غرب امروز در بن بست فکری 

زندگان بر روی زمین را با خطر مرگ روبرو « عقالنیت هدفمندش»است و 

 کرده است.

که نظر مارکس، بیش از هفتاد سال اندیشه راهنما بـرای  این طرفه ـ1

ینه عینی انقـالب پرولتـری در   بخشی از جهان شد که بنا بر همان نظر، زم

بود که به صـورت، و  « روبنا»آن، وجود نداشت. یعنی بر خالف نظر او، این 

نه به واقع، نقش عامل جبار تحول را ایفا کرد. و نیز، تحول بیـان دینـی در   

اروپا، تحول از بیان قدرت به بیان آزادی نبود. بلکه تحول به بیان قـدرتی  

راه را برای اسـتقرار روابـط قـوائی گشـود کـه      بود که به زعم ماکس وبر، 

او برخطاسـت   گویـد  میداری نام گرفت. ژاک آتالی که در نقد وبر  سرمایه

است، خود بر اینست که دو سـوم  « ملت یهود»داری ابداع  چرا که سرمایه

یعنی بسا برای اولین بـار در تـاریخ    1تولید در جهان امروز، تخریبی است.

ین، میـزان تخریـب از میـزان سـازندگی پیشـی      حیات انسان بر روی زم

گرفته است. بسا غرب، در اثر رنسانس، آماده بازیافـت بیـان آزادی بـوده    

هـای مـدرن،    است اما نخست پروتستانتیسم و سپس انـواع ایـدئولوژی  

 های دیگری را بر روی غربیان گشودند.   بیانهای قدرتی شدند که بیراهه

ت مردمان این و آن که به دس های مردمی تاریخ تمامی جنبش ـ13

اند برای مطالبه حقوق و برقراری میزان عدالت بوده است.  جامعه رخ داده

توان یافت که مردم آن به خاطر گستردن  را نمی ای جامعهتاریخ هیچ 

بساط ستم جنبش کرده باشند. این واقعیت حاکی از اینست که هر 

معطوف به بازیافت  کنند، در آغاز، تغییری که مردم در آن شرکت می

حقوق و آزادی است و اندیشه راهنمای آن، از دید مردم، ترجمان حقوق 

پرسید آیا از خود بیگانه شدن اندیشه  توان میو آزادی آنها است.اما 

 انگلس و مارکس عقول چشمان نبشها در بیان قدرت، به جراهنمای این 

 تبیین تغییر یک نوانع به را تغییر دو وبر، تا هگل از است؟ نیامده وبر و

جای نظر به امر  به اند؟زیرا کرده تبیین بینانه تک اینگونه چرا. اند کرده

اند و آن را هم فعال مایشاء  ابتدا در ذهن خویش یک محور ساختهواقع، 

، هر کردند میاند. بسا اگر آنها خود در انقالب موفقی شرکت  تاریخ کرده

 دیدند.  دو تغییر را می

تنها جای درخور اقامت ایده است )هگل( و غربی که  غربی که ـ11

داری است )مارکس و انگلس(  بخشی از جهان نائل شده به دوران سرمایه

اند  و غرب به مثابه جائی که ساکنانش به مرحله عقالنیت هدفمند رسیده

                                                 
 Anti–Economique Marc Guillaum, et Jacques) اقتصاددان دو این اطالع ـ 1

Attali ) در فصل یازدهم اقتصاد توحیدی نوشته ابوالحسن بنی صدر موضوع
 داری، سرمایه ابداع در یهود قوم نقش درباره او قول برای و بحث شده است.

  {33} به دکنی نگاه

 موثر های عامل انسانها اند شده سبب که هستند هائی دیدگاه )ماکس وبر(،

 آنها یاد از را مناسباتی و روابط و عملها ذهنیتها، این. ببرند یاد از را دیگر

و تحول را ممکن و جهت و  سازند میای را  یکدیگر مجموعه با که اند برده

توان به این جریانات توجه  کنند: برای نمونه می بسا مسیر آن را معین می

د که داد: جنگهای صلیبی که اروپا به راه انداخت، از جمله برای آن بو

اروپا  {32}جریان طال از افریقا به قلمرو اسالمی را به طرف اروپا برگرداند؛

یت آن در حال افزایش در دورانی تحول عمومی خود را انجام داد که جمع

 رکه خویش را در تولید بکار گیرد؛ست نیروهای محتوان میاین، بود و بنابر

 ساخته انحطاط ارگرفت گری، سلطه و جنگها را روز آن جهان مسلط قدرت

ا بخشی از اروپ و نبود اروپا مرزهای در ای تهدیدکننده قدرت نتیجه در و

و بسا غیر  ها هجهان را مستعمره کرده بود؛ نیروهای محرکه از مستعمر

از قلمرو اسالمی به به سویش جریان داشتند؛ جریان اندیشه  ها همستعمر

ورد؛ مساعد شدن آب و مداری و فلسفه روشنائی را ببار آ غرب که انسان

 تنها) «فیزیوگراسی»هوا با افزایش تولید کشاورزی توأم با پیدایش نظریه 

 نیاز و ؛(است کشاورزی کند می ایجاد ثروت که اقتصادی فعالیت

 و دانش به فعالیتها نیاز و شهرها پیدایش و صنعت به رشد به رو کشاورزی

 از ای مجموعه مه،ه و همه ،... و امریکا کشف نسبی، صلح دوران یک

. بینیم می که بخشیدند را مسیری و جهت غرب تحول به که بودند عوامل

جهت، به مسیر خویش ادامه  پرسید آیا غرب در این توان میامروز هنوز 

 به و شود می خویش آزادی و استقالل بازیافتن پی در انسان و یا دهد می

 ؟آید میباز زندگی راه به مرگ بیراهه از آزادی، بیان یمن

های تاریخی که ذکرشان رفت جبرگرا هستند. اما جالب  فلسفه ـ12

ای  ها از مرحله هستند که تحول جامعهاینجاست که در همان حال، مدعی 

گیرد! اما خودجوش صفت فعالیت و  به مرحله دیگر، خودجوش انجام می

. ندا فرموده قدرت فعالیتها قدرت، با رابطه در تحول آزاد است. حال آنکه،

 و شده تناقض متوجه لنین قرار، از شود، می مربوط مارکس نظر به آنچه در

گرائی  چه افزودن اراده س افزوده است. گرگرائی را بر نظریه مارک اراده

کند و راه  کند، اما قدرت را نیز هدف فعالیت سیاسی می تناقض را رفع می

. تحول خودجوش بندد طبقه می را بر تحول از جامعه طبقاتی به جامعه بی

داری به جامعه کمونیستی ساخته ذهن بود و جامعه  از جامعه سرمایه

 در اراده که کرد. چرا سازنده نظر غافل شدکرد و ن چنان تحولی را نمی

 بگردد؟ قدرت نافی تواند نمی قدرت خدمت

 هسته این او، نظر در اینکه جز. است وارد هگل نظر به انتقاد همین

 بیگانه خود از متعین هستی در که آزادی ایده ایده، که دارد وجود عقالنی

ی رها شدن و فعلیت بخشیدن کامل به خویشتن است. تقال در است شده

چند  این تبیین نوعی توجه کمرنگ به امکان دو نوع تغییر است، هر

 را بیرون آورد.« ایده سرمدی»تواند، از قالب دیالکتیک،  باالخره هگل نمی

 را انسان که خاطر بدین او نظر که برآنند وبر ماکس نظر جانبداران و

 طور به است، ستانده جبر از را مطلق صفت ته است وشناخ نقش صاحب

 ای اراده بدهند توضیح توانند نمی آنها اما. افتد نمی نقد این بند در کامل

 چگونه نیست، خودجوش بنابراین، و، است قدرتمدار عقل فرآورده که

 گردد؟ آزادی به سانان راهبر تواند می

تاریخی هگل و مارکس و انگلس و ماکس وبر، های  هنظری ـ13

تر و از علم پرتر شوند.  که، به تجربه، نقد و از ظن خالی هائی نشدند نظریه

هایی که شود، نقد در آنچه به نظرهای هگل و مارکس و انگلس مربوط می

لکتیک اعتباری دن دیانه برای قالب کر 2اند از دیالکتیک به عمل آمده

ا پایان، نقشی اند و نه به عنوان روش شناختن تاریخ از آغاز ت باقی گذاشته

                                                 
 رک به مبحث سوم کتاب تضاد و توحید ـ2
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 اند. برایش برجا گذاشته

و « مرام ترقی»دیگر صدق نکرد.  های هجامع در نیز وبر ماکس نظر اما

زده به ارمغان برد، مول که غرب برای کشورهای استعمارش فرهنگ جهان

ت و در خود غرب نیز علم جانشین دین نگش ها جامعهعامل رشد آن 

 نگشت. 

 بوده ناگزیر آن، های پویائی و سلطه زیر–غفلت از رابطه مسلط  ـ13

دلیل در خود آنها  بینیم می کنیم، می تأمل که نظرها در چراکه. است

به آن نیست بلکه نزد سازنده نظر است. زیرا آن عاملی را که صاحب نظر 

ساز به او بخشد، در واقع، نقشی را که نظر نقش جبار وفعال ما یشاء می

–دهد، ندارد. حقیقت این است که بدون غفلت از رابطه مسلط  می

بر اصل ثنویت تک محوری تاریخ که  های هنظری از یک هیچ زیرسلطه،

 . اند بودهاند، قابل ساخته شدن ن ساخته شده

ه به ای ک استعمارزده های هجامع مبارزه نیز و امپریالیسم به لنین

اما از آنجا  {33}یابند، توجه کرده است. خود بمثابه یک ملت وجدان می

دهد، نقش نظام  داری جهانی می که نقش محور فعال را به سرمایه

صدور نیروهای بیند که از راه  را نمی ای جامعهاجتماعی بسته یا نیمه بسته 

انه از خود بیگپذیرد. و نیز، جنبش اجتماعی و  محرکه خود، سلطه می

مشاهده دولتی  بیند. بعضی بر این نظر هستند که با شدن آن را نیز نمی

ای برای  ن به این امر پی برده و وصیتنامهساخت، لنی که استالین می

جلوگیری از بیگانه شدن دیکتاتوری پرولتاریا در توتالیتاریسم استالینی 

 دهند می توضیح دیگر بعضی نوشته است اما بدان توجه نشده است.

آهنگ طبقه  حزب پیش و گرداند مبارزه هدف را قدرت خود، لنین، وقتی

کارگر را جانشین این طبقه کرد و در اخالق، مصلحت )کلک زدن به 

بورژوازی و دموکراسی را هدف مبارزه جلوه دادن و... ( را بر حقیقت مقدم 

و حاکم شناخت، در واقع مبانی عملی و نظری استالینیسم را ساخت. 

توانست از استقرار توتالیتاریسم جلوگیری کند چنانکه  و نمیوصیت ا

–های رابطه مسلط  استالین آن را سانسور کرد. افزون بر این، او پویائی

 :زیرسلطهرانیزندید

غرب شد « از آنِ»طرف نیست. چنین نیست که اگر  قدرت بی ـ12

بکار  پرولتاریا شد،« از آنِ»بقیت جهان را برکشد )تصور هگل( و یا اگر 

« از آن»بنای جامعه آرمانی آید )تصور مارکس و انگلس( و یا اگر 

را حقوق بگرداند  ها هومداررابط دار گشت، جهان را جهان وفور مایهسر

 سلطه زیر –)برداشت از نظر ماکس وبر(. قدرت فرآورده رابطه مسلط 

. دخیلند عوامل دسته هفت هم رابطه این استمرار و تشکیل برای و است

 هفتگانه است: عوامل همین بیانگر رابطه این دیگر، بیان به

  

 ب: تاریخ روابط قوا و عوامل سازنده آن
 نبریم یاد از و کنیم اصالح باال، نقدهای به که را ها نظریه از یک هر

 به نظرها جویند، نمی فرجام یک ها جامعه تحولهای جهان، این در که،

 روابط: شوند می نزدیک یابد، می انجری که سان آن تاریخ به یعنی واقعیت،

قدرت فرآورده هفت دسته عوامل هستند و نیروهای محرکه در هر 

 .دهند می را سمت آن یا این جامعه، هر تاریخ به شوند فعال که جهت

 دارند حضور سلطه زیر –هفت دسته عوامل که در هر رابطه مسلط 

 :از عبارتند

ای که، درآن،  دوگانگیاز خود بیگانه شدن موازنه عدمی در  ـ1

ای که نقش  ل دارد و زیر سلطهمسلطی وجود دارد که دائماً نقش فعا

بینی، از لحاظ صادر  کند. دقت را که بیشتر کنی می می پذیر را بازی فعل

کند.  کردن نیروهای محرکه این زیر سلطه است که نقش فعال را بازی می

 در سلطه زیر –گر  سلطههای رابطه  ن مختصر در مطالعه پویائیتوضیح ای

 مه خواهد آمد. این عامل خود دسته دیگری از عوامل را در پی دارد؛ادا

 که قدرتی بیان در آزادی بیان بمثابه دین شدن بیگانه خود از ـ2

 رابطه این بودن مقدر و( زیرسلطه) مطیع و( مسلط) مُطاع ِرابطه گر توجیه

 ش و فن و نظر(.دان گیرند می قرار دسته این در همچنین) است

 تواند واقعی باشد یا فرضی.  به نام دشمن بیگانه که می عاملی ـ3

 (. زور بردن بکار خاص بنیادهای دیگر و مسلح قوای) زورعریان ـ3

 های هرابط در و شوند نمی فعال رشد در وقتی محرکه نیروهای ـ 2

 .افتند می بکار زیرسلطه، –مسلط

دنها و کر رنگ و ها فریفتاری و فریبها انواع و دروغ) تزویر ـ 6

 نیرنگ بازیها و... (

اسیر این نوع رابطه و  های هوار روابط قوا در جامع بسط سرطان ـ4

محدود شدن روزانه روابط آزاد )غفلت انسانها از آزادی و حقوق ذاتی 

قرار شدن انواع تبعیض و اسیر به جای حقوق، بر خویش، نشستن تکالیف

قدرت )در واقع عامل اتصال تارهای عنکبوت شدن زن در روابط شخصی 

در رابطه و  های هو قشربندی جامع 1شود( روابط شخصی قدرت، زن می

های اجتماعی دارای منافع متضاد و، بخصوص،  بندی شکل گرفتن گروه

کنند و  جریان نیروهای محرکه در مجاری که روابط قدرت ایجاد می

 تخریب بخش رو به افزایشی از آنها(. 
د و هر تغییر شکل که بپذیرد، فرآورده این درآی شکل هر به تقدر

محوری را اصل راهنما و منطق  عوامل است. ولی وقتی آدمی ثنویت تک
برد  بیند و گمان می کند، این واقعیت بس آشکار را نمی صوری را روش می

بیند که چون قدرت فرآورده این عوامل  ی است. و نیز نمیقدرت خنث
شود،  ا نمیابزاری در خدمت هیچ انسان و گروه انسانهاست، وسیله و 

جوید و مدعی قدرتمداری را آلت فعل خود  بلکه فوراً حاکمیت می
 کند.  می

 و سلطه زیر –مسلط روابط های پویائی تاریخ قدرت، تاریخ
 در موجود اجتماعی نظامهای در ها پویائی این که است تغییرهایی

نند. اما این تاریخ، تنها تاریخ ک می ایجاد رابطه نوع این اسیر های جامعه
ممکن نیست. کوشش انسانها برای بازیافت استقالل و آزادی و حقوق 

 خویش نیز تاریخ خود را دارد. 
   

 ج: تاریخ به روایت حکیم ابوالقاسم فردوسی
 که سان آن تاریخ، بیان را آن بنگریم، شاهنامه به که فردوسی دید از

، نه مبتنی بر قالبهای از پیش طراحی یابیم می بدیا می جریان واقع در
 شده ذهنی. کوتاه سخن اینکه در شاهنامه:

قوا  های هرابط ها هرابط که شود می کشیده تصویر به دورانی ●
نیستند؛ نه گرما هست، نه سرما، نه گرسنگی، نه بیماری، نه پیری و.... 

این دوران تاریخی  نیازند. اما و شاد و بی طبیعت سرسبز و انسانها جوان
رسد. دو عامل در این از  ن میبه پایا زند میآنگاه که جمشید دم از خدائی 

بیگانگی نقش دارند: یکی تغییر اصل راهنمای عقل جمشید از موازنه خود
عدمی به ثنویت )من خدا و مردم بردگان مطیع خدا( و دیگری از خود 

کننده رابطه  ت )توجیهبیان آزادی در بیان قدر بیگانه شدن دین بمثابه
 برای قدرت، محور بر جامعه با جمشید رابطه تغییر (.برده –خداوند 

 ایرانیان (.سوم عامل) درآید ایران به تا کند می ایجاد فرصت بیگانه
 قوای و شوند می بدل پذیر فعل و شاه بنده ایرانیان به فعال، و شهروند
)عامل چهارم(.  ددهن می بسط را قدرت از اطاعت به اعتیاد سرکوب

شود و دختران  کشد، بر ایران شاه می حاک جمشید را به بند میض
کند )بسط روابط قوا  و ستم پیشه می گرداند میجمشید را همسران خود 
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 توجه واقعیت دو و عامل پنج به حکیم اینجا، تا(. پنجم عامل –در جامعه 
جامعه را  یزندگ که آزاد های رابطه وجود یکی واقعیت، دو. است کرده

گرداند، و دیگری بسط روابط قوا در جامعه و قائمه  زندگی در بهشت می
گشتن زور. اما ضحاک دروغ را نیز زبان رسمی قدرت خویش  ها هرابط
ار نیک، دهد. دین مروج پندار نیک، گفت کند و در جامعه رواج می می

گفتارها و  ها وپندار گر توجیهخیزد و بیان قدرت  کردار نیک از میان بر می
 محرکه نیروهای شوند )عامل ششم(. کاری می کردارها همه فریب

 ضحاک دوش دو بر روئیده مارهای خوراک مغزهاشان که جوانانی)
)عامل  یابند می عمل امکان تخریب در که محرکه نیرهای دیگر و شوند می

 هفتم(
آزاد  های هرابط قلمرو از سلطه زیر –مسلط روابط های پویائی

افزایند. نماد ویرانگری و مرگ  قوا می های هند و بر قلمرو رابطکاه می
 شانه دو بر که شوند می مار دو قواست، روابط قلمرو توسعه از ناشی که

 جنبشی کاوه جنبش ملی، حیات مرگ پیشاروی. رویند می ضحاک
 و استقالل در زندگی و بازیابد را آزاد روابط جامعه اینکه برای شود می

 دی را از سر گیرد.و آبا آزادی
 نیست، طرف بی قدرت که مهم این به تنها نه فردوسی قرار، بدین

 برده را انسانها و آورند می پدید را قدرت که عواملی بلکه دارد توجه
نبش کاوه که هرگاه ج داند می نیک او. شناسد می نیز را کنند می قدرت

حیات جامعه  زیر سلطه به –های رابطه مسلط  روی نمی داد، پویائیهای
 بخشید. ایرانی پایان می

 شاهنامه، در. شود می شاه فریدون و شود می پیروز کاوه جنبش ●
 نیک رهبر های ویژگی با سازگار دارد نام فریدون که شاهی های ویژگی

 نو، از فریدون، سلطنت با. اوستاست در کردار نیک و گفتار نیک و پندار
گیرد. دوران  بستگی جهان را فرا می. صلح و همخیزند برمی میان از مرزها

شود. صلح تداوم دارد تا آن هنگام که  رشد در استقالل و آزادی می
کند: سلطنت ایران  فریدون جهان تحت سلطنت خود را به سه قسمت می

دهد.  میرا به ایرج و سلطنت توران را به تور و سلطنت روم را به سلم 
گ فریدون، میان این سه رابطه قوا آورند و با مر مرزها رابطه قوا پدید می

شود. از این پس، تاریخ ایران دو جریان است که به موازات  برقرار می
 روند:  پیش مییکدیگر، 

 جریان جنبشها برای بازیافت آرمان شهر مستقل و آزاد و آباد. ـ1
رابطه قوا با انیران و در درون ایران که بسا کرم هفواد نماد تمرکز  ـ2

 نباشت قدرت و سرانجام مرگ آنست. و تکاثر و ا
 قرار فنا معرض در ایران و شود می فراگیر قوا روابط که بار هر

وقتی وطن در تمامیت  :آورند می باز ایران به را حیات جنبشها گیرد، می
گیرد، آرش نماد خیزش ملی  ارضی خود در خطر انکار و تجاوز قرار می

کننده حیات ملی، ل تهدیدوطن است و هر زمان که عامبرای دفاع از 
 بسیار و است.رستم نماد برخاستن و راندن دشمن قدرت خارجی است،

 حیات که است «انیران» با قوا روابط ترجمان بمثابه داخلی استبداد وقتها
 دهند می روی کاوه جنبش نوع از لذا،جنبشهایی. اندازد می خطر به را ملی

که  دهند میای را تشکیل  شوند که زنجیر بهم پیوسته ئی میها هو حلق
 تاریخ استقالل و آزادی است. 

 شود؟ می ایران تاریخ یگانه جریان جریان، دو این از یک کدام
 آنهاست بر و ندهند دشمن به کشور ایرانیان که اینست حکیم خواست

 نه آن در که آزادی و استقالل شهر شهر، آرمان بازیافت تا را جنبش که
باشد، ادامه دهند. او که قوانین پیدایش و بزرگ  یری و نه جنگ و نه ...پ

داند که قدرت خود  دهد و می شدن و، سرانجام، مرگ قدرت را بدست می
میراند و نیروهای محرکه را به خود  تواند  انسانها را می میرد و تا می نمی

دو جوان  مغز شان روزانه غذای که ضحاک شانه دو بر مار دو) خوراند می 

خواهد پهلوان بگردند، بسا رستم و کاوه و آرش  رانیان میاست(، از ای
در  مداری بگردند. چراکه اگر ایستادگی بر حق نباشد و الگوهای حق

ند، به سخن دیگر، جنبش ای را پدید نیاور جریان تاریخ رشته بهم پیوسته
یافتن استقالل و آزادی فردی و جمعی و مستمر نباشد، بسا بخاطر باز

شود، از این رو،  ن با مرگ جامعه ملی همزمان میمرگ قدرت حاکما
 پایان به تواند می دهد: ایرانیان! غفلت از جنبش فردوسی هشدار می

 داشته راسخ عزمی ایرانیان گاه هر: بیانجامد ایران تاریخ و ملی حیات
قالل است در ملی حیات ،«مباد آنها یکایک تن نباشد، ایران چو» که باشند

 در عمر نهادن با شد آرش نیز خود فردوسی .یابد و آزادی ادامه می
 تاریخ از نیز و میراننده و میرنده قدرت تاریخ از را ایرانیان بدان،. شاهنامه

 .کرد آگاه رشد، و آزادی و استقالل در زندگی
  

 د: تاریخ به روایت قرآن
ای  فرشته 1شود: در قرآن، تاریخ قدرت با یک مقایسه آغاز می ـ1

کند. با این توجیه که من از آتشم و آدم از خاک  م مقایسه میخود را با آد
کند. بدین قرار، از دید  است، در واقع میان خود و آدم رابطه قوا برقرار می

 آن طرف یک کم دست که ایست رابطه سلطه، زیر –قرآن، رابطه مسلط 
ا مه، برای آنند که انسانهه رهنمودها، قرآن، پایان تا آغاز از. است شیطان

عامل  6و  (از رابطه قوا به رابطه آزاد بازگردند و از بندگی قدرت )= زور
 دیگر رها شوند. 

شوند. میوه ممنوعه همانا  آدم و حوا در بهشت ساکن می ـ2
ای که  وگانگی جستن و بدان رابطه قوا برقرار کردن است. این بار، فرشتهد

زوج آدم و حوا القاء شیطان گشته است، دوگانگی و تقابل با خداوند را در 
ردی و دانشی برابر دانش گ ه از این میوه بخوری، جاودانه میکند: هرگا می

زوج دوگانگی را اصل راهنما و دروغ را راست و راهنمای  2یابی! خدا می
 شوند.  رند و از بهشت رانده میخو میکنند و از میوه ممنوعه  خود می
و آزادی و حقوق و  کنند: عرفان به استقالل آن دو توبه می ـ3

 رهگذر از حیات تاریخ زمین، روی بر استعدادها و فضلها و کرامت خویش.
 ،(پیامبری) آزادی بیان یمن به آزادی و استقالل بازیافتن برای جنبش

 محیط و جانداران و انسان مرگ تاریخ تاریخ، که شود می آن از مانع
گستر  بط قوای خشونتریخ تنها تاریخ رواسان، تا بدین. بگردد آنها زیست

آزاد در رابطه قوا،  های هنیست: تاریخ، همواره با از خود بیگانه شدن رابط
زدائی پایان  ستقالل و آزادی و روش گشتن خشونتآغاز و با بازجستن ا

پذیرد. و از نو... بدین سان، قرآن واقعیتی بس مهم و همواره پنهان از  می
د: هستی بر توحید استوار است، کن دید عقل قدرتمدار را خاطر نشان می

شود هرگاه  و رابطه قوا عارض بر رابطه آزاد است. رابطه قواکشنده می
   نخیزد. ان به درمان عارضه برانس

قدرت از خود بیگانه  های هآزاد در رابط های هبر روی زمین، رابط ـ3
تر  نسبت که قلمرو روابط قدرت گسترده، به همان ها جامعهشوند. در  می
 3کنند. افزون پیدا میشمن و زر و زور و تزویر نقشی روزشود، د می

 دور، افتند. ویرانگری بکار می نیروهای محرکه کمتر در رشد و بیشتر در
ای از  و تکاثر ثروت )مؤلفه 3شود می ونها قار و رهبانان و استبدادیان دور
 2یابد. فروشی تا گورستان ادامه میو فخر قدرت( های همؤلف

شوند. پیامبری هشدار و پیشنهاد  با مرگ رویارو می ها عهجام این
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، از بیراهه ها جامعهشود برای اینکه اینگونه  بیان استقالل و آزادی می
سرطان، شود که روابط قوا، چون  مرگ به راه زندگی بازآیند. بسا می

اند. بیان قدرتی که راهنمای انسانها گشته آنها  تمامی جامعه را فرا گرفته
است چنانکه هشدار و ز آزادی و حقوق خویش یکسره غافل کرده را ا

 ذاتی حقوق و آزادی و استقالل بر شنوند و شنوند و یا می انذار را نمی
 و نوح قومهای. روند می آخر تا را مرگ بیراهه و شوند نمی عارف خویش

 1اند. رفته میان از سان این...  و ثمود و عاد
 و استقالل به اقلیتی که، در آنها، اند بوده ئی نیزها جامعهاما  ـ 2
، ها جامعه. این اند بوده عارف خویش استعدادهای و ذاتی حقوق و آزادی

یراهه مرگ به راه زندگی ها بر میزان حق، از ب به یمن استقامت این اقلیت
دهد که  تاریخ شهادت می 2اند. اند و به حیات خویش ادامه داده باز آمده

آن برای نقش اقلیت آزاد، ولو کم شمار، قائل اهمیت بتمامی که قر
شود، بجاست. چرا که نقش این اقلیت در نجات حیات یک ملت و  می

وهی که ادامه آن، یک امر واقع مستمر تاریخ است. بعثت پیامبر و گر
ان ، و در دور«ده تن بشارت یافتگان» موفقیت آن را تضمین کردند

 بانی نفری 22 گروه یک جزایرکهال بخش معاصر، برای مثال، جنبش رهائی
 نیز و ایران در نفت صنعت کردن ملی جنبش محرکه نیروی یا و شدند آن

 همگی آنها، مشابه و بودند کوچک های گروه همچنان، که ،1324 انقالب
 نیروی هم و آزادی و استقالل برای جنبش هم که است این گواه

ه در نجات و ادامه کنند براین، اندیشه راهنما نقشی تعییننامحرکه،ب
 کند: حیات یک ملت بازی می

ها،  شده قرآن و بسا در شمار مهمترین از بخشهای فراموش ـ 6
رهنمودها برای جلوگیری از تخریب نیروهای محرکه و بکار گرفتن آنها در 

ملی رشد است. از این دیدگاه در حرامها و حاللها که بنگریم، فهرست کا
ریم. دقت نظر شگرفی را مشاهده آو یاز نیروهای محرکه را بدست م

کنیم که در شناخت و تمیز تغییر در محدوده روابط قوا از تغییر روابط  می
که  یابیم میهمچنین، رهنمودهائی را  3قوا به روابط آزاد، بکار رفته است.

 اند که روابط قوا هستند. تجویزشده ای برای رفع عارضه
 از تغییر موجدِ محرکه وینیر  و جنبش نقش از ما فهم آنکه برای

 بیان بدون چرا بدانیم هم و شود شفاف و دقیق آزاد روابط به قوا روابط
 است الزم نیستند، میسر آزادی و استقالل بازیافت  و جنبش آزادی،

 ائیها/پوی نیز و سلطه زیر –گر سلطه روابط به ناظر روندهای /پویائیها
دی را از همدیگر باز روندهای ناظر به جنبش برای استقالل و آزا

 :3شناسیم
الیت اقتصادی با های تضاد )تضادهای اجتماعی، تضاد فع پویائی ـ1

و مناطق رها شده و « رشد»های ، تضادهای قطبسالمت محیط زیست
 ینده و...(آینده به زیان آ، تضاد حال و بنابراین محروم

ل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و پویائی قدرت )در اشکا ـ2
 «(. نگیفره»

،در ریز قدرت از هرگونه بازرسی انسانهای ابهام و بیم )گ پویائی ـ3
 نتیجه، نامعلوم یافتن سرنوشت خود و گرفتار ترسها گشتن(.

                                                 
 23و غافر  31و عنکبوت  41و  46های  های قصص، آیه قرآن، سوره ـ1

 های هود و... قرآن، سوره ـ2

و  114و   116و هود  33و انفال  162تا  121های  قرآن، سوره اعراف، آیه ـ3
  21و  21قصص 

اند و در کیش  وحیدی، نیروهای محرکه بشمار آمدهقتصاد تدر کتاب ا ـ3
ه هم نیروی محرکه است شخصیت، روشهای آزاد زیستن و رشد کردن انسان ک

در رشد یا تخریب است، کننده نیروهای محرکه و هم بکاربرنده آنها و هم تولید
و برد  روشهائی که عقل قدرتمدار بکار میاند و در عقل آزاد نیز  مطالعه شده

  اند. باید بکار برد، شناسانده شده روشهایی که عقل آزاد می

هایی نژادی و جنسی و ملی و قومی  های تبعیض )تبعیض پویائی ـ3
زادی و رشد، و آنها که تبعیض به زیان زندگی در استقالل و آو... و بدترین 

 سود مرگ انسان حقوقمند و مرگ طبیعت است(به 
خواری در هر چهار بعد واقعیت اجتماعی  های رانت پویائی ـ 2

 )سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی(.
ینده )جهان آهای پیشخور کردن و از پیش متعین کردن  پویائی ـ 6

 (شود تر می ست و زمان به زمان، این قرض بزرگامروز، جهان مقروض ا
 ارضای اقتصادی، فعالیت هدف) واقعیت از بریدن های پویائیـ  4
 نیست، است زیست محیط که واقعیتی و است انسان که واقعیتی نیازهای

 ...( و است هدف سود حداکثر بلکه
های تجزیه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه زیر  پویائی ـ 1

جامعه مسلط  سلطه که با پویائی جذب و فعال شدن نیروهای محرکه به
همراه است )برای مثال، اقتصاد ایران، نفت و استعدادهای انسانی و 

کند. با  کند و کاال و خدمات وارد می سرمایه را به اقتصاد مسلط صادر می
شود و با وارد  صادر کردن نیروهای محرکه، جامعه ایرانی از کار محروم می

دهد. در نتیجه  ست میکردن کاالها و خدمت، کارهائی را هم که دارد از د
شود. تجزیه، بُعدهای دیگر جامعه را نیز فرا  اقتصادش متالشی می

گیرد، مقدار قابل  گیرد. در برابر، اقتصاد مسلط نیروهای محرکه را می می
طه، کند. نظامهای اجتماعی در راب جذب را جذب و بقیه را تخریب می

 مانند.( بدین مبادله است که بر پا می
ای تحدید فعالیتها به فعالیتهائی که سود را به حداکثر ه پویائی ـ1

ها و  ملیهای اقتصادی به فعالیتهای ماوراءرسانند و تحدید فعالیت می
نها و تحدید اقتصادهای زیر سلطه به اقتصاد تک آشرکتهای وابسته به 
 در سیاسی فعالیت تحدید ت با پویائیاس همراه محصولی. این پویائی

برای حکومت بر خود  ها هنخب گزینش یا و( سلطهزیر جامعه) اطاعت
 قدرت ضدفرهنگ پویائی با همراهند )جامعه مسلط( و این دو پویائی 

مصرف انبوه هستند و یا خود بکار مصرف بمعنای  گر توجیه که عناصری)
( و این سه همراهند با پویائی تنهائی و انزوای انسان. آیند میتخریب 

 فرجام غمبار اصالت فرد. 
های  های تغییر محور از تولید به مصرف از رهگذر پویائی پویائی ـ13

های  دیگری که مصرف انبوه در جامعه مسلط است و نیز از رهگذر پویائی
تغییر محور فعالیت اقتصادی از تولید به مصرف در جامعه زیر سلطه. این 

ور ابرابریهای روز افزون، خشونت روزافزون و پیشخها هستند که ن پویائی
 دهند. کنند و توضیح می افزون را ایجاب میکردن روز

مد در سطح هر کشور آهای نابرابری )نابرابری از لحاظ در پویائی ـ11
نابرابری  محرکه در اختیار،و در سطح جهان، نابرابری از لحاظ نیروهای 

 تشکیل ها را که نقاط اتصال شبکه جهانی ماوراءملیمیان مکانهائی 
 و باروریها نابرابری و مانند می شبکه این از بیرون که اییمکانه و دهند می

 اقتصادی فعالیت زمان با مسلط اقتصاد در اقتصادی فعالیت زمان نابرابری
 (روزافزون فرهنگی و فنی و علمی نابرابری و سلطه زیر اقتصاد در

 سرعت نابرابریهای بیگانگی انسان از علم و فن ) پویائیـ 12
 های هجامع در که با شتاب رشد علمی و فنی سانهاان انطباق و موزشآ

 و موزشآ کند و نابرابری تعمیم را روزافزون می« فنی»مسلط نیز بیکاری 
 انسانها که جدید فنون و دانشها موزشآ شدن طوالنی و بغرنج و پرورش

 .دهد می قرار کز علمی و فنیمرا مطلقه والیت تحت را
تر  ع موجود در طبیعت کمیابتنها منابهای ندرت؛ نه  پویائی ـ13

 انسان که است کمیابی تشدید راه از داری،ازجمله، سرمایه شوند، بلکه می
 راه از ندرتها اداره «اقتصاد علم» کار نتیجه، در. سازد می خود برده را
شود. اما تنها در قلمرو  می« ها فعالیت ضرورترین به منابع تخصیص»

ندرت رو به افزایش است.  به هنیازهای غذا و پوشاک و مسکن نیست ک
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شوند. در بحبوحه رشد علمی و  آب و هوای سالم نیز دارند کمیاب می
شوند. با وجود حجم  فنی، در بخش بزرگی از جهان دانش و فن کمیاب می

ها، در  بازی در بورس ها هعظیم سرمایه، به لحاظ بکار افتادن سرمای
 بخشهای حتی و جهان از بزرگی بخش سلطه، زیر–محدوده روابط مسلط 

 .شوند می سرمایه کمبود گرفتار مسلط، اقتصادهای گسترش حال در
ن به مثابه نیروی کار و شدگی انسان )انساپویائی شیء ـ13
 کننده( مصرف

لت فعل قدرت شدن آپویائی انتقال رهبری از انسان به قدرت و  ـ12
گرد انتقال انسان. ایران تحت والیت مطلقه فقیه، به آشکاری تمام، فرا

رهبری از انسان به قدرت را در معرض دید اهل خرد قرار داده است. و در 
جهان امروز، در تولید و در مصرف، انگیزه و دلیل، در انسان نیستند، در 
بیرون انسان هستند. انگیزه در قدرت است )سود حداکثر، تمرکز، تکاثر، 

 انباشت( 
 دیگر و زادیآ از غفلت در رفتن فرو یا جبرهای  پویائی ـ16

 سرانجام و. قوا روابط زندان در ابد حبس به شدن محکوم و انسان حقوق
 :شود می ها پویائی این حاصل

پویائی تخریب و مرگ: تخریب تنها این نیست که دو سوم  ـ14
و خدمات ویرانگر هستند، تخریب بزرگتر، راندن  ها هوردآتولید فر

خواری است. همراه این تخریب،  رانتبه قلمرو اقتصاد مجازی و  ها هسرمای
شود. همراه این دو ویرانگری، انسان در  محیط زیست است که ویران می

 شود.  حقوق و استعدادهای خویش ویران می
ها است.  اش، فرآورده این پویایی هفتگانه های همؤلف با قدرت، تاریخ

اریخ، تاریخ اما این تاریخ، تاریخ یک عارضه است. از این رو، در بطن این ت
عمومی دیگری جریان دارد که تاریخ زندگی و یا جنبش برای بازیافتن راه 

 زندگی است:
و  ها هپویائی انقالب: در غرب، که از دیرگاه، اصل راهنمای فلسف ـ11

راهنمایش ثنویت بوده است و بنا بر آموزش دینی، انسان با  های هاندیش
ری بمثابه جنبش برای رها شدن از ، تاریخ پیامبآید میگناه اولیه به دنیا 

سته است به تصور آید. طرفه توان نمیروابط قوا و باز یافتن روابط آزاد، 
« انتگریسم»که فیلسوفی بنام هانری لوی، زاده شدن بر فطرت را این

خدا بر  -بدیهی است که او از موازنه عدمی و رابطه انسان 1خوانده است.
داند. به نظر  به رابطه آزاد، هیچ نمی این اصل و نیز تغییر رابطه قدرت

هایی چون مالتاریا توجیه  رسد گویی او دارد برای گفتار و کردار رژیم می
جوید. از راه اتفاق نیست که پیش از او نیز، فیلسوفان سازنده فلسفه  می

اند روابط قوا را عارضه تلقی کنند و تاریخ دیگری را  اریخ نتوانستهت
 ش برای بازیافت استقالل و آزادی است.ببینند که تاریخ جنب

 افتند، می بکار آزادی و استقالل در وقتی محرکه نیروهای قرار، بدین
 در چون و. شود می آزادی و استقالل تاریخ تاریخ، و آورند می ببار رشد

افتند، بکار ایجاد قدرت، بزرگ شدن و متمرکز و  ر میبکا قدرت روابط
 .آیند میمتکاثر شدن قدرت 

نقد شدند و دانستیم که از دید قرآن، تغییـر رهـا    ها هنک که نظریای

 بیـان  یمن به انقالب شدن از روابط قوا است و دانستیم که چرا اگر پویائی

خ را به تـاریخ اسـتقالل و   تاری اند،جریان کرده می ابالغ پیامبران که آزادی

انداخت،  میداد و نیروهای محرکه را در رشد بکار ن آزادی انسان تغییر نمی

بسا زندگی انسان بر روی زمین در همان مراحل اولیه به کام مـرگ رفتـه   

 پیشین، پرسشهای به پاسخها در که قسمت آن – بود، پاسخ پرسش شما

                                                 
برای ( La pureté dangereuse, Grasset, 1113) هانری لوی در کتاب ـ1

های گوناگون را به زعم  شود و انتگریسم های دهگانه قائل می انتگریسم، خاصه
 کند. خود با یکدیگر مقایسه می

این نظر که تاریخ روابط قـوا   از قرآن، :شود می معلوم -است نجسته پاسخ

منظر به انسانها، داند، از این  را عارض بر تاریخ استقالل و آزادی انسان می

هرچند بسـیاری از  - آموزد نسل بعد از نسل، درسی را آموخته است و می

 دائمـی  بعثت به انقالب، به باید انسان: نظیراست بی که –اند آن غافل مانده

و آزادی خویش برخیزد و بـدین جنـبش جریـان     استقالل بازیافتن برای

تاریخی در مورد قـرآن،   تاریخ را تغییر دهد. حال باید پرسید آیا مطالعات

انــد؟ بــه  آزادی و تــاریخ روابــط قــوا پــی بــردهبــه تــاریخ اســتقالل و 

انـد و   اند؟ از راه و روش بعثت دائمی آگاهی یافتـه  شناسی پرداخته عارضه

اند؟ به این کار، صاحب این قلم در طول چهـار دهـه مشـغول     آگاهی داده

ادی بوده است. و البتـه  است. هدف او، یافتن و در اختیار گذاشتن بیان آز

 توفیق از اوست!
 

 بیان آزادی و دانش
 

خلقت هفت  ؛پرسش هشتم: آیاتی در قرآن وجود دارد همچون

/الملک 2/فصلت، آیه 12/بقره، آیه 21آسمان )در آیات متعدد مانند آیه 

های آسمانی )سوره  شدنشان با شهاب و...( و استراق سمع شیاطین و رانده

زده شدن آدم دیوانه )سوره  ( و یا آیه راجع به شیطان11تا  4صافات آیات 

زی بشر ( که به عقیده برخی به هیچ وجه با دانشهای امرو242بقره آیه 

ای از صاحب نظران، این گونه آیات از جنس  سازگار نیست. از دید پاره

عرضیات قرآنند، به این معنا که، به قول آقای سروش، بر سبیل همزبانی با 

وی، باید با کنیم، یا در تعبیر دیگری از  باید آنها را تحمل   فرهنگ عرب

گذریم چراکه آنها هیچ مدخلیتی در رسالت پیامبر و آسانگیری از آنها در

 پیام بنیادین دین ندارند. تفسیر شما از این دسته آیات چیست؟

باره وجود جن و انس را هم بر موارد باال بیفزائیم، هرگاه پرسش در

 های هیشترین موردهای مشخص درباره نسبت قرآن و آورداین پرسش ب

گیرد. در آغاز و پیش از ورود به بحث، به  میی عصر حاضر را در برعلم

 پردازم که جا دارد: نقدی می
 

 گر نقد روش عقل توجیه
دلیل بر عهده مدعی و یا مدعیان است. او و یا آنها هستند که  ـ1

باره آنها هائی دلیل بیاورند که در آیه« دنغیر علمی بو»باید بر ادعای 

شود دلیل شما کدام است؟  پرسش دارند. اما چرا از مدعی پرسیده نمی

و از  داند میزیرا از سوئی، عقل قدرتمدار مدعی انگ زدن را ابراز قدرت 

شود شنوندگان  سوی دیگر، اعتیاد عقلها به مدار کردن قدرت، سبب می

 ر دلیل ادعای شما چیست؟ و یا خوانندگان از مدعی نپرسند آخ

کند. از این رو حکم  نمی« خلق»کند،  می« توجیه» گر توجیهعقل  ـ2

پیشانی قربانی قدرتمداری خود  کند و آن را بسان یک انگ بر صادر می

چسباند. از آن پس، گویی این وظیفه قربانی است که انگ را از  می

 پیشانی خود بزداید. 

حور و محک سنجش خویش در عقل قدرتمدار، مطلوبی را م ـ3

کند. در نتیجه، هرگاه یک پدیده یا  و روابط می ها هبررسی و شناخت پدید

رابطه با این محور مطلوب ذهنی، البته به زعم این عقل، نخواند، حکم بر 

که این قیاس صوری است، زیرا کند. غافل از این بودنش صادر می مردود

آشکار را نبیند و آن اینکه ، واقعیتی بس گر توجیهشود عقل  سبب می

 خود در بند است.

بیند که هفت آسمان و... را خالف  این چنین عقلی ظاهراً نمی ـ3

 علم دانستن، ضد علم و سخنی متناقض است، از جمله به این دالیل؛
های رایج کنونی را «نظر»ضد علم است، زیرا هنگامی که  ـ1ـ3
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استناد آنها، این شمار از قرآن شمرده و به  های همحک صدق و کذب گزار
ی ، معنایش بستن راه بر رشد علمخواند می« غیر علمی»های قرآن را  آیه

الیقین نگشته، علم قطعی انگاشته است.  است. زیرا نظری را که هنوز علم
« علم قطعی»آوریها و ویرانگریهای بزرگی که در قرن بیستم بنام  مرگ

بنام فلسفه علمی و...( روی  )چه به نام پیروی از ایدئولوژی علمی یا
کند، خود حل  اند و این دعوی که گویا رشد، مسائلی را که ایجاد می داده
 حاصل چنین پندار ضد علمی هست. 1کند، می

غرب دارد به دوران تضاد دین و دانش، دورانی است که در  ـ2ـ3

که با وجود تفسیر جدید از تورات و انجیل برای رسد. طرفه این سر می

، گرایشی دینی بر اینست که «کیهان شناسی علمی»ار کردنش با سازگ

، از -که قطعیت ندارد -« نظر علمی»دلیلی وجود ندارد بر این که 

 این، بنابر 2نظرصحت، بر نصوص عهدین غلبه داشته باشد.

طرفی را از آن  این روش، ویرانگر خود علم است زیرا بی ـ3ـ3

کند که  می« اندیشه راهنما»شی از ای را بخ ستاند. وقتی کسی نظریه می

رود، در  نی دیگری میبکار نفی و اثبات این یا آن نص قرآن و یا کتاب دی

واقع از پیش اعالم کرده است هدفش چیست. این شیوه ثنویت تک 

پذیر  اینجا( محور فعال و دین محور فعلمحوری است که در آن، علم )در 

 هر دو است.شود. این شیوه، ویرانگر علم و دین  می

هایی  علم بسته به اینکه در چه بیانی )گفتمانی( تجلی کند ویژگی

دارد. رابطه هر دو بیان آزادی و قدرت با علم در جدول زیر به اختصار 

 آمده است:
 

 بیان قدرت

ثنویت اصل راهنماست و سازگارست 

با؛

 بیان آزادی

موازنه عدمی اصل راهنماست و سازگار 

است با؛

از توقعات قدرتتابعیت علم  استقالل علم

عدم بیطرفی بیطرفی علم

نیازمندی نظر علمی به کاربردن زور بی نیازی نظرعلمی از کاربردن زور

کاربرد علم در خشونت گستری کاربرد علم در خشونت زدائی

پر بودن نظر علمی از تناقض خالی بودن نظر علمی از تناقض

نقدگریزی و تجربه ناپذیری علم د و تجربه پذیری علمنق

کدورت علم شفافیت علم

عدم آزادی جریان و انتشار علم آزادی جریان علم و انتشار آن

قرارنداشتن دلیل در خود نظر علمی قرار داشتن دلیل در خود نظر علمی

همراه بودن علم با مجاز خالی بودن علم از مجاز

بکار بردن نظر علمی که به ضرورت با 

ست در تصدیق و تکذیبظن همراه ا

بکار نبردن نظر علمی که به ضرورت با 

ظن همراه است در تصدیق و تکذیب

علم بمثابه شناخت واقعیت آن سان که 

 خواهد قدرت می

علم بمثابه شناخت واقعیت آن سان 

که هست

محدود بودن علم به حدودی که بیان  نامحدود بودن قلمرو علم

                                                 
تی( به پایان رسیده و موج )تمدن صنع الوین تافلر براینست که موج دوم ـ1

در کتاب موج  کند. او ( تمدن جدید را جانشین میسوم )انقالب االکترونیک
آمیز از تمدن صنعتی به  کوشد راه صلح سوم )ترجمه شهیندخت خوارزمی(، می

حل بجویند که تمدن  د، به ترتیبی که برای مسائلی راهتمدن جدید باز کن
فصل بیست سوم کتاب، از لحاظ ایرانیان خواندنی  صنعتی پدید آورده است.

ی موضوع بحث قرار «راه رشد»ست است زیرا در این فصل، ایران را الگوی شک
ورهای رفت اما در ایران و در بسیاری از کش دهد که تنها راه رشد گمان می می

 طلبند. حل می ها ساخت که راه جهان مسئله

 {32}نگاه کنید به  مقاله  ـ2

کند میقدرت معین 

علم در خرافه گرائینقش یافتن  نقش نیافتن علم در خرافه گرائی

ها هعلم منشعب در رشت علم به مثابه مجموعه دانایی

ش و های هعلم گرفتار تبعیض میان رشت

وسیله توجیه تبعیضها

علم مجموعه خالی از تبعیض وبکار 

نرفتن علم در توجیه تبعیض ها

قطعی و مطلق انگاری علم نسبیت علم

م در سانسورهاکاربرد عل ها اندیشهکار برد علم در جریان آزاد 

کار برد علم در برآوردن نیازهای قدرت کاربرد علم در برآوردن نیازهای انسان

کند هدف علم را قدرت معین می  هدف علم علم است

)= با شناخت واقعیت آن سان که 

هست(

علم عامل تشدید ندرت و اسیرتر 

ویرانی و  شدن انسان در بند ندرت

محیط زیست

 کار برد علم در رهائی انسان از ندرت

همزمان با عمران طبیعت

کاربرد آن بمثابه مؤلفه قدرت در برده 

قدرت کردن انسان

کاربرد علم در استقالل و آزادی انسان

کاربرد علم در تسلط مصلحت قدرت 

بر حقوق انسان

کار برد علم در برخورداری انسان از 

حقوق خود

رد علم آمیخته با مجاز با بیان کارب

قدرت

کاربرد علم خالی از مجاز دربیان آزادی

 

هائی را  خور کامل شدن است. با این وجود، واقعیتاین مقایسه در
 اند: که در پرده غفلت مانده کند آشکار می

باید بجویند،  قرآن در برگیرنده دانشهائی که انسانها خود می ـ1
را در فرایند دانشجوئی  و رهنمودهایش انساننیست، بلکه اصول راهنما 

پژوهی را ارزش  . قرآن مسابقه در دانشکند ها رها می کنندهاز محدود
مورد سازگاری بیان آزادی با علم  22و رهنمودهایش با هر  3کند می
خواهد که از رفتن به راه دانش باز  انند. با تأکید، از انسان میخو می

 3نایستد.
هنگام پرداختن به کار علمی از اصل راهنمائی  هر انسانی، به ـ2

کند. این امر دیگر امروزه بر اهل دانش پوشیده نیست که هر  پیروی می
رشته علمی دارای نظام باورهای خاص خود است. حال اگر این نظام 
باورها از اصل ثنویت پیروی کند، دستآورد علمی او نیز با این اصل راهنما 

که  یابد هائی را می آورد علمی ویژگی ین رو، دستجوید. از ا سازگاری می
شود. بسا با بیانهای قدرت رقیب نیز سازگار  با بیان آزادی سازگار نمی

ت و خورشید و ستارگان بگرد آن شود. برای مثال، زمین ثابت اس نمی
چرخند، با فلسفه ارسطوئی سازگاری داشت. کلیسا نیز وقتی فلسفه و  می

رفت، قائل به ثابت بودن زمین گشت. از این رو، منطق ارسطوئی را پذی
چرخد، به هنگام اظهار، با بیان  سیار است و بگرد خورشید می زمین

ه و کلیسا سازگاری نجست. کلیسا با محکوم کردن اهل دانش )گالیل
رنسانس، چون بنا بر  گشت. به هنگام دیگران( مانع از رشد علمی می

طرف و نسبی را  تا حدودی صفت بی آزادی از استبداد کلیسا بود، علم
کند با بیان  پیدا کرد. بدین قرار، رشد علمی نسبت معکوس پیدا می

رسیم: بکار بردن علم بر  مان نتیجه میه قدرت راهنمای انسان. باز به
 اصل ثنویت تک محوری، تخریب علم و جلوگیری از رشد آنست.

                                                 
ه کنید به فصل عدالت در اصول راهنمای اسالم نوشته ابوالحسن نگا ـ3

های بسیار می پرسد: آیا آنها که می دانند با آنها که  صدر. قرآن در آیه بنی
 و...( 23و انعام  21و  1های  دانند برابرند؟ )سوره زمر، آیه نمی

 36قرآن، سوره اسراء ، آیه ـ3
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ها،  و با این ویژگییابد  های خود را می در بیان آزادی، علم ویژگی ـ3

دهد. زیرا برای آنکه مؤلفه قدرت  تن به بکار رفتن در بیان قدرت نمی

باید با مجاز بیامیزد )نظریه( و صفت نسبی و... را هم از  بگردد، نخست می

ای به نام دیالکتیک علم  بنابراین، اگر، برای مثال، نظریهدست بدهد. 

شناسی و اقتصاد و  شد، ممکن نبود دانش جامعه قطعی شمرده نمی

 سیاست بکار ساختن ایدئولوژی مارکسیستی آید. و... 

علم تا وقتی مؤلفه قدرت نگشته و در بیان قدرت بکار نرفته  ـ3

سازی هم بکار بردنی نیست. «انگ»شود و در کارخانه  است، چماق نمی

بکار نرفت،  چنانکه تا وقتی در بیان قدرتی که پوزیتیویسم است،

معرفت دینی از معرفت علمی پیروی »دلیل که  حکم بی گر این توجیه

–نشد، و یا تا وقتی در بیان قدرتی بکار نرفت که مارکسیسم « کند می

 ستیزی نیز نیامد، و یا... ه دینلنینیسمشد،بکارتوجی
 

 کند معرفت دینی از معرفت علمی پیروی می
 یا معرفت علمی از معرفت دینی؟

ای باال ذکر شده است، دین وقتی  ههمانگونه که در جدول مقایس ـ1
بیان آزادی است، اصل راهنمای آن، موازنه عدمی است که رعایت آن، به 

بخشد. آیا علم به موازنه  ویژگی را می 22علم و کاربردهای آن دست کم 
رسد؟  هرگاه علم از مجاز خالی و از بند قدرت آزاد شود، در  عدمی می

ای رها  آن را از هر محدودکننده نمائی کهروندی تکاملی به اصل راه
و تأکید  -اما تا آن وقت، دین بمثابه بیان آزادی 1کند، خواهد رسید. می
 کند.  است که علم را از این اصل برخوردار می-به مثابه بیان آزادی کنم می

کند، تشخیص  نمی کار علم، وقتی از توقعات قدرت پیروی ـ2
اری کار علم نیست. هرگاه گذ سان که هست. ارزش واقعیت است همان

ای از آنها ارائه کند، یعنی حالل و  کار تعیین ارزشها  شود و سامانه علم به
شود. به محض دین شدن )= ایدئولوژی(،  حرام معین کند، خود دین می

باید صفت قطعی و مطلق پیدا کند. از آنجا که قلمرو معنوی در  ناگزیر می
شود. علم  یگرا م ماند، علم مادی یرون از دسترس علمی از این نوع مبی

منکر بعد معنوی انسان و نیز حقوق ذاتی او گری،  در این گرایش به مادی
های جدید  دیگر انواع فرعونیتد. چنانکه نازیسم و استالینیسم وگرد می

چنین کردند. افزون بر این، به ترتیبی که توضیح داده شد، علم ضد خود 
را از « قطعی»به نقد و رشد بدهد، صفت شود. زیرا اگر بخواهد تن  می

افکند. در  خود را از بام اعتبار فرو می دهد و ایدئولوژی متکی به دست می
 سان گرفتار داس مرگ شدند.ها این های پایانی قرن بیستم، ایدئولوژیسال

بدین قرار، علم تا آنجا که نظریه است، یعنی آمیخته با ظن و مجاز 
باید  فاوت است. بر اصل موازنه عدمی، دین نمیاست، قلمرو آن با دین مت

تواند نتایج دستآورهای علمی را تحمل  مزاحم رشد علمی باشد و یا نمی
نکند. در عوض، علم وقتی از ظن و مجاز خالی است، بکار جلوگیری از 

. هرکس در نقش آید میبرگرداندن دین از بیان آزادی به بیان قدرت 
یابد  مین در بیان قدرت تأمل کند، نیک در در بیگانه کردن دی ها هخراف

 چرا خمیرمایه تمامی بیانهای قدرت، علم آمیخته با ظن و مجاز است.
است )به قول ابن « بقعه امکان»کار علم، انکار نیست. نشاندن بر ـ3

است. چنانکه انکار روح، کار « اندیشه راهنما»سینا(. انکار وجود، کار 
ای مثال، قول فرانسیس بیکن اهنما است )برپوزیتویسم، بمثابه اندیشه ر

گفت تا چیزی زیر چاقوی جراحی من قرار نگیرد، وجود ندارد(. سه  که می
                                                 

های قرآن بدان ها اختصاص یافته  آیههایی است که بیشترین  علم از موضوع ـ1
اند. از این نظر که کار علم، شناسائی حق )= واقعیت آن سان که هست و حقوق 

رسد هرگاه دین بیان حق باشد.  ذاتی هر موجود زنده( است، علم به دین می
های قرآن که علم را شناسائی حق می شمارند، در خود این  دلیل صحت آیه

ه تجربه عملی، انسان در می یابد که علم از راه شناخت ها است. چرا که ب آیه
 رسد. واقعیت و حق، به دین حق می

 2قرن تأخیر، بهائی است که علم بابت این انکار پرداخت.
باید در بقعه امکان نهاد.  بدین قرار، بنا بر علم، جن و انس و... را می

م ببینیم بسیارند. چنانکه در یونان یتوان نمیئی که ما ها هزیرا آفرید
ها که به  یعنی آب و خاک و هوا و آتش، همانتا،  3باستان، عناصر را 

، بیند خواست بدانچه آدمی می اه علم میدانستند. هرگ ، میآیند میچشم 
رفت که  آمدند. و یا این طور گمان می بسنده کند، عناصر به شناخت نمی

دیدند و  بینی را نمی وجودهای ذرهشود. زیرا م بیمار میبدن خود 
شناختند. با آنکه امام صادق )ع( خاطر نشان کرد که موجودهائی  نمی

ولی قرنها گذشت تا  3آیند میشوند که به چشم ن عامل بیماری می
ئی سخن ها هئی که در آنها از پدیدها همیکروب کشف شد. دیرتر به آی

 م.گرد می، بازآیند میبمیان است که به چشم ما ن
باید در خود آن باشند. هرگاه جز این  های هر پدیده می ویژگی ـ3

تراشد. چنانکه  باشد، این اندیشه راهنما است که برای واقعیت، ویژگی می
حکم بر وجود تضاد در ذات هر پدیده و الکترونها با بار منفی و پروتونها 

تم با بار مثبت را ضد یکدیگر، و تضادشان را تضاد درونی و ذاتی ا
 است. « مرامی»خواندن، مصداق پیروی معرفت علمی از معرفت 

باید به واقعیتها  بدین سان، دین اگر بیان آزادی باشد، نمی
ئی را تحمیل کند که در آنها نیستند. و نیز نباید شامل تصدیق و ها گی ویژ

های موضوع  های پدیده هائی باشد که مانع پی بردن علم به ویژگی تکذیب
 د. شناخت شون

کردن شناخت و دسترسی به  باوجود این، اهل دانش، برای آسان
های  بندی دهند. این دسته ها انجام می ، یک رشته دسته بندیها هدانست

هائی که کیهان و هر آنچه  اند. برای مثال، ماده ذهنی قابل کم و زیاد شدن
این  3اند. بندی شده ماده دسته 4یا  2آنها هستند، به در آنست از ترکیب 

                                                 
در پی  Jean-e Charon نوشته – L'esprit, Cet Inconnu نگاه کنید به ـ2

های دیگری تألیف و انتشار داده  دان فرانسوی، کتاب انتشار کتاب، این فیزیک
دهد که این بار  او توضیح می Mort, voici ta défaite است. از جمله، در کتاب

داند. هرگاه علم به بقای روح  دانش فیزیک است که بقای روح را محتمل می
توانیم بگوئیم معرفت علمی به معرفت دینی باز  قطعیت پیدا کند، آنگاه می

آموز است  او بس عبرت Les Lumières de l'invisible رسیده است. کتاب
 ها.    یاموختند شناختن نامرئیاز قرآن نبرای آنها که 

 (کتاب مغز متفکر جهان شیعه امام جعفر صادق )ع 363نگاه کنید به صفحه  ـ3
چاپ ،ذبیح اهلل منصوری، ترجمهمرکزمطالعات اسالمی استراسبورگتحقیق 

باره اثر اشعه ماوراء بنفش در بیمار شدن، نگاه کنید به سایت نهم. و نیز در
 حقیقت. آفتاب

اند را عبارت  های کیهان بکار رفته که در پدیدهموادی را  شناسان کیهان ـ3
 دانند از چند چیز؛ می

  درصد در ترکیب  2ماده معمولی )اتم، مولکول، الکترون و....( که بمیزان
.کیهان سهم دارد

 ه شود. که از ماد شکل دیگری از ماده که ماده سیاه و یا ماده تیره خوانده می
معمولی پدید نیامده است. از اجزائی ترکیب شده است که هنوز بدرستی 

 درصد در ترکیب کیهان شرکت دارد. 22شناخته نیست. این ماده بمیزان 
 سیاه انرژی که. نیست شناخته بدرستی آن طبیعت که انرژی از دیگری نوع 

 این میزان. دارد سهم کیهان ترکیب در درصد 43 بمیزان و شود می خوانده
 . باشد ثابت کیهان در رود می احتمال انرژی

  تششع الکترومانیتک، بطور عمده به بشکل بن یکنواختی از فوتونها فرآورده
 . ای که در آن کیهان داغ و متراکم بوده است مرحله

 کیهانی نترینوس که هنوز اطالع مستقیم از وجود آن در دست نیست و  بن
 .تاس شده رصد مستقیم غیر بطور

 fond cosmologique d'onde gravitationnelles  که نه مستقیم و نه غیر
 مستقیم شناسائی شده است.

 از کم بسیار اینک و است داشته وجود ماده اندازه به گذشته در که ماده ضد 
 .دارد وجود آن

http://www.adinebook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/606-1267159-9565640?search-alias=books&author=%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF&select-author=author-exact
http://www.adinebook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/606-1267159-9565640?search-alias=books&author=%D8%B0%D8%A8%DB%8C%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinebook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/606-1267159-9565640?search-alias=books&author=%D8%B0%D8%A8%DB%8C%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C&select-author=author-exact
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ها است. اما تعدد آسمانها را به  های ماده بندی برآمده از ویژگی دسته
کم و یا زیاد کرد. برای مثال، هرگاه فاصله  توان میاعتبارهای گوناگوی 

ای به زمین( را مالک گردد، از  دت الزم برای رسیدن نور از ستارهزمانی )م
ند بکار توان می، تا میلیون سال و از میلیون سال تا ... سال ها هثانی

  میاین، آفرینش هفت آسمان را غیرعلبندی آسمانها بروند. بنابر دسته
باره ساخت نیز غیرعلمی است. به خصوص که در ن، به این اعتبارخواند

به این موضوع نیز باز  {36}کیهان، هنوز علم به جائی نرسیده است.
 پردازم. می

ندیشه راهنما معین کند، ا کاربرد علم را خود علم معین نمیـ  2

کند. اما  کند. برای مثال، اورانیوم و خواص آن را علم شناسائی می می

کاربرد آن را در ساختن و بکار بردن بمب اتمی، اندیشه راهنما معین 

کند. هرگاه این اندیشه بیان آزادی باشد تولید و بکار بردن بمب اتمی  می

اگون تولید و بکار بردن آن را بیند. حال آنکه بیانهای قدرت گون را روا نمی

 شناسی و میکروب اند. و باز، بکار بردن دانشهای زیست تجویز کرده

 «سازی شبیه»بمب میکروبی و بیولوژیک و  شناسی و ژنتیک و... در تولید 

 است که با آن موافقت و یا مخالفت... کار اندیشه راهنماست و این او 

 کند.  می

ی خود از معرفت دینی و مرامی پیروی بدین قرار، علم در کاربردها

« پیروی معرفت دینی از معرفت علمی»کند. از این دیدگاه که بنگری،  می

یابی. چرا که عقلهای آدمیان را  را ادعائی نادرست و بس خطرناک می

کند یا  کنند علم کاربرد خود را معین می فریبد تا بدانجا که باور می می

کند، و علم  شه راهنمای آنها را تابع خود میشود علم، اندی اینکه گفته می

کند. حال آنکه اگر از رابطه علم و دین و مرام آگاه  چنین و چنان می

کردند و گرفتار  شدند، به اهمیت اندیشه راهنما بیشترین توجه را می می

آور و  ساالری و ساالریهای دیگر همه مرگ استبداد مطلقه سرمایه

 گشتند.  ویرانگر، نمی

ندگان کن کند که سطح دانش حکومت فوکو، بجا خاطر نشان می ـ 6

ر باشد. زیرا اگر سطح باالت {34}شوندگان باید از سطح دانش حکومت می

کنندگان شود،  وندگان باالتر از سطح دانش حکومتش دانش حکومت

. به جهان امروز که بنگریم دهند میحاکمان حاکمیت خود را از دست 

کنندگان از چه  ما حکومتکند. ا ر همه جا، صدق میاین قاعده، د بینیم می

شوندگان را پائین نگاه دارند؟ این  ند سطح دانش حکومتتوان میراه 

پرسش وقتی در برابر عقل آزاد نهاده شود آدمی را از واقعیتی مهم آگاه 

کند: دین یا مرام راهنماست که هم هدف علم، و هم حد رشد آن را،  می

این، مروج دین یا مرامی هستند برنابدها ضد رشد، کند. استبدا معین می

که سطح دانش جامعه را پائین نگاه بدارد. یادآوری نقش دو استبداد 

دینی و سیاسی در ممانعت از توسعه دانش و فن در ایران، از عصر صفوی 

بدین سو، به جا است. در خاطره جمعی ما ایرانیان این همدستی در 

ی، ثبت است.  جلوگیری از رشد علمی و فن

محدود کردن رشد علمی به حدودی که اندیشه راهنمای حاکم  ـ4

کند، فاجعه علمی همه دورانهای تاریخی، از جمله، دوران رشد  معین می

علمی و فنی، است. اثر تبعیض نژادی در رشد علمی در غرب، اثر 

ن ایدئولوژیها بر محدود کردن قلمرو علم و فن به حدود مرام حاکم، اثر دی

بر محدود کردن قلمرو علم، اموری نیستند که در گذشته واقع شده 

باشند. این صورتها ممکن است تغییر کرده باشند اما تاریخ علم در همین 

دهد علم در قلمرو خود، از معرفتهای دینی و  دوران جدید نشان می

 مرامی حاکم که انواع بیانهای قدرت هستند پیروی کرده است:

ساالری دارد و دستگاه  ساالری نیاز به نخبه مایهغرب، سردر  ـ 1

و پروراندن  ها هترین بخشهایش، کارش آموزش نخب دانشگاهی در کیفی

به دانش، که  ها هآنها است. رشد سریع علمی و دست نیافتن غیر نخب

دهند، سطح دانش  درصد و بیشتر( را تشکیل می 13اکثریت بزرگ )

، ها همشروعیت حاکمیت نخب گر توجیهاما  دارد. را پائین نگاه می ها جامعه

 های راهنمایند.  دین و دیگر اندیشه

قرار، تنها وقتی اندیشه راهنما، بیان آزادی است، علم خود  بدین

کند و مانعها از پیش پای رشد آن برداشته  هدف خود را معین می

شوند. به سخن دیگر، معرفت علمی هم در هدف و هم از جهت محدود  می

 کند.   ا نشدن، از معرفت دینی پیروی میشدن ی

کند؛  ینی یا مرامی پیروی میعلم در انتشار خود نیز از معرفت د ـ1

از کشورهای دیگر سبب شد که  گرائی کور در ایران و بسیاری نخبه

گردد و « نااهل»و « اهل»و « خواص»و « عوام»اندوزی هم تابع حکم  دانش

خور آموزش ندانند و سفارش دررا « عوام»ن شگرد، خواص حاکم، بدی

پنهان کنند. با آنکه « نااهالن»اکید کنند که اهل دانش، دانش خود را از 

شناسد، سواد  می« را فریضه هر زن و مرد مسلمانطلب علم »دین، 

دانستند و در میان مردان، تنها  آموختن به زنان را سبب انحراف آنها می

ند. در دورانی طوالنی از تاریخ، شمرد را شایسته آموختن علم می ها هنخب

 علم خاص قشرهای اجتماعی مسلط بود.

در ایران امروز، به میزانی که اندیشه راهنما به سمت بیان آزادی 

شود.  کند، موانع انتشار دانش در سطح جامعه برداشته می تحول می

والیت مطلقه  گر توجیهمبارزه با دینی که در بیان قدرت ناچیز شده و 

تواند در سرزمین ما موفق شود زیرا دین  یان گشته است، میاستبداد

ز سه دهه است که به بمثابه بیان آزادی در ابعاد گوناگون آن، بیش ا

ر راه تحصیل شود. هم اکنون، والیت مطلقه فقیه برس پیشنهاد می ایرانیان

بخش است هفت خوان ایجاد کرده است. افت  دانش و فنی که آزادی

 ایران یکی از این خوانها است. های هو دانشگا تحصیلی در مدارس

در سطح جهانی نیز جلوگیری از انتشار دانش و فن و اهمیتی که 

جاسوسی علمی و فنی پیدا کرده است، اقوی دلیل بر این است که انتشار 

علم همچنان تابعی از معرفت دینی و یا مرامی است. برکسی پوشیده 

انتشار یافته و در دسترس همگان  نیست که هرگاه دانش و فن آزادانه

قرار گیرند و نیروهای محرکه نیز در رشد بکار افتند، بیسوادی، بیکاری، 

، ها جامعهخیزند. مدیران  گرسنگی و بسیاری از بیماریها از میان بر می

همه، از این واقعیت آگاهند. اما چرا بر شدت جلوگیری از انتشار علم و 

افزایند؟ زیرا، در روابط  حرکه در رشد، میفن و جریان یافتن نیروهای م

خواهند این موقعیت را حفظ کنند. هر  قدرت، موقعیت مسلط دارند و می

، بهمان اندزه وبیشتر، بر شدت شود میاندازه بر ترسشان افزوده 

 افزایند. سانسورها می

آزاد جای  های هجهان امروز به بیان آزادی نیاز دارد تا که رابط

را بگیرند و با گسترش دانش و فن و بیشتر شدن دیگر  قوا های هرابط

 نیروهای محرکه، جهانی آباد و آزاد پدید آید.
وقتی اندیشه راهنما، بیان آزادی است، هر دانشی نه تنها باردار  ـ13
های خاص در یک موضوع است بلکه همزمان حاوی دانشهای دیگر  آگاهی

ترجمان کم و کیف روابط قوا  است. در عوض، در بیان یا بیانهای قدرتی که
تواند باردار  اند، هر دانشی می باز یا بسته بودن نظامی اجتماعی و اندازه

دهند.  هائی بگردد که ظن و مجاز، بخش عمده آن را تشکیل می«نظریه»
باید فراوان  که به خصوص در قرن بیستم پدید آمدند می ها هبرانواع نظری

 کنند.  اند و می کرده را افزود که زاد و ولد ها هخراف
در همین قرن، بسیاری از دانشها به دنیا نیامده مردند و تجزیه علم 

و گسستن رشته پیوند دانشها با یکدیگر، هم رشد علمی و  ها هبه رشت

فنی را کند کرد، هم کاربرد دانشها و فنون را در اختیار انحصاری 
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د و ولد دانشها و ساالری و ساالریهای همزادش نهاد و هم از زا سرمایه

 آیند، پیشگیری کرد.  فنونی که بکار آزاد شدن انسان می

زمانی رسید که اهل دانش متوجه زیان گسست پیوند دانشها به 

یکدیگر گشتند و برآن شدند دانشهای مختلف را به یکدیگر پیوند دهند 

تا که دانشها یکدیگر را ایجاب کنند و باردار دانشهای جدید بگردند. این 

ای(، پس از جنبش ماه مه در فرانسه و  عرفت )دانش میان رشتهم

کشورهای دیگر پیدا شد. نارسائی دانشهای اجتماعی سبب شد نارسائی 

ای که معرفتهای مرامی تحول  راهنما عیان گردند. به اندازه های هاندیش

کردند، میان دانشهای مختلف ارتباط برقرار شد. افزون بر این، نقص 

شناسی و اقتصاد و...(  : دانشهای اجتماعی )جامعهویدا گشتدیگری نیز ه

م . داروینیسکردند میاز دانشهای طبیعی )فیزیک و شیمی و...( پیروی 

های این پیروی هستند. علوم  فرآورده «علمی»اجتماعی و ایدئولوژیهای 

اجتماعی اما زمانی برآن شدند استقالل بجویند. ولی مشکل حل نشد. 

کر افتادند که چون دانشها به یکدیگر نیازمندند، پس آنگاه به این ف

ای  و مجموعه تشکیل دهند. اما مجموعهباید به یکدیگر بپیوندند  می

خالی از ظن و مجاز که بکار این و آن بیان قدرت نیاید، خود نیازمند بیان 

 آزادی است. 

مسائلی که در یک مرحله از رشد پدید »این حکم ظنی که  ـ11

ره آورد  1«شوند ر مرحله بعدی آن، از طریق خود رشد حل می، دآیند می

بینی است که علم بکار رفته در آن  ناچیز است. اما  علم نیست. یک پیش

یل حکم را تشک فته در آن، نزدیک به تمام محتوایظن و مجاز بکار ر

کوشد در انسان مضطرب و بسا ناامید،  دهد. بیان قدرتی است که می می

، امید پدید آورد و از اضطراب رهایش کند. اندیشه نسبت به آینده

کننده را از این واقعیت  بینی وزن مجاز. چرا که پیشراهنمائی است هم

کند. مسائل ایجاد شده در  حل نمی مسألهساز،  مسألهغافل کرده است که 

پیشین، در دوران صنعتی حل نشدند. چرا؟ پاسخ دشوار  های هدور

های انسانهای پیرو بیانهای قدرت هستند  وردهها فرآ مسألهنیست؛ زیرا 

ند. تغییر همآهنگ، هم در سطح های هکه خود ترجمان روابط قوا در جامع

راهنما، الزم است تا در  های هنظامهای اجتماعی و هم در سطح اندیش

های قوا کمتر و استفاده از  آزاد بیشتر و رابطه های هجوامع انسانی رابط

 تر و در ترمیم ویرانیها و رشد بیشتر شود. علم و فن در تخریب کم

لمی و معرفت دینی یا بدین قرار، بدون حضور قدرت، میان معرفت ع

 ها مسألهشود که بدان، در جریان رشد، نه تنها  ای برقرار می مرامی رابطه

شوند و بحران از پی بحران ایجاد  آیند و بر یکدیگر افزوده نمی پدید نمی

های ایجاد شده در دوران  مسألهشت زمان، شود، بلکه با گذ نمی

 جویند. زیرا؛ حل می قدرتمداری نیز راه

زدائی از علم، استفاده از آن را به مثابه مؤلفه ظن و مجاز ـ1ـ11

نقش  سازی بی مسألهکند. از آن پس، علم و فن در  قدرت، ناممکن می

کرده شوند. برای مثال، علم، زیانهای مصرف مواد مخدر را شناسائی  می

است. با وجود این، مصرف این مواد در حال افزایش است. عوامل افزایش 

تواند  مصرف این مواد بسیارند، یکی از آنها، این مجاز است که علم می

شود جبران کند.  زیانی را که به خاطر مصرف این مواد به انسان وارد می

وانائی مطلق ای از توانائی و بلکه ت ا علم خود از خویشتن چنین اسطورهآی

سازد. چرا؟ زیرا این  سازد؟ نه. بیان قدرت است که این اسطوره را می می

ساالری و انواع ساالریهای همزاد و همراهش )صنایع  اسطوره بکار سرمایه

 آید.  مخدرها( می

کند،  بنابراین، علمی که زیانهای مصرف مواد مخدر را شناسائی می

                                                 
 قول تافلر در کتاب موج سوم ـ1

آید.  توانا به جبران زیانهاست، نمیبکار ساختن این اسطوره که گویا خود 

شود. چرا؟ زیرا نه با علم، بلکه با  اما علم مانع از مصرف مواد مخدر نیز نمی

کننده این  هنمائی ساخته شده است که به مصرفاسطوره علم، باور را

ای که برای تن و روان خود  مسألهدهد که نگران  مجازی را می اطمینان

سازی از علم  کند! آیا اسطوره آن را حل میسازد نباشد. زیرا علم  می

به مثابه  -بدون اینکه معرفت علمی تابع معرفت دینی، یا هر مرام دیگر

ها این پرسش را از خود  درآید، میسر است؟ آیا پوزیتویست -بیان قدرت

یافتند که  میکردند، در این پرسش را از خود میاند؟ نه. زیرا اگر  کرده

سازند و با این اسطوره،  کنند و با آن اسطوره می یمجاز را جانشین علم م

دهند بیان قدرتی را بسازند که مقاومت انسان  به قدرتمدارها امکان می

سان را در بینیم، ان در برابر قدرت را به حداقل برساند و همانطور که می

 یاور کند و وادار به تسلیم بگرداند. برابر قدرت، تنها و بی

که بکار م خالی از ظن و مجاز، برای اینعلبدین سان،  ـ2ـ11

باید در بطن بیان آزادی جای  ، میآید میتندرستی تن و آزادی عقل آد

شود که  گیرد. و چون در بیان آزادی جای گرفت، مانع از آن می

این، در همان قدرت از خود بیگانه کنند. بنابر قدرتمدارها دین را در بیان

علم به میزانی که  گرداند، را بدو باز میتقالل علم حال که بیان آزادی اس

کند. و  رود، بکار بردن بیان آزادی را در زندگانی روزانه آسان می پیش می

دهد،  از آنجا که به یمن موازنه عدمی، آدمی علم را از ظن و مجاز تمیز می

کنند.  آیند و یکدیگر را ایجاب می اندیشه راهنما و علم بکار یکدیگر می

راه شدند، معرفت علمی )معرفت خالی از مجاز  در این راست انسانها وقتی

راه  یان آزادی راهنمای انسان در راسترسد و ب و ظن( به معرفت دینی می

 شود. رشد در استقالل و آزادی می

حکم به پیروی معرفت دینی از معرفت علمی و به عکس،  ـ12

مرتکب  گر با غفلت از  یک امر مهم خطای بزرگی است که عقل توجیه

توان  که نمیدلیل علم در خود آنست. توضیح اینشود: غفلت از اینکه  می

گوید و یا این و آن فیلسوف  به این دلیل که قرآن می خواند مینظری را عل

گویند. دلیل درستی هر رهنمود دین  گویند و یا این و آن دانشمند می می

ه فالن مقام دینی باید در خود همان رهنمود باشد. به این دلیل ک نیز می

شود و ارزش  دهند، رهنمود حق نمی اند و یا می این و آن رهنمود را داده

فرماید: در دین اکراه نیست. پس هر  کند. برای مثال، قرآن می پیدا نمی

را از اکراه رها کند. و گر  باید تجربه رهنمود قرآنی را که تجربه کنی می

باید ناقض  نای واقعی آن میزدائی کند، مع برای اینکه رهنمود خشونت

)=روند آموزد  گر می نباشد. بدیهی است تجربه به تجربهاصل الاکراه 

ها هستند. اما آیا علمی که زدا کدام علمی( که رهنمودهای خشونت

کند، به این معناست که  اش پیدا می گری گر در این فرایند تجربه تجربه

ی که گر توجیهعقلهای کند؟  پس معرفت دینی از معرفت علمی پیروی می

 دهند.  کند، به این پرسش پاسخ آری می منطق صوری را روش می

زدایی در قرآن  ینست که رهنمودهای ناظر بر خشونتراستی ا 

اند و دلیل آنها نیز در خود آنهاست. علمی هم که در رهنمودها ابراز  آمده

هنما، علم شود، در بطن بیان راهنما قرار دارد. در بیرون از بیان را می

تواند بر آدمی معلوم کند اکراه چیست. اما آیا پاسخ به این پرسش را  می

که کاربرد خشونت خوب است و یا خوب نیست، را نیز علمی تشخیص 

دهد که کارش شناخت است؟ نه. پس تکلیف رابطه معرفت دینی با  می

کنند.  یا قدرت معین میشود؟ تکلیف را آزادی  معرفت علمی چه می

دین بیان آزادی باشد، علم روش و فنون  که هرگاهح اینتوضی

( و کند یابد )معرفت علمی از معرفت دینی پیروی می زدائی را می خشونت

جوید و در  روش و فنون خشونت را می اگر دین بیان قدرت باشد، علم

نهد. در هر دو حال، معرفت علمی از معرفت دینی یا مرامی  اختیار می



16 

 

 کند. پیروی می

کند: معرفت بر آزادی و حقوق  اینهمه، پرسش مهمی محل پیدا میبا 

انسان علم است یا نیست؟ اگر علم نیست پس چیست و اگر علم هست، 

دوگانگی معرفت دینی و معرفت علمی از چه روست؟ غفلت بزرگ دیگر 

غفلتش از فطری بودن استقالل و آزادی و حقوق است.  گر توجیهعقل 

که استقالل و آزادی و حقوق انسان ذاتی نیص ایپرسد: تشخ عقل آزاد می

« طرف بی»او هستند با علم هست یا نیست؟ با علم دین است. هرگاه علم 

جا حقوق، ذاتی حیات انسانند، در اینبه این تشخیص برسد که آزادی و 

توان گفت معرفت علمی به معرفت دینی رسیده است. در حقیقت دو  می

ز کار ارزشمند شناختن یا نشناختن با دین شوند. اما هنو معرفت یکی می

 است.

اما صورت دیگر این موضوع نیز مهم است؛ هرگاه معرفت دینی قائل 

به استقالل و آزادی و حقوق ذاتی انسان نباشد و علم قطعی بر ذاتی بودن 

استقالل و آزادی و حقوق پیدا شود، معرفت علمی ناقض معرفت دینی 

ت دینی آزادی و حقوق را ذاتی انسان شود. و باالخره اگر معرف می

بشناسد و علم قطعی بر آزاد و حقوقمند نبودن انسان حاصل شود، باز 

 شود.  معرفت علمی ناقض معرفت دینی می

شود؟ این پرسش ما را  آیا معرفت علمی جانشین معرفت دینی می

به وجود دلیل در خود معرفت دینی و نیز در خود معرفت  گرداند میباز 

. اما آیا ممکن است که دلیل معرفت دینی در خود آن باشد و دلیل علمی

معرفت علمی نیز در خود آن باشد و یکی ناقض دیگری بگردد؟ نه. وجود 

دلیل در دو معرفت، دلیل بر حقانیت آن دو است و موجب توحید دو 

بوجود آمد، یکی از دو  شود. به سخن دیگر، اگر تناقض معرفت می

این، هریک از دو معرفت که دلیل بنابرو مجاز است.وزن ظن معرفت، هم

باشد دیگری را که دلیلش در خودش نیست، نقض و از اعتبار  در خود آن

 شود.  آن می اندازد و دیر یا زود جانشین می

 

 باید در خود آن باشد: دلیل هر تصدیق و تکذیب قرآن می
که میان آن داشته باشد  ای باید معنی نه، هرآیه نه تنها نمیبدین گو

 آورد، پدید–تناقض به رسد چه –دیگری اختالف  های های و یا آی و آیه

 تعیین) رهبری و دلیل و باشد سازگار قرآن راهنمای اصول با باید می بلکه

، امر واقع یا امور واقع که در براین افزون. باشد آیه در باید می نیز (ارزش

یا امور واقع مستمر باشد و  شوند، نیز، امر شود یا می آیه مستند حکم می

داشته باشند.  همان معنی را باید مینیز، به استمرار،  ها هیا باشند و کلم

زمین و آسمان دو پدیده مستمرند و اگر در زمان پیامبر)ص(، زمین، 

زیند و  شوند، می زاده می مینی بوده است که در آن، انسانهاهمین ز

رد زمین بوده است که منظومه میرند و آسمان نیز همین فضای گرداگ می

های بسیار و کهکشانها و موجودهائی هنوز به شناخت  شمسی و منظومه

« علمی»باید بنابر سلیقه عرفانی و یا فلسفی و یا  نیامده درآنند، نمی

باره زمین و هائی که در آسمان داد. دلیل آیه تعریف دلخواه را به زمین و

ها باشد  باید در خود آیه گویند، می آسمان و رابطه انسان با آنها سخن می

های دیگر اختالف ببار نیاورد با اصول راهنمای قرآن  ها با آیه و معنی آیه

شناس دانشمند اخترنیز متناقض نباشد. دانستنی است که هوبرت ریوز 

گوید جهان قیافه  می 1«زیباترین سرگذشت جهان»فرانسوی در کتاب 

بنگ همچنان لیاردها سال پس از بیگمی نخستین خود را در طول تقریباً

پوره همگن آن روی  کند و کوچکترین تغییری در حالت حفظ می

                                                 
دکتر هوشمند کرمان،  زیباترین سرگذشت جهان نوشته هوبرت ریوز، ترجمهـ 1

 22، صفحه 1346چاپ 

ای است که  م، همان چهرهیشناس ما از جهان می ای که دهد. چهره نمی

جهان در آن روزگار داشته است. جهان، با وسعت بیش از میلیاردها سال 

. بیابان ندارد! حال با نوری، به غایت همگن است. همه جای آن آباد  است

 رویم: می ها هاین توضیحات به سراغ اینگونه آی

قرآن رابطه انسان با زمین و آسمانها و هرآنچه در آنها هستند را  ـ1

این، همه باورهائی که بنابر 2دهد: زمین و آسمانها مسخر انسانند. تغییر می

.. قرار و . ها ههای دیگر و ستار انسان را مسخر جن و انس و نامرئی

دهند، فاقد اعتبار هستند. دلیل درستی این رابطه انسان با  دادند و می می

زمین و آسمانها نیز، بنا بر تعریف قرآن، در انسان است: عامل صالح و 

و... 3فساد زمین انسان است

کند، از این  اما عقلی که ثنویت را راهنما و منطق صوری را روش می

ش خود را در بجا آوردن حق طبیعت که شود. نق آموزش بزرگ غافل می

برد و محیط زیست را ویران  در عمران آن کوشیدن است، از یاد می

کند و تا زمانی که رابطه  کرد، امروز چنین می کند. دیروز چنین می می

خود را با زمین و آسمانها تغییر ندهد، چنین خواهد کرد. بر انسان است 

رابطه آزاد تغییر دهد و پیش از آنکه که رابطه قوا با محیط زیست را به 

 کار از کار بگذرد، به عمران طبیعت بر خیزد.

و باز بر انسان است که حق طبیعت را با پرداختن به عمران آن  ـ2

بر اوست که بداند رعایت نکردن حق طبیعت محروم کردن  3ادا کند.

 دهند خویشتن از حقوق ذاتی است. چرا که حقوق مجموعه را تشکیل می

 2و رعایت نکردن یکی از آنها، رعایت نکردن همه آنها است.

قرآن حکمی را که دلیل صحت در خود آنست جانشین دو حکم  ـ3

بشمار بودند: بنا برحکم اول، « علمی»کند که باورهائی استوار و  دیگر می

در عالم بیش از چهار عنصر وجود نداشت )برای مثال، فیلسوفان یونان 

شناختند و زمین را  بینی را نمی ختند و موجودات ذرهشنا عنصر می چهار

داشتند  ایان واقعیت میانگاشتند و...( و بنا بر حکم دوم، انواع خد ثابت می

شدند که زمان بر خیالی  وجود، موجودهائی واقعی تصور می و در عالم

خیالی  های هدهد )از خدایان پرشمار تا پدید بودنشان شهادت داد و می

ها در گرو شناسائی  (. تصدیق و یا تکذیب وجود پدیدهها هساخته خراف

 و؛6است. بر انسان است از تصدیق یا تکذیب جاهالنه باز ایستد

و تا علم نجسته است  4از آنچه بدان علم ندارد، پیروی نکند ـ3

، خواه به چشم آید و یا به «بقعه امکان»نایستد. قرار دادن هر پدیده در 

کند. دلیل نیز در خود رهنمود  که عقل آزاد میچشم نیاید، کاری است 

خود را علم مطلق  های هو هرگاه دانست 1است: علم انسان ناچیز است

ماند و آنگاه اوست که مسخر زمین و آسمانها  بیانگارد، از رشد می

 شود. می

دیدن صورت، دیدن تمامی واقعیت نیست.  1ظن علم نیست: ـ 2

نیم با خورشید و ماه در روز و بی چنانکه به صورت، یک آسمان می

ه آسمانها ستارگان در شب. اما این آسمان ژرفا دارد، نه یک آسمان ک

                                                 
 و ... 242و بقره  23قرآن، سوره لقمان، آیه  ـ2

 31قرآن، سوره روم، آیه  ـ3

 61قرآن، سوره هود، آیه  ـ3

نگاه کنید به فصل حقوق بشر از کتاب انسان، حق، قضاوت و حقوق انسان  ـ 2
 همان کتاب 122و  121های حق صفحات  در قرآن، و نیز خاصه

 و... 12و نور  141و نساء  66های آل عمران، آیه  قرآن، سوره ـ 6

 36قرآن، سوره اسراء، آیه ـ 4

 12قرآن، سوره اسراء، آیه  ـ 1

 و 21و نجم    12و حجرات، آیه  124های نساء، آیه  قرآن، سورهـ  1
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: کیهان بر حسب مراتب گوید هوبرت ریوز می است. در این باره نیز،

کهکشانی  های هبندی شده است این تقسیمات عبارتند از تود تقسیم

شمسی ما متعلق به  . منظومهها هاختر و تک ستار های همتوالی، انبو

ای  میلیون ستاره است و به صورت صفحهکهکشانی است که شامل صدها 

 1شوند. مدور و به قطر صدهزار سال نوری ظاهر می

که قرآن بیان آزادی و روشی است که با بکار بردنش، بنا بر این ـ 6

راه  و راست کنند شوند و با یکدیگر رابطه آزاد برقرار می انسانها آزاد می

گیرند، بکار انداختن استعدادها و یافتن دانشها کار  شد را در پیش میر

انسانها است. از این رو، تصدیقها و یا تکذیبهای قرآن تنها نباید مخالف 

 علم قطعی باشند. 

کند که  دیگر ایجاد می های های را قرآن میان انسان و پدید رابطهـ 4

کهچون هستی آفریده ینکند. توضیح ا تر میفضای عقل او را باز و باز

باید بر آن  مسخر او است، عقل او، در مقام علم جستن بر این هستی، می

محاط شود. عقلی که بتواند بر هستی آفریده محاط شود، عقلی است که 

ام اندیشیدن، با هستی هوشمند اینهمانی بجوید. آن د در مقتوان می

 مثال که انسان را است، این آزادی است. آزادی بی

در  ون زمین و آسمان و انس و جن و...پیرام های هین قرار، همه آیبد

گیرند. اهمیت رهنمودها وقتی  متن و بطن پیامبری پیامبر )ص( قرار می

شود که در همین زمانه ما باوجود تهدیدهای ترسناکی که  بهتر دانسته می

گر هنوز از این  اند، عقول توجیه حیات محیط زیست را هدف قرار داده

 لند. براستی، هیچ جهادی به بزرگیت رهنمود و رهنمودهای دیگر غافهف

جهاد برای آزاد کردن عقل از اصل ثنویت و منطق صوری، بمثابه روش، 

 نیست.

هایی که از زمین و آسمانها و شیطان و جن و انس سخن  آیا آیه

، علم ها هگویند، با علم قطعی مخالفند؟ نخست بگوئیم که در این بار می

 و در مواردی علم نسبی نیز وجود ندارند: قطعی

« بیگ بنگ»در باب خلقت آسمانها و زمین، یکی، به استناد نظریه  ●

برد.  و دیگری آن را غیر علمی گمان می 2انگارد قرآن را اعجاز می های هآی

و مواد  3اما تاکنون کیهان شناسی بر ساخت آسمان علم نجسته است

اند. ژرفای قابل مشاهده  ه، شناسائی نشدهبکار رفته در آن نیز، به تمام

اند که  اند. تنها دانسته ری برآورد کردهمیلیارد سال نو 33آسمان را 

های بسیار وجود دارند، تحول تدریجی انجام گرفته است و  کهکشان

ها اطالعات  و شهاب ها هکیهان در انبساط است. از پیدایش و مرگ ستار

 اندکی در دسترسند. 

و آسمانها، به علم  قرآن درباره خلقت زمین های هآیبدین سان، 

قطعی ناموجود به کنار، با علم نسبی موجود نیز ناخوانی ندارد. به خصوص 

نزد جامعه عرب روزگار ونهتنها–ها جامعهاگر به خاطر آوریم که در همه 

بزرگ به میان است،  های هعدد هفت، وقتی سخن از پدید -پیامبر )ص(

از هفت »د. چنانکه در ادب فارسی، عدد هفت در ده کثرت معنی می

در هفت »و یا « هفت اقلیم یک وجب زمین ندارم»و یا در « دولت آزادم

ها و دولتها و آسمانها کننده سرزمینو... منحصر« سمان یک ستاره ندارمآ

به عدد هفت نیست. بلکه همه روی زمین و همه دولتها و همه آسمانها 

 دهند.   معنی می

شود که هفت آسمان در قرآن را، فراوان آسمان نیز معنی  می یادآور

                                                 
 21زیبا ترین سرنوشت جهان صفحه  ـ1

قرآن در مورد جو زمین در سایت  معجزه»ها زیر عنوان  نگاه کنید به مقاله ـ 2
 در سایت مقاالت علمی« معجزه قرآن در باره آسمان»آفتاب و 

 Wikipédia در سایت Cosmologie نگاه کنید به مقاله ـ3

 3اند. کرده

باره رباخواران است. ندانستم از چه رو، سوره بقره در 242آیه  ●

لمی است؟ پیش از آنکه عصر مخبّط شدن/دیوانگی توسط شیطان، غیر ع

ساالری شود، مشکل بود انسان دریابد مخبط شدن انسانهائی که  سرمایه

خدا کرده و در بندگی او، از ویران کردن انسان و جاندار و محیط پول را 

کنند، به چه معناست. اما امروز، دیگر چرا نباید  زیست، هیچ پروا نمی

دلیل صحت آیه را در خود آیه دید؟ از قرار، ناعلمی بودن امروزی آیه در 

قرآن که در  های همخبط شدن توسط شیطان است. اما  صرف نظر از آی

اند، تأمل در همین آیه، به اهل  رابطه انسان و شیطان تشریح شده اآنه

آموزد که ربا یک رابطه قدرت است و هر  خرد و عبرت این واقعیت را می

کند. هر اندازه این رابطه  رابطه قدرتی را عقل قدرتمدار برقرار می

اید که مستبدها بتدریج  شود. آیا نشنیده تر می ویرانگرتر، عقل مشوش

شوند؟اما به ترتیبی که توضیح دادم، نه بیان  و سرانجام دیوانه می مخبط

قدرت و نه خود قدرت بمثابه رابطه قوا میان مسلط و زیر سلطه، بدون 

ند. مجاز، نوعی رابطه انسان با خارج از خود نیز شو مجاز ساخته نمی

هست. خارج از او، آن پدیده ذهنی و یا عینی که انسان بدان شکل ذهنی 

تواند شکلهای گوناگون به خود بگیرد و هر  دهد و می واه خود را میدلخ

قرار، قرآن، با تغییر تعریف  دم بشکلی بدرآید، شیطان است. بدین

شیطان، انسان را از باورهای دست و پاگیر پیشین )به یادآوردن دوران 

که کند. توضیح این وز است(، آزاد میآم اروپا بسی عبرتتفتیش عقاید در 

دهد و بسا  انسان است که در پی قدرتمداری، به شیطان نقش میاین 

 2یابد. شیطان خود را می

پیرامون جن و انس، گوئیم: این سخن که چون  ها هدر باب آی ●

دلیلی خردپسند  6فرماید پس هستند، خداوند وجودشان را تصدیق می

شد و  باید در پی شناخت گیرد. می قرار می ها هنیست زیرا در بیرون از آی

شوند.  شوند دلیل صحت تصدیق قرآنی می ئی که یافت میها هپدید

اند  آیند، یافته شده هائی که به چشم آدمیان نمی فریدهچنانکه شماری از آ

ئی که در ها هدانیم که وجود دارند. جن و انس و فرشته و پدید و اینک می

یند )قول آ شوند که به چشم نمی هائی می آسمانهایند شامل تمامی آفریده

آیند برعهده انسان است.  پیامبر( و شناسائی همه آفریده که به چشم نمی

هائی را  انسان شماری از آنها را شناسائی کرده است. خود نیز نامرئی

باید در بقعه  اند را می هائی که هنوز شناسائی نشده ساخته است. آفریده

 امکان نهاد و موضوع علم قرار داد. 

ن قرآن را نه بر اصول راهنمای آن که بر اصل افسوس که مسلمانا

خوانند و رهنمودهای  اند و می ثنویت و با استفاده از منطق صوری خوانده

راه رشد که انسانها را از  برند. وگرنه آن راست بردند و نمیآن را بکار ن

کرد را  روابط قوا آزاد و برعلم بر کیهان و هرآنچه در او است، سرباز می

 خواندند. گرفتند و انسانها را بدین راه می ر پیش میمسلمانان د

اینک که رابطه قرآن بمثابه بیان آزادی را با علم شناسائی کردیم، 

های علمی  دانیم چرا نباید تصدیق و تکذیبهای قرآن را با نظریه می

ها علم قطعی نیستند و در معرض ابطال نیز هستند و  سنجید. زیرا، نظریه

معرض تصدیق و تکذیب روزمره قرارداد. به این معنا که  نباید قرآن را در

و نیز نباید نظریه علمی را علم  گرداند می نباید قرآن را مانع رشد عل

قطعی گرداند و بدین کار مانع رشد آن شد. زیرا دلیل هر حکم، هر 

                                                 
 نگاه کنید به مقاله احمد تفضلی در سایت دائرة المعارف بزرگ اسالمی ـ3

 233و  33های  راف، آیهو اع 114و  46و  31های   های  نساء، آیه قرآن، سوره ـ 2
 و ... 36و زخرف، آیه  232تا 
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باید در خود آن باشد و نیز چون از معرفت دینی  تصدیق و هر تکذیب، می

گذاری )به و بهتر و بهترین و بد و بدتر و  ت، ارزشسخن به میان اس

باید در خود حکم و تصدیق و تکذیب باشد. با این روش  بدترین( نیز می

است که اصل موازنه عدمی هم در نگاه به قرآن و هم در پیشبرد علم 

کند و راه را بر رشد انسان و آبادی طبیعت در استقالل و  کاربرد پیدا می

 گشاید. آزادی می
 

 

 بیان احکام بیان آزادی و روش
 

 پرسش نهم بدین شرح است:

 «قرآن، کالم محمد»دیگری که از سوی هواداران نظریه استدالل  

امبر شود این است که اگر این کتاب برخاسته از تجربه شخصی پی ارائه می

النزول بودن، ناسخ و منسوخ بودن، مجمل  هایی چون تدریجی نبود، بحث

شود،  و اختصاص به این شکل که االن در قرآن دیده می و مبین و اطالق

جا به مواردی چون تغییر قبله، حکم شرب باشد. در اینوجود داشته نباید

توان اشاره کرد که همگی در همین  خمر و احکام جنگ و جهاد و... می

متن موجود دارای احکام متنوعی هستند. از این دیدگاه، وجود این 

االت و شرایط دهد که متن قرآن، تابع ح ان میچندگونگی در واقع نش

زیست وی بوده است که او هم به عنوان یک انسان شخص پیامبر و جهان

به ناچار شاهد تغییر و تحول و رشد بوده است. انسانها در روند تکاملی 

های آنها هم تغییر پیدا  کنند و ممکن است دیدگاه خود، تغییر پیدا می

اش پیدا شده   هم که تغییرات زیادی در زندگی برکند. بدین ترتیب پیام

بود، مشمول همین قاعده است. آیا این برداشت از رابطه پیامبر و قرآن را 

 کنید؟ تأیید می

 

 پاسخ مختصر

صوری موضوع بسنده کنیم، ادعای مطرح  هرگاه تنها به بررسیِ

شده در پرسش، یعنی تغییر احکام به تناسب تغییر اوضاع و احوال را 

نشان کنم که کار فایده تکرار، باز الزم است خاطر یابیم. اما از راه وجه میم

دهد، غافل کردن عقل از واقعیت و  روشی که اصالت را به صورتها می

حقیقت است و بنابراین نباید فریب ظاهر ادعا را خورد. قانع شدن به 

صورتی که در همین موضوع از سوی عقل مدعی ساخته و پیش کشیده 

تواند آدمی را از رهنمودهائی غافل کند که به کار  است، میشده 

آیند. قرآن  برخورداری او از استقالل و آزادی و حقوق ذاتی خویش می

بیان آزادی است و در نحوه بیان و ثبات و تغییر احکام، از جمله احکامی 

اند، نیز روش درخور بیان آزادی را اتخاذ کرده است:  که در پرسش آمده

ه مبتنی بر سازگاری کامل میان اصول راهنما و فروع است، روشی ک

تجربی و تدریجی است، هماهنگ با منطق زندگی است، گشوده است و 

به ضرورت تحول حقوقمدارانه از جامعه بسته به جامعه باز نظر دارد. اما 

 .این مجمل نیاز تفصیل دارد
 

 پذیری احکام ثابت ماندن اصول و تحول
که به پرسشهای ششم و هفتم ارائه شد  نخست به پاسخهایی

و  «در روابط قوا»ها جامعهبازگردیم: در آنجا از دو تحول، یکی تحول 

سخن گفتیم. بر این  «از روابط قوا به روابط آزاد»ها جامعهدیگری تحول 

اساس، هرگاه تحول نوع اول را دلیل برای تغییر احکام و قواعد حقوقی 

محور حاکم بر ایران  رژیمهای بسته و تبعیضبپذیریم، در جهان امروز، از 

 -و امریکا امروز و طالبان دیروز گرفته تا رژیمهای چین و روسیه و اروپا 

شان هوشمند هستند و خودی را از غیر خودی در  که در نظامهای حقوقی

وجود دارند. اگر بنابر اصل تغییر  -دهند! برخورداری از حقوق تمیز می

قوا باشد، نه تنها به تعداد این کشورها، بلکه به احکام بر اساس روابط 

باید دائم در فکر ابداع  آمده روی کره زمین، میهای پدید تعداد وضعیت

که نظامهای ام موجود در قرآن باشیم، مگر ایناحکام تازه به جای احک

حقوقی و جزائی جامعه خاصی )برای نمونه نظام حقوقی فرانسه یا ایتالیا 

عنوان الگوی ثابت خویش برگزینیم و احکام آن را درجا  یا آلمان( را به

ادها در ایران و جانشین احکام قرآن بگردانیم. اما این روش را استبد

اند و به شکست  خود بکار برده های هگران در مستعمرترکیه و استعمار

رفت، با وجود  انجامیده است. در خود مغرب زمین نیز که الگو تصور می

حقوقی و جزائی جدید فرآورده تحول تاریخی درونی خود که نظامهای این

ها، از جمله  آنها بوده است، امروزه از بحران و یا دست کم انواع نابسامانی

نالند. چرا که انسان در  نابسامانی برخاسته از مسابقه جرم و قانون، می

شود. به عنوان  تر می کس سرمایه، روز به روز، تنهاتر و بیبرابر قدرت 

ها و تشدید  د مثال کافی است در خود غرب به رشد فزاینده جرمشاه

 کیفرها برای حفاظت از حریم سرمایه و به خاطر توسعه بازار، تأمل کنیم:

زدایی، با کاستن بار زور از روابط  فرد با فرد و گروه با  به عوض جرم

محرکه و حفظ نظام اجتماعی گروه، بنا بر مهار و تخریب نیروهای 

داری، با استفاده از انواع مخدرها و سکس و پول و دیگر نمادهای  سرمایه

 قدرت، است.

اما اگر مالک، گذار از روابط قوا به روابط آزاد و از نظام اجتماعی 

باید مطابق  بسته یا نیمه بسته به نظام اجتماعی باز باشد، تغییر احکام نمی

ئی ها تابع سامانهباید  نیازهای نوشونده ساخت قدرت تغییر کند، بلکه می

ای که هر تغییر در احکام حقوقی و جزائی،  از اصول راهنما باشد، به گونه

، مانع شود میآزاد  های هقوا به رابط های هضمن اینکه ترجمان گذار از رابط

 گردد. میاز بازگشت به اعتیاد به اطاعت از قدرت 

 ام. اینجا تنها را شناساندهها هدر بخشهای قبلی، این سامان

منسوخ و مطلق و کنم که در قرآن، همچون روش، ناسخ و  نشان میخاطر

پیامبر )ص( که به روشی که خود « حاالت و شرائط»به  مقید و... را، نه

کشد و انسانی که بسا همواره از استقالل و آزادی و حقوق  قرآن پیش می

باید سنجید. هرگاه با چنین نگاهی به احکام  خویش غافل است، می

بینیم که منطق صوری،  در قرآن بنگریم، واقعیتها و حقوقی را می موجود

 مدعی را از دیدنشان ناتوان کرده است. از جمله این واقعیتها و حقوق را:

در قرآن، اصل تغییر احکام در ارتباط تنگاتنگ با اصل تغییر از  ـ1

ود این یابد. قرآن خ روابط قوا به روابط آزاد و در پرتو اصول راهنما معنا می

آموزد. برای مثال، در باب  برد و به انسان هم می روش را بکار می

آموزد  های الکلی، قرآن هم روش تجربی و تدریجی تحول را می نوشیدنی

 که؛اینو هم روش تغییر حکم را. توضیح 

موضوع حکم در آیات مربوطه، شراب و شرابخواری است. این  ـ1ـ1

ی نیست که فقط در دوران پیامبر موضوع یک امر واقع مستمر است، امر

دهد که، خود، هنر قانونگزاری  واقع شده باشد و بس. پس رهنمودی می

 در تشخیص امور واقع مستمر از امور واقع متغیر است.

یچگونه تناقضی نیست. یعنی در مربوطه، ه های همیان آی ـ2ـ1

می ای دیگر، همان موضوع با حک یابیم که در آیه ای حکمی را نمی آیه

حکم بعدی حاصل جریان تجربه و بیانگر رشد . دیگر نقض شده باشد

 است.

پردازم( و تدریجی است.  ، تجربی )که بدان باز میها هروش آی ـ3ـ1

شود و  به تدریج که انسان بر استقالل و آزادی و حقوق خود عارف می

گردند، هشدار جای به حکم بر اجتناب  آزاد می های ه، رابطها هرابط
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 1ارد.سپ می

آور و در تمامی موارد دیگر، تغییر  در مورد مشروب مستی ـ3ـ1

یز هستند که حکمها افزون بر سه ویژگی باال، واجد این ویژگی مهم ن

تر با روابط  زدائی بیشتر و از این رو متناسب پیوسته در جهت خشونت

 شوند. آزادتر انسانها می

آموزد و  مستقیماً می اما آیا قرآن به مثابه روش، خود این روش را ـ2

یا اینها برداشتی یا به اصطالح رایج قرائتی از جمله برداشتها و قرائتها 

است و خود قرآن در این باره تصریحی ندارد؟ قرآن خود این روش را 

آموخت. به  جز این روش می بایست نمیآموزد و بمثابه بیان آزادی،  می

 این شرح:

اما، در فقه،  2اند، ل راهنما دانستهرا اصو« م الکتابا»که با این ـ1ـ2

 شود. هیچ اثری از رعایت آنها در تبیین احکام و تحول آنها مشاهده نمی

ثابت است و خداوند، حکمها را برابر با آن « الکتاب ام»گوید  قرآن می

« الکتاب ام»مدار، این  طرفه اینکه در فقه تکلیف 3کند. ایجاد و یا محو می

مطلق و مقید، و عام و خاص، و ناسخ و منسوخ  است که محو شده است و

مجوز از خود بیگانه کردن دین در بیان قدرت گشته و دامنه این از 

)دردین اکراه « الاکراه فی الدین»خودبیگانگی تا بدانجا رسیده است که 

 ای منسوخه بدل گشته است! ت( نیز در فقه رایج عمالً به آیهنیس

ه با رعایت ضوابط چهارگانه باال و هر نسخی یا تغییر حکمی ک ـ2ـ2

 3اصول راهنما انجام پذیرد، باید حکمی بهتر از حکم پیشین باشد.

گوید شامل دو بخش است: بخش  بدین سان، قرآن خود می ـ3ـ2

 های اصول راهنمای بیان آزادی که شامل سامانهاست « الکتاب ام»اول، 

وابط قوا به روابط است و بخش دوم، احکام و رهنمودها برای تحول از ر

 آزاد هستند.

وآزادی و حقوق خویش عارف رهنمودهائی که انسان را بر استقالل 

دارند. روشهای عقل آزاد را از جمله در کتابهای کیش شخصیت و  نگاه می

، به روش ام. در کتاب عقل آزاد عقل آزاد، یک به یک توضیح داده

ار را نیز یک به یک ها و قواعد حاکم بر عقل قدرتمد ای شیوه مقایسه

ام، تا فهم معنای عقل آزاد آسانتر شود. هر عقلی که آزادی  تشریح کرده

خویش را بجوید، کتاب را روان و شفاف و آسان خواهد یافت چرا که 

 شناساند.  روشها را می
آورم که قرآن به انسانهای  میان میه در ادامه از روش دیگری بحث ب

آموزد. چرا که تا انسانها استقالل و  وا میخواستار آزاد شدن از روابط ق
را بر وفق این حقوق،  ها هآزادی و حقوق خویش را بازنشناسند و رابط

بینند  برقرار نکنند، بیان آزادی و اصول راهنمای آن را به چشم عقل نمی
 شود. و تغییر احکام همچنان تابعی از روابط قوا می

 

 روشهای آزادی از روابط قوا در قرآن
دارد اگر  یابد و قدرت را  از میان بر می می آزادی را در میآد

 آموزد، درپیش گیرد: روشهای زیر را که قرآن می
خویشتن را موجودی مستقل و آزاد بداند و حق تصمیم را ذاتی  ـ1

گیری را  وجود خویش و غیر قابل انتقال بشمارد و اطاعت در مقام تصمیم
 نیز–است نیامدنی وجود در چندهر–محالی شناسد که حتی زور  مطلق 

                                                 
 11و  13 و مائده 211بقره، آیه  های قرآن، سورهـ 1

و پرتوی از قرآن نوشته  46تا  43های  ، به فارسی، صفحه2المیزان، جلد  ـ2
 11د سوم، قسمت پنجم، صفحه سید محمود طالقانی، جل

 31قرآن، سوره رعد، آیه  ـ3

 136قرآن، سوره بقره، آیه  ـ3

شتر این موضوع، ذکر نکاتی بی توضیح برای اما. کند ممکن را آن تواند نمی
 الزم است: 

گیری، مقام استقالل انسان است و مقام اطاعت  مقام تصمیم ـ1ـ1
نیست. به این دلیل ساده که هنوز امری بوجود نیامده است تا اطاعت 

تصمیم، کاری درونی هر انسان است و کردن یا نکردن معنی پیدا کند. 
تواند جانشین دیگری در گرفتن تصمیم شود. زیرا کسی از  کسی نمی

و اطالعها و اصل راهنما و هدف و روش انسان  ها هو معلومها و داد ها هانگیز
مری نزدیک به محال که ا–دیگری آگاه نیست و برفرض هم که آگاه شود 

های و...  و معلوم ها هشتن را از انگیزتواند خوی گیرنده نمی تصمیم -است
ها و...اصل راهنما وروش کسی که  و معلوم ها هخود خالی، و از انگیز

خواهد به جای او تصمیم بگیرد، پر کند. این کار نشدنی است. تصمیم  می
باید بگیرند و این حق و توانائی نیز قابل  جمعی را نیز اعضای جمع می

نیست. از این روست  ،شخص، ولو عضو جمع انتقال به جمع دیگر و یا یک
کند و امرآنها شورا میان  که فرمود: هرکس خود خویشتن را هدایت می

مقام گزینش نوع تصمیم، نیز مقام آزادی است. در این  2خود آنهاست.
استقالل و د جانشین دیگری شود. از این رو، توان نمیمقام نیز کسی 

 د.  ناپذیر هستن آزادی از یکدیگر جدائی

مقام برخورداری انسان از حقوق خویش نیز مقام اطاعت  ـ2ـ1

باید زندگی  نیست. زیرا این حقوق ذاتی انسانند و انسان خود می

توان انسانها را به آگاه شدن از  خویشتن را عمل به حقوق بگرداند. می

توان جانشین کسی در  حقوق خویش و عمل به این حقوق خواند، اما نمی

توان به زور، انسانها را بر آن داشت که به  او شد و نیز نمی عمل به حقوق

حقوق خود عمل کنند. راستی اینست که انسانها از راه عمل به حقوق 

شوند و در جامعه آزاد، انسانها از راه بکار  خود، از روابط قوا آزاد می

انداختن استعدادهای خویش و برخوردارشدن از حقوق خود، جامعیت 

 جویند. می
ئی وجود دارند که ها جامعههرگاه گفته شود در جهان امروز،  ـ 3ـ1

گزینند و حق تصمیم خود را  در آنها، اعضای جامعه نمایندگانشان را بر می
کنند، گوینده اگر خود را از بند منطق صوری رها کند و  به آنها واگذار می

نیز  اه جامعهیابد که در این  سان که هست ببیند در میهمانواقعیت را 
کنند چرا که شدنی نیست.  مردم حق تصمیم خود را به کسی واگذار نمی

هائی  باره برنامهکنند. در هر دوره، در د تصویب میآنها قانون اساسی را خو
دهند  گیرند و به کسانی رأی می شود، تصمیم می که به آنها پیشنهاد می

مجریان  رتراند. منتخبان پرشما نهاد کردهتر را پیش برنامه مطلوب که
کم شمارتر، نیز از دید برنامه مصوب اکثریت جامعه هستند. منتخبان 

شوند.  دهندگان، مأمور نظارت و انتقاد و هشدار به جامعه می تصمیم رأی
کنند به  اما آیا در عمل نیز، چنین است؟ نه. آنها که اکثریت پیدا می

زانی که سا کنند. از این رو، نظریه عمل نمی خود های هتمامی وعد
اند، وفا نکردن به عهد منتخبان را  دموکراسی را موضوع کار خود کرده

 .شود میدانند که دامنگیر دموکراسی  یکی از فسادهائی می
مقام اجرا، مقام اطاعت است. در قرآن، اطاعت از خداوند و  ـ3ـ1

رسول او، اطاعت از امر معرفی شده است. کدام امر؟ امر به بازشناسی 
و حقوق دیگری و امر نپذیرفتن حکم زور. از آغاز تا پایان  حقوق خویش

توان یافت که در آن، خداوند از انسانی خواسته باشد از  ای نمی کتاب، آیه
حق تصمیم خود چشم بپوشد، بلکه با تأکید از او خواسته است خود را 

 6چون مرده در دست مرده شویانی که ارباب قدرت هستند، قرار ندهد.

                                                 
 و... 12و نمل  12و اسراء  131و یونس  31های شوری، آیه  قرآن، سوره ـ 2

 46و  63 و نساء 224و  226 بقره و 42و  2و فرقان  33آیه حج،   قرآن، سورهـ  6
 و... 13و  1 و قلم 31و احزاب  63و  33ده و مائ 13و  63عمران  و  آل 36و نحل 
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جعه به عت از رسول، در مقام قضا درست هست. هرچند مراالبته اطا
ای را که خود  باید حکم قاضی کنندگان می قاضی آزاد است ولی مراجعه

 اند، اطاعت کنند. برگزیده

رسد،  از آنجا که پس از اتخاذ تصمیم، نوبت عزم و اجرا می ـ 2ـ1

ولی »ود کنند، که در این حالت خ گیرندگان یا خود آن را اجرا می متصمی

کنند،  هستند و در واقع به هنگام اجرا از خویشتن اطاعت می« از خویش

گزینند که مجری تصمیم آنها شوند و از  و یا کس یا کسانی را بر می

 1کنند. منتخبان خود اطاعت می
بریم: اطاعت  نیک تأمل کنیم به امر مهمی پی می ها هو چون در آی

نسبت به حق، نیاز به نبود زور و )که در لغت نیز از طوع و رغبت است( 
که پیروی از طاغوت، نیاز به و بسا کمال رغبت دارد و حال این بود رغبت

بود زور و نبود رغبت دارد. بدین قرار، آنها که تن به اطاعت از حکم زور 
دهند، یا زور باورند و یا خویشتن را ناتوان و به چنین اطاعتی ناگزیر  می
 بینند. می

ه انسان حق تصمیم دارد و از استقالل در گرفتن از آنجا ک ـ2
باید  تصمیم و آزادی در گزیدن نوع تصمیم برخوردار است، الجرم می

ول بداند و اعتماد به نفس ؤو خویشتن را مس2نفس خویش را مکلف،
تواند روشهائی را بکار برد که او را از روابط  داشته باشد. چنین کسی می

کنند.  بر زور و زورمداری پیروزی را نصیب او میکنند و در برا قوا آزاد می
 اند عبارتند از: روشها که در قرآن به تکرار آمده این

 آموزد و بس بزرگ، این درس است: درس اولی که قرآن می ـ1ـ2
تواند غفلت دیگران از حقوق خویش و اعتیادشان را به  هیچ انسانی نمی

م زور کند. بر او است که اطاعت از زور، وسیله توجیه تسلیم شدن به حک
بداند اگر هم یک تن باشد و بر حق بایستد، نه تنها به آزاد زیستن و رشد 

نیز تواناست چرا که سخنگو و کردن تواناست، بلکه به تغییر دادن 
کننده همه انسانها و بلکه تمام هستی در استقالل و آزادی و حقوق  بیان

گردد که انسانها فوج فوج به  یو سبب م شود می، امام، الگو شود میذاتی 
جنبش در آیند، به جنبش برای بازیافت استقالل و آزادی و حقوق خویش 

 در آیند.
انسان استقالل و آزادی در گرفتنِ تصمیم و گزیدن نوع آن را  ـ2ـ2

دهد هرگاه، تجربه را روش نکند. اما تجربه را روش کردن به  از دست می
 کند؛ چند چیز تحقق پیدا می

انستن این واقعیت که؛ روش علم، علم است، روش آزادی، آزادی د ●
خواهد  است، روش حق، حق است و روش قدرت، زور است. کسی که می

خواهد  کند. کسی هم که می دانشمند شود، آموختن علم را روش می
کند. همانطور که خواهان قدرت، زور  آزادی بجوید، آزاد شدن را روش می

 کند. روش می را در اشکال گوناگونش
دانشجوئی را بایستی دائمی گرداند به ترتیبی که تجربه، هیچگاه ●

رها نشود. و البته در سیر و سلوک دانشجویی نکته اصلی توجه به نقد 
 است که از طریق روش تفکر انتقادی، دائماً از نقصهای دانش کاسته

زدوده ای از علم و جهل است، از جهل  شود و یا اگر دانسته، آمیخته می

                                                 
های قرآن مخاطب  اصول راهنمای اسالم فصل امامت. و در تمامی آیهرک ـ1

گزینند. از این رو از  خداوند، انسانها هستند. این انسانها هستند که ولی بر می
ای  ( و در آیه133گیرند ) سوره، آیه خواهد کافران را ولی خود ن اهل ایمان می

( و بنابر 11کند که ستمگران اولیاء یکدیگرند )سوره جاثیه، آیه  اطر نشان میخ
و  همواره  (41لی یکدیگرند )سوره توبه، آیه آیه دیگری زنان و مردان مؤمن و
( برگزیده گزینند. حتی پیامبر )ص را بر می این انسانها هستند که اولیاء خود

ه کتاب حکمت و حکومت از دکتر . مراجعه ب(11مسلمانان است )سوره فتح، آیه 
 مهدی حائری یزدی نیز بسی مفید است.

 13قرآن، سوره نساء، آیه  ـ2

چنانکه با هر دستآورد جدیدی، علم پیشین بماند و نقص و 3شود، می
جهل از میان بروند و یا از میزانشان کاسته گردد. رابطه ناسخ با منسوخ 

که مدعی آموزد، همین است. اال این رآن میهمین است.روشی که ق
 رسد اما خداوند علم مطلق انسان از علم کمتر به علم بیشتر میپرسد:  می

است او چه نیاز به ناسخ و منسوخ دارد؟ پاسخ اینست که او نیاز 
ندارد،این انسانها هستند که نیاز به تغییر روش برای رهائی از بندگی 

باید زمانی به  زدائی است، میت را دارند. حکم وقتی محتوای زورقدر
 انسانها ارائه شود که آمادگی یافته باشند. پس این انسانها هستند که نیاز

شد، در روش آزاد شدن  باید اسوه و الگو می جامعه اسالمی آزادی که می
و رشد کردن در آزادی و دوری گرفتن در فراخنای الاکراه و... )= اسالم( 

 آموخت. شد. باید ناسخ و منسوخ را به عنوان قانون رشد می الگو می
 ولیت خویش را درؤباید نقش و مس و همه انسانها می اعضای آن جامعه

بشناسند. هرگاه شناختند و  می بیان آزادی از تبدل به بیان قدرتحفظ 
ولیت خود را شناخته بودند، کجا ممکن بود والیت ؤانسانها نقش و مس

مطلقه فقیه را به آنها تحمیل کرد؟ کجا ممکن بود کسی بتواند ادعا کند 
را تواند احکام دین  والیت فقیه مقدم بر احکام دین است و ولی فقیه می

 تعطیل کند؟ کجا ممکن بود...
کنیم  ینست که تجربه را در نیمه رها میاز عیبهای ما انسانها، یکی ا

کنیم. در اینجا حاصل  و بسا امر و نهی قدرتمدارانه را روش زندگی می
گذارم: از کارهایم، یکی  تجربه خود را با جویندگان روش در میان می

امروز،  های هنخستین کار و یافتنگارش اصول راهنمای اسالم است. میان 
سال فاصله است. در طول این مدت، تحقیق در این اصول رها نشده  33

شود که کار  است. حال اگر کار اول با کار دوم مقایسه شود، مشاهده می
ی کار اول، در کار دوم ها گیرد. بخشی از کاستی دوم کار اول را دربرمی

های کمتری دارد. شامل  ول، نارسائیاند. کار دوم نسبت بکار ا جبران شده
های جدید نیز هست. به همین ترتیب، کار سوم شامل دو کار قبلی و  یافته

های جدید و فاقد بخشی از نقصها و نارسائیهای دو کار قبلی  شامل یافته
است. تحقیق ادامه یافته است و هرگاه فرصت بیابم و کار چهارم را آماده 

شود و بسا از نقصهای موجود در  های پیشین میانتشار کنم، باز شامل کار
 گردد. آنها فارغ می

ت. روش درس این روش اینست که تجربه یک جریان مداوم اس

ای را انجام دهی و هرگاه به نتیجه نرسید،  تجربی روشی نیست که تجربه

رها کنی و به تجربه دیگری بپردازی. روش، وقتی تجربی است که بهنگام 

و یا  نرسیدن به نتیجه، عاملهای موجد مشکل و یا  برخوردن به مشکل

تجربه را تا  ن را بجوئی و آن عاملها را نسخ وعلتهای به نتیجه نرسید

 رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه دهی. 

گر در جستجوی حق، دو چراغ راه  بدین سان، دانشجوی تجربه●

تر  پذیرها و دیگری شفاف شدن مبهم و یا شفاف دارد: یکی نسخ نسخ

شدن شفاف. این چراغ، آدمی را از تفاوت دو کس با دو روش نیز آگاه 

فتار و کند، خط پندار و گ کند: کسی که آزادی را هدف و روش می می

پذیرها و شفافیت بر شفافیت افزودن، در حال  کردار او، به یمن نسخ نسخ

کند، به خاطر  ا هدف و روش میمستقیم شدن است. اما کسی که قدرت ر

شوند، زمان به زمان، از  که پندار و گفتار و کردارش، ضد و نقیض میاین

                                                 
ها، علم آمیخته به ظن هستند. هرگاه انسانها از این واقعیت آگاه  نظریهـ 3

دانند که  دهند. زیرا می باشند، تن به خشونت را رویه کردن بخاطر نظریه نمی
تر  ذر یک رشته نسخها، از ظن پیراستهرهگنظریه به یمن بحث آزاد، از 

کند که از ظن خود  های بسیار کسانی را سرزنش می شوند. قرآن در سوره می
و  36س و یون 131و  116 مو انعا 123های آل عمران، آیه  کنند: سوره پیروی می

  12و حجرات  12و  6فتح 
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و  1کند گیرد. اولی در نور عال نور رشد می خط مستقیم بیشتر فاصله می

 2ماند. رود و می دومی در ظلمات فرو می
در زندگانی اجتماعی نیز، هرگاه تجربه و آزمون )سنت ابتال(  ـ3ـ2

شود و با همان  عی انسانها محک میرویه شود، حقوق انسان و حقوق جم
شوند.  پذیر باشند، نسخ می شناخته و هرگاه نسخ ها هدو چراغ، ناشناخت

دهد. اعضای  بدین سان، جامعه هیج عضو و استعداد خود را از دست نمی
های  با یکدیگر را رابطه ها هو رابط3پذیرند آن یکدیگر را به حقوقمندی می

 کنند. آزاد می

خواند که خداوند بکار  جای جای، ابتال را روشی می با آنکه قرآن،

های مسلمان، این روش یکسره مفقود است. در  در جامعه3برد، می

افتد  گر نه تنها به یاد سنت ابتال نمی شیعه نیز، عقل توجیه های هجامع

شود برای زندگی و مرگ علی )ع( و فرزندان او، این یا آن  بلکه برآن می

ل آنکه آنها شجاعان و هنرمندانی بودند که از ورود در توجیه را بسازد. حا

پرستان را  ا تمام وجود برحق ایستادند، قدرتابتال نهراسیدند، ب

= آشکار کردن نقص و زور و، بدین ابتال، منسوخشان کردند )شناساندند 

 از روش آنها(. 
مداری است. چرا که زورمدار  بدیهی است شرط ورود در ابتال، حق

د زورمدار را به آزمون بخواند. بدین خاطر که از جنس اوست و بنا توان نمی
جوید. حال آنکه  بر قاعده، در این رابطه، این زورمندتر است که سلطه می

باید قدرت  تمدار، این قدرتمدار است که یا می مدار با قدر در رویاروئی حق
، در را رها کند و یا ماهیت زورپرست خویش را آشکار کند. بدین قرار

رویاروئی سرور آزادگان، حسین، با نماد قدرتمداری، یزید، تمام حق با 
آموزد این نیست  تمام قدرت )= زور( رویارو شد. درسی که این آزمون می

که خالفت اموی زوال جست، چرا که آن استبداد و بسا بدتر از آن، تا 
د.درس آن اند و هنوز وجوددارن زمان ما، در این و آن جامعه، برقرار شده

تجربه اینست که وقتی یک طرف قدرت را در انحصار دارد و طرف دیگر، 
البته اکثریت بزرگ جامعه تحت استبداد، مقهور قدرت شده است، 
رویاروئی پیروزمندانه در برابر استبداد ممکن است؛ اگر جامعه برخیزد و 

و قطعی های قدرت را از میان بردارد، پیروزی ا بر حق بایستد و ستون پایه
شود. اما اگر هم جامعه  و بدون برگشت است، زیرا استبداد منسوخ می

خیزد و بر حق بایستد، پیروز خاست، هرگروه و بسا هر فرد که بربرن
شود. با این تفاوت که در حالت اخیر جریان نسخ استبداد، طوالنی  می
باید نفس خود را مکلف بداند و به یمن  شود. از این رو، هرکس می می

جهاد اکبر، نماد حق بگردد و شجاعت ورود در ابتال را در خود بپرورد و با 
 ورود در آزمایش، راه استقالل و آزادی انسان را هموار کند. 

شوند، از  شود و یا می بدیهی است کس یا گروهی که وارد ابتال می
کنند. چنانکه، هم اکنون  کند و یا نمی زورپرستان پاداش نیکو دریافت نمی

قرن و روشن شدن موضوع قیام عاشورا،  13وجود سپری شدن  با
مداری را  که حسین، نماد آزادی و الگوی حق زورپرستانی هستند

دانند که بر خلیفه مسلمین خروج کرد و یا زورپرستان نوع  ای می«یاغی»
دیگر، برادر ارشد او، حسن )ع( را به خاطر صلح با معاویه سرزنش 

پرسند مگر نه به یمن ورود علی و فرزندان او در  میکنند و از خود نیز ن می

                                                 
 12و حدید آیه  1های تحریم، آیه  قرآن، سوره ـ1

 و... 21و انعام، آیه  224های بقره، آیه  رهقرآن، سو ـ2

 16و رافعه، آیه  33و صافات، آیه  34های حجر، آیه  قرآن، سورهـ3

آزماید. و  شود که خداوند آنها را می آیه، به انسانها یادآور می 31قرآن، در  ـ3
کند که هرچه کارند همان  های دیگر، به انسانها خاطر نشان می هنوز در آیه

های مسلمان روش نیست اما ترس از ورود  ...  با این همه، ابتال در جامعهدروند و
 در آن همگانی و شدید است.

ابتال بود که ماهیت معاویه و استبداد بر جامعه مسلمانان و بر همه انسانها 
پرسند زیرا قدرت را  نمی پس سرزنش آنها از چه روست؟ شناسانده شد؟

 شناسند و نه حق را.  مدار می

جتماعی نقش تجربه را روش کردن، ناگزیر به زمان و مکان ا ـ3ـ2

دهد. توضیح اینکه، امور واقع ناسازگار با حقوق انسان، بسان بیماری،  می

پیرامون نوشیدن شراب و  ها هبه تدریج قابل زدوده شدن هستند.آی

بسیاری دیگر، ترجمان تدریجی بودن تحول هستند و راهنمای 

ری برای انسانهایند در مدیریت تغییر از روابط قوا به روابط آزاد، و قانونگذا

به ای که ساخته و نگهدار روابط قواست،  تغییر جامعه از نظام اجتماعی

ای  بینی آیه ها که تأمل کنی می پذیر. در آیه و تحول یک نظام اجتماعی باز

کند، در یک سیر تکاملی محتوای  که آیه دیگر را به اصطالح نسخ می

ای شراب را دارای  افزاید. چنانکه آیه گیرد و بر آن می پیشین را در بر می

کند که زیانش از سودش بیشتر است و آیه  داند و قید می سود و زیان می

 2شمارد. ی، اجتناب از نوشیدنش را واجب میبعد

پندار و گفتار و کردار را از زور خالی و از حق پرکردن و دیگران  ـ3

را نیز صاحب حقوق شناختن و رابطه با آنها را از زور خالی و از حق 

 ردن، نیاز به یک رشته نسخها دارد: پرک
حوری به مثابه اصل راهنما و نسخ ثنویت تک محوری و دو م ـ1ـ3

 کردن عقل به یمن موازنه عدمی به مثابه اصل راهنما. آزاد
گیرد: هرگاه  جا، پرسشی اساسی پیشاروی عقل قرار میندر ای ـ2ـ3

سان به تنهایی های قوا باشند، آیا یک ان ، رابطهها هرابط ای جامعهدر 
تواند رابطه خود را با دیگران، رابطه آزاد کند؟ به یمن دو چراغ، یکی  می

تواند  پذیر و دیگری شفاف شدن مبهم، آدمی می نسخ شدن نسخ
خود را با دیگر اعضای جامعه رابطه قوا نکند و الگوی انسان  های هرابط

 آموزد؛ مستقل و آزاد بگردد. چگونه؟ قرآن خود روش را می
در ابتالئی از نوع ابتالئی که ابراهیم در آن شد و آتشی بر او سرد 
گشت که جامعه در بند قدرتمداری، افروخته بود، آموزشی بزرگ نهفته 

توضیح اینکه هرگاه آدمی به خود بگوید: خلق گمراه را بگذار و  6است.
شود و البته، با چنین روشی، قادر  پذیری می خود را باش، روش او فعل

قرار نکند. پس بر وارد د بزید و با دیگران روابط قوا براهد شد آزانخو
و دیگران،  4شونده در آزمایش است که فعال بگردد و در  نقد خود

که نیاز  و آنها را تواند نسخ کند پذیرها را بیابد و آنها را که خود می نسخ
کار با جامعه در میان بگذارد. روش  ه معرفت دیگران بر حقوق خود داردب

 1باید تبلیغ و تبشیر و انذار باشد. او می
هائی هستند که دیگران  انسان آزمونگر هم شامل رابطه های هرابط ●

کند. بنا  قرار میدیگران بربا  هائی که او کنند و هم رابطه با وی برقرار می
باید قبل از هر چیز نفس خویش را مکلف بداند و خود،  بر قاعده، او می

این کار را با خالی کردن  1را با دیگران از زور خالی کند. خویش های هرابط
                                                 

 13قرآن، سوره مائده، آیه  ـ 2

 43تا  23های  قرآن، سوره انبیاء، آیه ـ 6

ها با دو جهاد دیگر، یکی  کنندهبر بمعنای رها کردن خود از محدودجهاد اکـ  4
ن جائرکه جهاد افضل است و دیگری جهاد بمعنای بیان حق در برابر سلطا

( و مقابله با متجاوز 61کوشش برای بازیافتن راه خدا )سوره عنکبوت، آیه 
و... (، سه کوشش و روش هستند از روشهای پیروزی جانبدار  211)بقره، آیه 

 حق بر انبوه قوای ستمگر.

نها، پیامبری در آتبلیغ و تبشییر و انذار سه کاری هستند که با تصدی ـ  1
 یابد. امامت ادامه می

و صفاتی که برای کافر  صفاتی که قرآن برای مؤمن می شمارد، خالی از زورـ  1
شناسد، سرشار از زور هستند. نگاه کنید به فصل  امامت، صفحات  و مشرک می

 از کتاب اصول راهنمای اسالم 121تا  122
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کند و با تکیه  پندار و گفتار و کردار از  زور و پرکردنش از حقوق، آغاز می
 کردن خالی و بر استعداد خویش به جای خوردن از دستآورد دیگری

شود به  کند. و در آنچه مربوط می ش با دیگران از زور، دنبال میهای هرابط
کنند، بر اوست که بر حقوق خویش  ئی که دیگران با او برقرار میها هبطرا

استوار بایستد و واکنش نشود.همواره کنش شدن کاری است که تنها از 
کننده برای پیروزی بر  آید و روشی بس تعیین انسان مستقل و آزاد بر می

دهد  آزاد امکان می قدرتمداری است. کنش شدن به انسان مستقل و
آتش روابط قوا را بر  زدائی را یک به یک بکار گیرد و ی خشونتروشها

 خود سرد کند. 

دیگران با خود، هنوز نیازمند آنست  های هنسخ زور موجود در رابط●

که آزمونگر، دیگران را انسانهای حقوقمندی بشناسد که به زورمداری، از 

که ه ایناند. اطمینان زورگویان ب وق و استعدادهای خویش، غافل گشتهحق

آزمونگر جز نسخ زورمداری چیزی در سر ندارد، بسیاری از آنها را که در 

اندازد  موقعیت مسلط نیستند به یاد استقالل و آزادی و حقوق خویش می

گیرند. پندار  و جانب استقالل و آزادی خود را بمثابه انسان حقوقمند، می

به روابط قوا باید  و گفتار و کرداری که آزمونگر با افراد و جامعه معتاد

بجوید و بکار برد، نباید با استقالل و آزادی و حقوق هیچ انسانی ناسازگار 

طلبد اما  باشد. ورود در این آزمون و ادامه آن تا موفقیت، صبر ایوب می

 رسد. بدون تردید به نتیجه می

زدائی،  زدائی، خشونت زدائی، شک زدائی، ابهام زدائی و ظن دروغ ـ3

زدائی و... و، در یک کالم، زدون تمامی صفاتی که  ی، یأسزدائ خصومت

آموزد.  سازی است که قرآن می مان زورمداری هستند، آن نوع شفافترج

ت و چرا که بیانهای قدرت، واجد ظن و ابهام و شک و خشونت و خصوم

بیان آزادی را در  یأس و دروغ و... هستند.  بنابراین، هربار که بخواهند

پوشانند، انسانها  روغ میخود بیگانه کنند، بر راست لباس دبیان قدرت از 

کنند )خودی و غیر خودی(، خصومت را اصل و دوستی  بندی می را دسته

کنند، مجمل  کنند، شفاف را مبهم و علم را با ظن جانشین می را فرع می

 1سازند و...  کنند و کلمه طیبه را خبیثه می را جایگزین مفصل می

 کند به چند شیوه: بته تحقق پیدا میسازی ال و شفاف

خویش تا آشکار شدن واقعیت  های هاز یافت زدایی ابهام و ظن ـ1ـ3

 سان که هست. در علم روش همین است.آن

تناقض در بیان موضوع تحقیق، بااین توجه که این دروغ  ـ 2ـ3

، . و نیز نسخ تضاد. زیرا حق با حقاست که به ضرورت، تناقض در بردارد

 یابد. پس وجود تضاد گویای آنست که بیان، بیان قدرت است.  میتضاد ن

زدودن زور از بیان با توجه به این امر که در بیان آزادی اکراه  ـ3ـ3

 نیست.

ها بر وفق اصول راهنما و  ها و جمله کلمهمعانیدقیق کردنِ  ـ3ـ3

ها همواره یک و همان  شناسائی امور واقع مستمر. به ترتیبی که کلمه

 را داشته باشند. معنی

زدودن تبعیضها چرا که بیان آزادی، خالی از تبعیض است.  ـ 2ـ 3

کننده تبعیضهاست. بیان آزادی  این ویژگی بیان قدرت است که توجیه

کننده تبعیضهاست. تبعیضها همگی ناقض استقالل و آزادی انسان و  نسخ

 یکی از روشهای قدرتمداریهستند.حقوق ذاتی او 

ر حکم و رهنمود که حق را با مصلحت جانشین زدودن هـ  6ـ3

 کند. چرا که بنا بر بیان آزادی، مصلحت بیرون از حق، مفسدت است. می

زدودن حکم و یا رهنمودی که هرچند موضوعش امور مستمر  ـ4ـ3

                                                 
سوره  26تا  23های  آیه کند در یه را توصیف مقرآن کلمه طیبه و کلمه خبیث ـ 1

 ( 21دهند )سوره بقره، آیه  قول خدا را تغییر میابراهیم و البته ستمکارانند که 

همه مکانی و همه زمانی و نیز حقوق هستند اما خود آن حکم و یا 

یان آزادی، حقوق همه مکانی شمول نیست. چرا که بنا بر ب رهنمود جهان

و همه زمانی و همگانی هستند. روش نسخ امور واقع مستمر ناسازگار با 

کنند: هر امر مستمر ناسازگار با حقوق  حقوق را نیز، حقوق معین می

باید به روش تجربه و به تدریج، از میان برخیزد و به تدریج که ضد  می

جوید، احکام با  می شود و فرهنگ آزادی غنی فرهنگ قدرت نسخ می

رعایت اصول راهنما، قابلیت نسخ و جانشین شدن با احکام بهتر را پیدا 

 کنند. می

این، حقی، بنفسه شفاف و منیر است. بنابرهر واقعیتی و هر  ـ 1ـ3

هر کدورت و ابهامی، گویای از خودبیگانگی است. زدودن کدورت و ابهام، 

هایی که شفاف و منیر را کند به شناسائی مجموعه علت تحقق پیدا می

ترین بخشهای  اند. یافتن مجموعه علتها از حساس مبهم و کدر ساخته

ترین آنها است. برای مثال، زن و مرد انسانند. حقوق  تحقیق و بسا اساسی

و استعدادهای ذاتی آنها، خود بر خویشتن دلیل هستند و در زندگی آزاد، 

هند )شفاف و منیر(. حال اگر د در لحظه به لحظه زندگی، خود را نشان می

بخواهیم بدانیم چرا انسانها از حقوق خویش غافلند، چرا از استقالل و 

اند، الجرم  در بندگی زور، از خود بیگانه شدهآزادی خود غافلند، چرا 

 باید مجموعه علتها را بجوئیم و بر نسخ آنها همت بگماریم. می

اند. واقعیت تنها  تهجازهائی که جانشین واقعیتها گشزدودن م ـ1ـ3

تواند  کند. مجاز با هیچ واقعیتی نمی با واقعیت رابطه مستقیم برقرار می

رابطه مستقیم برقرار کند. برای مثال، استعداد رهبری هرکس با خود او، 

یک رابطه مستقیم و بالواسطه است. اما رهبری دیگری بر او، نه ممکن 

ه نیاز به زور دارد و هنوز از این تواند رابطه مستقیم باشد بلک است و نه می

باید  زور، کاری ساخته نیست. زیرا این استعداد رهبری آدمی است که می

بپذیرد که استعداد رهبری دیگری جانشین استعداد رهبری او شود. 

برفرض هم که به زور، رهبری دیگری را جانشین رهبری خود کند، هر دو، 

ش نیست. چرا که استعداد رهبری اند که مجاز بی تابع زور و تصوری شده

ای تخریب متقابل ببار  هیچ انسانی قابل تعطیل نیست. لذا، چنین رابطه

 آورد. می

هر حق و نیز هر واقعیتی با حقوق و واقعیتهای دیگر، ـ 13ـ3

نه کند. در هستی موجود، نه حقِ تنها وجود دارد و  مجموعه ایجاد می

کند با تحقیق در  حقق پیدا میسازی ت واقعیتِ تنها. بنابراین، شفاف

سازگاری حق یا واقعیت موضوع تحقیق با مجموعه حقوق و یا واقعیتها. 

توان با  شوند را می ها که حق جلوه داده می بدین سان، بسیاری از ناحق

حقوق ذاتی انسان و یا حقوق جمعی یک جامعه سنجید. اگر مجموعه 

برای مثال، هرگاه والیت  دادند، حق هستند و اگر ندادند، ناحق هستند.

فقیه را با حقوق انسان و حقوق جمعی جامعه مسلمان بسنجیم، در 

 یابیم که این ادعا، ناحقی به تمام است. می

ین خاطر که در هستی موجود، زدودن حدها بد ـ11ـ3

ای جز زور وجود ندارد و آزادی از جمله رها شدن از حدها  هکنندمحدود

 قدرتمدارییکی دیگر از روشهای  است.

ویرانگری جز زور وجود زدودن ویرانگرها بدین دلیل که ـ 12ـ3

ن براین، حکم و رهنمود بر ویرانگری، خود گویای بیگانه شدن بیاندارد. بنا

سازی به نسخ اینگونه احکام و  آزادی در بیان قدرت است و شفاف

 کند. رهنمودها تحقق پیدا می

در خودش نیست و نسخ هر حکم و رهنمودی که دلیلش ـ 13ـ3

 ستاند.  استقالل و آزادی تصمیم را از انسان می

اصل راهنمای بیان آزادی، موازنه عدمی است. بر اصل ـ 13ـ3

این، هر زمان که بخواهند توان ساخت. بنابر جز بیان قدرت نمیثنویت، 



13 

 

بیان آزادی را در بیان قدرت از خود بیگانه کنند، توحید را با ثنویت تک 

کنند. والیت مطلقه فقیه ثنویت تک محوری مطلق و  ین میمحوری جانش

ضد کامل توحید است. در جوامع انسانی از گذشته تا امروز انواع 

مداری با تغییر اصل راهنما از توحید به ثنویت تک  فرعونیت و شرک

اند و نتیجه جز این نشده است که نیروهای  مردمان گشته« دین»محوری، 

اند و  گی در ویرانگری به کار گرفته شدهسازند به جای ها جامعهمحرکه 

 ستانند. اند و همچنان می ستانده ها جامعهرمق حیات را از 

تبعیض به معنای قائل شدن حقی برای کسی و محروم شمردن  ـ 2

و نیز  ...(قومی و های نژادی و جنسی و ملی و )تبعیضدیگری از همان حق 

 مکتبی/ضد مکتبی، مسلمان/ ،ها بر مدار باور )خودی/غیر خودی تبعیض

 غیر مسلمان، مسیحی/غیر مسیحی، مترقی/ غیر مترقی، سوسیالیست/

 ر این یا آن نماد قدرت )باپول/غیر سوسیالیست و...( و مدارها بر محو

باید زدوده  هائی نیستند که می مقام و...( تنها تبعیض پول، بامقام/بی بی

 شوند. 

زیانمندتر وجود دارند که قرآن های دیگر و بسا  بسیاری از تبعیض

دهد ولی ما همچنان از آنها  شناساند و رهنمود برای الغای آنها می می

 غافلیم:

لغو تبعیض در حیات که شامل الغای اختیار حیات کسی و یا  ـ1ـ 2

گروهی را به کسی و یا به گروهی دیگر دادن و نیز الغای اختیار ستاندن 

. مورد دوم، بنا بر صورت، تبعیض جان کسی به جرم کشتن دیگری است

باید جان او را  بسود قاتل است، زیرا او جانی را ستانده و در ازای آن می

ستاند تا تبعیض پدید نیاید. اما، بنا بر واقع، مجازات اعدام تبعیض بسود 

مرگ و به زیان حیات است. همانطور که قتل چنین تبعیضی است. حال 

توان با اعدام، تبعیض را از میان برد. زیرا  میاگر بنا بر رفع تبعیض شود، ن

اما لغو اعدام  1کند. اعدام یک تبعیض را دو تبعیض به زیان حیات می

 ام. گیرد که، در بند دوم، تشریح کردهباید به روشی انجام  می

تبعیض به زیان استقالل و آزادی انسان در امر رهبری و  ـ2ـ 2

ن رو است که قرآن تمامی صفات گرفتن تصمیم و گزینش نوع آن. از ای

هدایت هرکس را از آن  2کند. بیانگر اختیار پیامبر بر مسلمانان را نفی می

که ای انسانهامقام تصمیم را مقام  دهد میشناسد و هشدار  خود او می

 3اطاعت گمان مبرید.

تبعیض بسود حقی در برابر حقی دیگر با غفلت از این  ـ3ـ 2

انجامد.  ضرورت به نسخ حقوق دیگر میحقیقت که نسخ هر حقی به 

یابد که برای مثال،تبعیض  هرگاه انسان در خود تأمل کند، به تجربه در می

بسود حق حیات در برابر حق آزادی، خود را به مرگ تدریجی و در خفت 

                                                 
نگاه کنید به کتاب بیان آزادی، حق حیات و مجازات اعدام که درنشانی زیر  ـ1

 {31} قابل دسترسی است؛

، نه این فصل نگاه کنید به فصل توحید از کتاب اصول راهنمای اسالم. درـ 2
پیامبرند که او را  صفات و اختیارهائی از اند که سالب تنها آیات قرآن ذکر شده

کننده  ها و رفع های نافی دیگر محدودکننده ،  بلکه آیهسازند مدار قدرت می
در معرض تأمل اهل های آزادی انسان از رهگذر رابطه مستقیم با خدا، نیز  مانع

 اند. خرد قرار گرفته

خواهد با مسلمانان شور  پیامبر می سوره آل عمران، از121 ، در آیهقرآنـ 3
کند. مقام شور مقام تصمیم است. بنا بر آیه، تصمیم حق اعضای شورا است. 

تصمیم شورا رسد. هرگاه  چون شور به تصمیم انجامید، نوبت به عزم بر اجرا می
توکل به خدا نرسد، چه باید کرد؟ رهنمود شفاف است: بنظر پیامبر )ص( صحیح

کن و تصمیم شورا را به اجرا بگذار! در این باره، مراجعه به پرتوی از قرآن، 
 313نوشته سید محمود طالقانی، جلد سوم )تفسیر سوره آل عمران(، صفحات 

 سودمند است.  313تا 

 محکوم کردن است. 
تبعیض بسود استعدادی در برابر استعدادهای دیگر، هم  ـ3ـ 2

م تخریب استعدادهای دیگر را در پی دارد. وقتی تخریب آن استعداد و ه
طلبی خویش را فدای  کار کسانی که استعداد انس و دوستبه سرانجامِ 

کنند، با این گمان که گویی استعداد مدیریت و یا ریاست  طلبی می قدرت
باید مجال عمل را از  و می 3و یا رهبری درآنها چنین اقتضایی دارد

انند تا مدیرموفقی بگردند، بر شدت استعدادهای دیگر خود بست
شویم. از آنجا که این عارضه دامنگیر  ویرانگری این تبعیض بیشتر آگاه می

دانند که بدین تبعیض، خویشتن و دیگران را  همگان است و اغلب نمی
انسان کنند، زدودن این تبعیض کاری است روزمره و هر  ویران می

 باید بدان بپردازد. ای می آزاده
تر، تبعیضی است که انسانها به سود میلها و  بازهم همگانی ـ 2ـ 2

هوسهای ساخته عقل قدرتمدار ولی در واقع به زیان خواستهای طبیعی 
شوند. مشاهده این واقعیت که امروزه،  انسان در جریان رشد قائل می

بیشتر از دوسوم تولیدها، ویرانگر هستند، ما را از ویرانگری عظیم این 
کند. میل به مصرف مواد مخدر، میل به انواع  گاه مینوع تبعیض آ

خوردنیها و نوشیدنیهای ویرانگر و تبعیض بسود میل جنسی و ویرانگریها 
آورند و...همگی داللت بر گسترش این نوع تبعیض  و آسیبها که به بار می

 2ویرانگر در جوامع امروزی دارد.
ذاتی انسان. تبعیض به سود حقوق موضوعه در برابر حقوق  ـ 6ـ 2

برای انسان جز سعی »باید ترجمان اصل  رابطه انسان با اموال و کار که می
باشد، در حقوق موضوعه به مالکیت بر اشیاء و کار انسانها 6«او نیست

گونه ناقض حق ذاتی انسان در داشتن حاصل  تقلیل یافته است و بدین
تا! در این، تمامی حقوق انسان شده است. شگفبرتالش خویش و، بنا

داری لیبرال، از حقوق انسان سخن به میان  دارای نظام سرمایه های هجامع
است اما قوانین مالکیت ناقض این حق ذاتی و در نتیجه تمامی حقوق 
انسان هستند. اگر خوب تأمل کنیم بخش غالب حقوق موضوعه در قلمرو 

باال ازدواج و ارث و معامالت و... ناقض حقوق ذاتی انسانند و به روش 
باید نقض شوند. منشور جهانی حقوق بشر نیز، نیازمند انتقاد است  می

چراکه حقوق موضوعه )از جمله مالکیت(، ناقض حقوق ذاتی هستند. از 
 یابی. این منشور را خالی از تناقض نمی این دید که بنگری،

مداری/خدامحوری به زیان  ای بنام دین تبعیضِ قدرت ساخته ـ4ـ 2
اند، بسی  دعای قدرتمدارانی که دین را دستاویز کردهحقوق انسان. ا

گویند: انسان برای دین است نه دین برای انسان! زدودن  شگفت است. می
پرستانی است که دین را وسیله  این تبعیض آزاد کردن دین از بند قدرت

کنند. برای اینکه اهمیت زدودن این تبعیض  پرستی خود می توجیه قدرت
شود که وقتی دین برای انسان است، هر انسان،  می درک گردد، یادآور

گزیند. از  میود را بربنابر حق گزینش باور راهنما، دین یا مرام مطلوب خ
آنجا که این حق همه مکانی و همه زمانی است، هر باورمند، حق 

بنام مرام و  در نتیجه، جنگ 4شود. باورمندی را برای دیگران قائل می
                                                 

اعتیادی که انسان مؤمن از آن  گوید: آخرین شدت اعتیاد را ببین! پیامبر میـ 3
 دوستی است! ستآساید، ریا می

ریخ جنسیت از دیکتاری سکس سخن فوکو، فیلسوف فرانسوی در تاـ  2
کنند و  ورشیدی که انسانها بدورش طواف میگوید. برخی دیگر، از پول به خ می

گویند: سکس و پول و موقعیت در سلسله مراتب  از سه اسطوره سخن می
.. و قرآن الر است و.میلیارد د 23ان تجارت مواد مخدر افزودن بر قدرت. و میز

 23دهد از جمله در سوره حدید، آیه  هشدار می

  31قرآن، سوره نجم، آیه ـ  6

سوره کافرون و نیز نگاه کنید به بخش حقوق انسان در کتاب انسان، حق، ـ 4
 قضاوت و حقوق انسان در قرآن
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هر انسان، تجاوز به حریم دین خود را تجاوز به گردد.  وجه می دین، بی
ایستد. حتی وقتی مردم  شمارد و به دفاع از این حق می حق خویش می

گیرند، او به دفاع از  دیگری، با مرام یا دین دیگری مورد تجاوز قرار می
هایی که در طول تاریخ بر اساس این  خیزد. ویرانگری حق باورمندی بر می

اند و  ، انجام گرفته«ن برای دین یا مرام استانسا»فریفتاری که 
دهند، زیان بزرگ این  ها که هم اکنون، بر روی زمین روی می ویرانگری

 کنند. نوع تبعیض را خاطر نشان اهل خرد می
تبعیض به سود مصلحت در برابر حق نیز یکی از  ـ 1 ـ 2 

اه ترین آنها است. هرگ ه همگانیویرانگرترین تبعیضهای رایج و بلک

انسانها، مصلحت را حاکم بر حق خویش نشمارند و، بنام مصلحت، از 

 برقرار زیرسلطه–حقوق خویش چشم نپوشند، کجا روابط مسلط 

 نابرابری بر نابرابری قدرت، انباشت و تمرکز و تراکم و تکاثر و شوند می

 مرگ پرتگاه درکنار را آنها زیست محیط و جانداران و انسان و افزاید می

 دهد؟ می قرار

تبعیض بسود دین در برابر علم و یا به عکس. در پاسخ به  ـ 1ـ  2

، به این تبعیض به تفصیل پرسش هشتم از این پرسشها و پاسخها

که ناشی از این  کنم میجا، تنها ویرانگری را خاطر نشان ام. در این پرداخته

نوع تبعیض است و در قرن بیستم مسیحی و در این سالهای اول قرن 

آید:کاربرد علم در تولید  ست و یکم ببار آمده است و ببار میبی

بخشیدن به تولید و   مخرب و کاربرد دین در مشروعیت های هفراورد

مصرف آنها. هرگاه این تبعیض از میان برخیزد و دین و علم همسو شوند، 

کران الاکراه نقش  شد انسان و دین در گشودن فضای بیعلم در تدارک ر

 . یابند می

های  افق و همسو شدن دین و علم، امکان تولید فرآورده آیا هم

برد؟ آری، از جمله به  ویرانگر و کاربرد روزافزون آنها را براستی از میان می

 شدن دین بمثابه بیان آزادی و علمافق و همسو  این دلیل که اگر هم

ساخت، نیازی به دعوای تقدم دین بر علم و یا  چنین کاری را ممکن نمی

شد. افزون بر این، از خود بیگانه کردن دین در بیان  علم بر دین پیدا نمی

ل آورد و بسا علم، دین را در اصو قدرت، میان دین و علم تزاحم پدید می

که دین و علم از خود بیگانه شوند و هر کند. مگر این و فروع آن نقض می

مسیح به او  که دو به خدمت قدرت در آیند. چنانکه آقای بوش با این ادعا

ولیت داده است، دین را وسیله توجیه حمله به عراق کرد و در این ؤمس

افق و همسو  حمله، از دانش و فن هم سود جست. به سخن دیگر، هم

شدن دین و علم، به ترتیبی که در پاسخ به پرسش هشتم، توضیح دادم، 

مل شود و هم عا هم از عوامل حفظ دین از بیگانه شدن در بیان قدرت می

آزادی انسان از بندگی قدرت. اگر این تبعیض از میان برود، یکی از عوامل 

خیزد. ری از میان بر میبزرگ مرگ و ویرانگ

تبعیض به سود ظن و مجاز و به زیان علم که در حال ـ  13ـ  2

شمول و بس ویرانگر است. هرگاه میزان ظن و مجاز  حاضر، تبعیضی جهان

از آنها خارج کنی، هیچ نه معلوم که علم  موجود در باورهای راهنما را

رساند، نه  و زیان نیز می1رساند آنها بماند. با آنکه ظن سود نمی چندانی در

دهد، بلکه بسیاری از  بخش عمده این و آن باور راهنما را تشکیل می تنها

دانند  شوند و بسا نمی آدمیان، بسود ظن و به زیان علم، تبعیض قائل می

جمهوری امریکا و  اند. برای مثال، رئیس قائل شدهی را که چنین تبعیض

نخست وزیر انگلستان اطمینان دادند که صدام در کار ساختن سالح 

 های هاتمی است و به احتمال زیاد، آن را ساخته است. بخشی از جامع

امریکائی و انگلیسی این دروغ را باور و از جنگ بر ضد عراق پشتیبانی 
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آورد. سان برجای علم نشست، فاجعه ببار  نه بدیکردند. ظن و مجازی ک

ول دروغ ساختند و چرا مردم دروغ را ؤپرسیدنی است چرا این دو مس

های گردآوری شده توسط هیأت بازرسی  پذیرفتند و برآن نشدند که داده

سازمان ملل متحد را بر این دروغ رجحان بخشند و دروغ را بر علم 

ای قدرت، یکی ظن و مجاز است. در روابط ه رجحان نهادند؟ زیرا از مؤلفه

کند. در نتیجه، نه تنها بخش بزرگی  قوا، ظن و مجاز نقش اول را بازی می

دهد، بلکه بسود ظن و مجاز،  از باور راهنما را ظن و مجاز تشکیل می

آنکه انسانها بدان توجه کنند. همین تبعیض،  بی شود میتبعیض نیز برقرار 

به دنیای واقعی برقرار است. تبعیضی که بدون  بسود دنیای مجازی نسبت

تواند مصرف انبوه را کمال مطلوب بباوراند و انسان  داری نمی آن، سرمایه

را تک بعدی کند. توسعه فریبنده تکنولوژیهای ارتباطی، و تبلیغات 

روزافزونی که برای مصرف آنها در حال انجام هستند به اینجا رسیده 

به جای حضور و رابطه زنده و واقعی افراد با  است که در جوامع انسانی

اع یکدیگر، افراد به گمان ارتباط بهتر به فضاهای مجازی مانند انو

اند. در حالی که حضور مجازی هرگز  های اینترنتی پناه برده وبگاه

. این تبلیغ که اینترنت و تواند جایگزین حضور واقعی شود نمی

واقعی به رشد  های هبهتر از رابط تواند های جدید اطالعاتی می فناوری

استقالل و آزادی انسانها خدمت کند هرچند یک ظن بیش نیست و آثار 

 مخرب آن در حال آشکار شدن است ولی در حال فراگیری است.

تبعیض دیگری که باز رایج است تبعیضی است که انسانها ـ  11ـ  2

ود بد و فاسد و... قائل در دایره بد و بدتر، فاسد و افسد و...، به ظاهر، به س

دانند  شوند. انسانها معموالً از این تبعیض آگاهند و آن را مطلوب نمی می

ای که خود را در آن زندانی کرده و در  از مدار بستهشوند و اما تسلیم می

شوند، یکسره غافلند. از  پی آن گرفتار بد و بدتر و فاسد و فاسدتر هم می

ای  مدار بسته، انتخاب وجود ندارد و زندانیاین واقعیت نیز غافلند که در 

پیمایند. چرا  هستند که در بیراهه، از بد به بدتر و از بدتر به بدترین راه می

شوند؟ از جمله به این دلیل که قدرتی که انسانها  انسانها در این بیراهه می

 کند میان بد و بدتر انتخاب کنند، بار اول، بنابر همین منطق، را ناگزیر می

که به وضعیت بد تن داد، در واقع  ای جامعهکند. شخص یا  بد را تحمیل می

ن نسبت به قدرت ناتوانتر گشته است. غفلت شخص یا جامعه از ای

شود که در دور  طلب است، سبب می واقعیت که قدرت به ضرورت زیادت

بدتر  ، بدتر باور شوند. این بار جامعهدوم، بدتر دور اول، بد و بدتر از آن

ر دور دوم را . در دور سوم، مجبور است بدتکند میدور اول را انتخاب 

آن روز که حیات خویش را در خطر بیند و برخیزد و یا  انتخاب کند و... تا

تن به مرگ بدهد و بمثابه جامعه منحل شود. کسانی که سیر تحوالت 

سیاسی رژیم موجود در ایران، به ویژه در وقت انتخابات، را در طول 

اند، باید متوجه این دور باطل شده  دیک به سه دهه با دقت پی گرفتهنز

 باشند.

تبعیض میان زمانها: تبعیض بسود گذشته، تبعیض بسود ـ  12ـ  2

ها هستند. آیا  های رایج در جامعه حال و تبعیض بسود آینده، تبعیض

از این تبعیض آگاهند؟ اگر هم پاسخ آری باشد، ناآگاهی از  ها جامعه

دهای این تبعیض، بسا، همگانی است.از این امر که عمل بر خودافزا پیام

های انسانها، نسل بعد از نسل، یک جریان مداوم را  است و فعالیت

دانند که بستر  دهند، اکثریت بسیار بزرگی ناآگاهند، لذا نمی تشکیل می

دانند، از نسخ به عنوان قانون  ها نیز مداوم است. چون نمی زمانی فعالیت

ها و  شد نیز آگاه نیستند. وگرنه با نسخ گذشته )= نقد و زدودن زدودنیر

ساختند و حال  ها بمثابه سرمایه( حال خویش را می بکار گرفتن نازدودنی

دادند.  را هم با ابدی فرض کردن زمان )= زمان آزادی( به آینده پیوند می

سفه که تا های مبتال به مصرف انبوه، با این فل در حال حاضر، در جامعه
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توانی از اینجا و اکنون لذت ببر، بسود حال تبعیض برقرار است.  می

هشدارها مبنی بر اینکه زمین در معرض نابودی است، محیط زیست در 

آوری است و منابع طبیعت در حال پایان، این اکثریت  حال آلودگی مرگ

 اند. بزرگ را همچنان به خود نیاورده

دارای وطنی با دولتی  ای جامعه تبعیض بسود ملت )=ـ  13ـ  2

شناسند. با وجود  نماینده ملت( خود و به زیان ملتهای دیگر را اغلب می

شناسند. بلکه به نظر  این، تبعیض دیگری وجود دارد که اغلب نمی

رسد بیشتر انسانها تبعیض بسود خانه به زیان بیرون از خانه، بسود  می

جمن، باشگاه و اداره خود به زیان محله به زیان خارج از محله، به سود ان

دانند، غافل از  ندیده نیز میانجمن و باشگاه و اداره دیگری و... را حتی پس

که زندگی فردی و جمعی ما در شهرها و نیز روستاها با آگاهی از این این

شود. برای مثال، کسانی که حاضرند  تبعیض و زشتی آن، بسیار آسانتر می

ه دارند ولی به بهای آلوده ساختن کوچه و خیابان و خانه خود را پاکیزه نگا

برند: از  شهر خویش، غافلند که با این کار آلودگی را به درون خود می

 ها و...لوده تا انتشار میکروبها و ویروستنفس هوای آ

سود سرمایه و به زیان انسان، همچون تبعیض ه تبعیض بـ  13ـ  2

سان، شناخته شده است. سود اشکال دیگر قدرت و به زیان انه ب

ود مرد، به سود ه سهای اجتماعی )به زیان زن و ب همچنین، انواع تبعیض

شهروندان و به زیان مهاجران، به سود بزرگساالن و به زیان خردساالن 

هنگی نیز های فر های سیاسی و تبعیض های دینی و تبعیض و...( و تبعیض

های مدافع حقوق بشر، به اند و به کمک سازمان کم و بیش به شناخت آمده

اند. با این  تدریج، از سوی جوامع و انسانهای آزاده مردود اعالم شده

وجود، از تبعیضی دردناک، بسیاری آگاه نیستند که بدان، انسانها در روند 

پیمایند. در مکانهای تولیدی  شدن را می ساالری جریان شئی سرمایه

ان انسان در حال پیشروی تبعیض بسود آدمکهای فنی )رباتها( و به زی

کند.  مکهای فنی بدل میداری انسانها را به آد است. شیوه تولید سرمایه

نواخت کاری را انجام دهد و هر باید به طور یک توضیح اینکه هر کارگر می

دهد، آدمک  زمان آدمکی فنی ساخته شد که آن کار را بهتر انجام می

شوند  مهای تک بعدی میشود. متخصصان نیز آد فنی جانشین کارگر می

و چه بسا روزی آدمکهای هوشمندی ساخته شوند و جانشین بخش 

بزرگی از آنها بگردند. در نتیجه این تبعیض،انسانِ جامعِ استعدادها که از 

شود که  انگیختن بود، دارد آدمکی مییژگی استقالل و آزادی او، خود برو

 هایش دستوری هستند. تمامی فعالیت
به سود شخص و به زیان حق: هنوز اکثریت بسیار  تبعیضـ 12ـ  2

بزرگی از این تبعیض ناآگاه هستند. نه تنها در کشور ما حق به شخص 
شود )توجه شود به سخن بدیعی که به تازگی بر زبان  سنجیده می

امام خمینی فوق قانون قول »اینکه  قدرتمداری جاری شده است مبنی بر
به معرکه 1سفانه چنین است.أمت ها عهجام( بلکه در تمامی «اساسی است!

انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا که هر چهار سال یکبار در جریان 
یابیم در این مبارزات، محور تبلیغات همین است  است اگر بنگریم، درمی

اند معیار تشخیص حق و ناحق. از  دهکه حق را کنار گذاشته و نامزدها ش
تخریب شخصیت رقیب و بسا ساختن این رو، بیشترین پول و وقت صرف 

سود شخص و به زیان حق ه شود. اگر همگان ب هویتی نامطلوب از او می

                                                 
یستها نیز به والیت شمول است، پوزیتو گرائی که جهان غیر از نخبه ـ1

تا  122دانشمندان نخبه باور دارند. نظر آنها را در عدالت اجتماعی، صفحات 
به ام. مسیحیان و یهودیان والیت دینی را از آن نخ موضوع بحث قرار داده 112
 حزب آن از را رهبری لنینیستها –دانند و مارکسیست  شناس می دین

و خدمتگذار  وا، خائن به بورژوازیشناسند که روشنفکران بورژ می پیشاهنگی
 دهند )چه باید کرد لنین(. پرولتارلیا تشکیل می

داشتند که  تبعیض قائل نبودند، بهترین استعدادها که توانائی آن را می
بینیم.  شدند ولی واقعیت این گونه است که می نماد حق بگردند، نامزد می

ت از اوامر و نواهی قدرت است. از این این تبعیض فرآورده ابتالی به اطاع
شوند و در  رو، مبتالیان بسی از وجود تبعیض و زیان باری آن آگاه نمی

نیز تلف کردن  نتیجه از محروم شدن خود از بهترین استعدادهایشان و
 مانند. خبر می استعدادهای خود بی

سود مادیت و به زیان معنویت و به عکس. ه تبعیض بـ 16ـ 2
سود مادیت ه آورد: در غرب، ب ها این تبعیض را ببار می بعیضمجموعه ت

تبعیض برقرار است. هم در قلمرو علم زیانهای بزرگ ببار آورده است و 
هم تولید و مصرف انبوه و بس ویرانگر را به انسان تحمیل کرده است. اما 
همین اروپا، بخاطر تبعیض معنویت بر مادیت، دوران سیاه تفتیش عقاید و 

سگرائی را به خود دیده است. ایران ما، در دوران معاصر، هردو تبعیض واپ
را آزموده است و اینست سرنوشت او. رهائی از این تبعیض به خالی شدن 

از زور و گشوده شدن فضای بیکران معنویت به روی انسانی است  ها هرابط
داند تقدم مادیت بر معنویت و یا معنویت بر مادیت، حکم زور  که می

خیزد و انسان استقالل و  مییان آزادی، این تبعیض از میان برست. در با
 یابد. آزادی و جامعیت خویش را باز می

ام.  های ناشناخته را یافته و برشمرده بر آن نیستم که تمامی تبعیض

های ناشناخته بر همگان،  های شناخته و تبعیض دانم که تبعیض اما می

آورند بلکه مرگ و ویرانی بر مرگ و  ببار نمی های روزافزون را تنها نابرابری

 دارند.  آگاه و از رشد باز مییند و انسانها را از روش نسخ، ناافزا ویرانی می

 

 

 که در جریان تاریخ آیا اسالم همان است

 معمول بوده است؟
 

در ارتباط با بحث قرآن و تاریخ، این پرسش نیز مطرح شده است 

با توجه تاریخ، همان اسالم واقعی است و آیا  که؛ آیا اسالم معمول در طول

توان گفت  موقعیت و تاریخ( نمی)و بافت خارجی به رابطه ضرور میان متن 

دهد؟ آیا سخن از قرآن  قرآن و سپس اسالم خودش را در تاریخ نشان می

توجهی به تاریخ متن نیست و در نتیجه امری  به مثابه بیان آزادی، بی

 های هتوان گفت پیدایش جامع ؟ آیا نمیرود ذهنی به شمار نمی

استبدادزده در میان مسلمانان، نتیجه طبیعی اجرای احکام قرآن بوده 

توان  )=قرآن( را از زمان )=تاریخ( نمی« متن»گویند  است؟ آیا راست می

 جدا کرد و قرآن هر چه هست تاریخ قرآن است؟ 

 

 دو تاریخ
ر مقام توجیه موضع بین و د  تآنها که با بکار بردن منطق صور

دانند، متن )= قرآن( را نیز، به  خویش، تاریخ را یک تاریخ بیشتر نمی

شناسند. از دید آنها یک تاریخ بیشتر وجود ندارد و  مثابه بیان آزادی، نمی

مسلمان است. اما شرق یک تاریخ  های هآنهم تاریخ استبداد در جامع

های آزاد و تاریخ  جامعه ندارد، دو تاریخ دارد: تاریخ اندیشه آزادی و

گری که  زده. عقل توجیههای استبداد گر قدرت و جامعه جیهاندیشه تو

شناسد، از این واقعیت آگاه نیست که  یک تاریخ را بیشتر نمی

اند. توجه به  ی ما استقرار جستهها در سرزمینها ترین مردمساالری قدیمی

که  رامت آدمی نخست از شرق استاصل ذاتی بودن حقوق و ک

کند. در این سرزمینها،  خیزد و در دوران رنسانس به غرب نفوذ می میبر

النهرین است که کوششهای مداوم برای  به ویژه در منطقه تمدنی بین
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اند و  عمل آمدهها بر اصل مشارکت به  بازیابی و بازسازی مردمساالری

وازنه شود، تا اصل توحید یا م سلسله پیامبری که با ابراهیم )ع( آغاز می

عدمی را که ناسازگار با جبر و سازگار با استقالل و آزادی است آموزش 

دهد، در این تاریخ و جغرافیا ریشه زده است و از آن زمان تا این زمان، 

 مبارزه برای استقالل و آزادی انسان، یک امر واقع مستمر است.

در ادامه به توضیح بیشتر این موضوع خواهم پرداخت. نخست 

توان  هید بر این پرسش یک پرسش اساسی دیگر نیز بیفزایم: میاجازه د

شود بیان آزادی در زندان تصورات ذهنی ما از تاریخ  پرسید چگونه می

 باقی بماند؟
 

 چند نکته مقدماتی
در پاسخ به پرسش باال، ذکر چند نکته مقدماتی الزم است: نکته 

اشند. چرا که توانند داشته ب اول آنکه قدرت )= زور( را همگان نمی

ها آن را دارند و زیر  همگانی شدن قدرت، انحالل آنست. از این رو، مسلط

بینیم بخش بزرگ قدرت،  ها آن را ندارند. نیک که بنگریم، می سلطه

گذارند و همان نیرو، با  ها می ها در اختیار مسلط سلطه نیروئی است که زیر

 رود.  شود و برضد خود آنها بکار می تغییر جهت، زور می

اما اگر قدرت برای آنکه وجود پیدا کند، یکی باید داشته باشد و 

توانند داشته باشند. در  دیگری نباید داشته باشد، آزادی را همگان می

شود، بیکران آزادی وقتی تحقق پیدا  آنچه به فضای اجتماعی مربوط می

آزادی  کند که همگان از چنین فضائی برخوردار باشند. از این رو، بیان می

نه تنها در بردارنده آزادی و حقوقی است که همگان دارند، بلکه روشهائی 

دهد، روشهایی هستند که همگان در همه  که در اختیار انسانها قرار می

توانند آن را به کار برند. برای مثال، بنا بر بیان آزادی،  جا و هر زمان می

زها از میان برخیزند استعدادِ آموختن استعدادی همگانی است و هرگاه مر

و دانشها و فنها جریان آزاد بجویند و انسانها از امکانات برابر برای آموزش 

و پرورش برخوردار باشند، هر انسانی، دانش و فن دلخواه خویش را 

آموزد. جبرها که بدترینشان جبر ناگزیر کردن انسانها به آموزش و  می

ساالری و  انساالری و دینساالری و دیو پرورشی است که به کار سرمایه

آید، روشی ناسازگار با بیان آزادی است. از این رو،  هنرساالری و... می

و علم را از بند قدرت  1دهد قرآن رشد در استقالل و آزادی را رهنمود می

کند زیرا دانشی که سرمشقش قدرت است بر اختالف و تضادها  آزاد می

 2افزاید. می
نسانها از استقالل و آزادی و حقوق ذاتی نکته دوم آنکه برخورداری ا

خود، نیازمند روشی است که آنها را از روابط قدرت رها کند.این واقعیت، 
کند که در هر جامعه، به میزانی که  اهل خرد را از این قاعده آگاه می

ر و روابط آزاد برخوردار از آزادی و حقوق همگانی است، روابط قوا کمت
در قلمروهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و این، بیشتر است. بنابر

فرهنگی، میزان عدالت، میزانی است که برخوردار بودنِ همگان را از 
استقالل و آزادی و حقوق خویش و توانائیشان را در بکار بردن 

کند. هرگاه این میزان، تضاد  استعدادهای خود، در جریان رشد، معلوم می
ل و آزاد است. بدین قرار، عدالت را نشان نداد، جامعه، جامعه مستق

دهد ببیند تا  که به جامعه انسانها امکان می« میزانی»شود از  عبارت می
های  قوا بکاهد و تا چه اندازه رابطه های هچه اندازه توانسته است از رابط

ی و رشد آزاد را متحقق کند. این تعریف از عدالت که با استقالل و آزاد
 3بر اصل توحید و بنا بر بیان آزادی ممکن است. اخوانائی کامل دارد، تنه

                                                 
 13قرآن، سوره جن، آیه  ـ1

 و ... 14و جاثیه  13و  شوری  224و  226های  آیه های بقره قرآن، سوره ـ2

 نگاه کنید به عدالت اجتماعی ، فصل دهمـ 3

نکته مقدماتی سوم آنکه، برخورداری انسان از حقوق و استعدادهای 

وی تلقین باور یا باورهایی است که ناتوانی را به « نسخ»خویش، در گرو 

یافتن باور به توانائی خود، انسان بر تنظیم رابطه با کنند. به یمن باز می

که روند زندگی، حاکی از گذار  شود میرتیبی توانا محیط زیست به ت

مداوم از ضعف به قوت و توان بر توان افزودن باشد. از این دید که 

و انسان را بینیم قرآن، همه اینگونه باورها را منسوخ  بنگریم، می

شناخته است. امر بس درخور 2و خلیفه خداوند بر روی زمین3امانتدار

انسانی با این یا آن باور، خلیفه خداست، بلکه توجه این که نفرموده است 

آزادی که  فرموده است انسان خلیفه خداوند بر روی زمین است. عقل

های دینی، قومی، ملی، جنسی، مالی،  تواند انسان را از بند تعلق می

موقعیتی و... رها کند و بر مسند خلیفه اللهی بنشاند، زمان، از ازل تا به 

 ابد، پروازگه اوست.

ساز، باور به نیایش از راه ناتوانی  ترین باورهای ناتوان ی از همگانییک

ترس و نیایش به خاطر خود  است. نیایش به خاطر نیاز، نیایش از سرِ

ها نزد  ترین نیایش هائی هستند که گرچه به رواج انگاشتن، نیایش ناتوان

د. کن باورمندان به دینهای گوناگون هستند، قرآن آنها را منسوخ می

جالب است بدانیم در روزهای سخت جنگ جهانی دوم، در روسیه 

کمونیستی نیز دربهای کلیساها گشوده شدند تا روسها برای دفع شر 

تواند  ها، نمی دشمن متجاوز دعا کنند. روشن است موضوع اینگونه نیایش

حتی حقوق و استقالل حقوق و استقالل و آزادی همگان که به کنار، 

ها از سر ناتوانی و با  نندگان باشد. چرا که اینگونه نیایشک وآزادی نیایش

گیرند. نیایشی که  های خویش انجام می فراموش کردن حقوق و توانائی

های انسان، آزادی و حقوق او باشد، تمرین رابطه با خدا،  ترجمان توانائی

یعنی استقالل و آزادی است و در جریان رشد و توانائی بر توانائی افزودن، 

دارد و همگان را سود  نسانها را از افتادن در بیراهه روابط قوا، باز میا

نیازی، روشی است که قرآن به همگان  رساند. نماز و نیایش از سر بی می

 6کند. ها و ... را نسخ می رجمان ناتوانیهای ت نیایشآموزد و متقابالً می
حر و جادو و و مجازها، ظنها و س ها هها )خراف بدین قرار، غیر عقالنی

خور دوده شوند تا انسان خویشتن را درباید ز فالگیری و...( یکسره می
رهبری هستی آفریده در جریان رشد بگرداند. هرگاه در وضعیت 

شویم: به همان  امروز تأمل کنیم، از واقعیت مهمی آگاه می های هجامع
ها نیز  نسبت که قدرت، مدار زندگی انسانها است، قلمرو غیرعقالنی

 ای جامعهها در هر تر است. به سخن دیگر، گستره غیرعقالنی گسترده
توان  دهد. بدین محک، می میزان بکار رفتن زور در آن جامعه را نشان می

را با یکدیگر مقایسه کرد و دانست در هر جامعه، چرا و به چه  ها جامعه
این روند.از  شوند و یا در رشد بکار می اندازه نیروهای محرکه تخریب می

ها هستند  بینیم از آغاز تا پایان، غیرعقالنی دید که در قرآن بنگریم، می
های مسلمان  شوند. و باز با این دید که به جامعه که شناسائی و نسخ می

توانیم میزان بیگانگی آنها را از رهنمودهای قرآن اندازه  بنگریم، می
 بگیریم.

                                                 
 42قرآن، سوره احزاب آیه ـ 3

 33ه، آیه قرآن، سوره بقرـ  2

یابد و نیایش از ترس جهنم  اوند را سزاوار پرستش و نیایش میعلی )ع( خد ـ 6
داند. و قرآن،  زمین نمی و یا امید به بهشت را در شأن خدا و خلیفه او در روی

( و 3ها را برای نماز  بر شمرده است: انفاق )قرآن، سوره بقره، آیه این اثر
( و رهاننده انسان از 13آیه نیک )بقره،  ( و گفتار32شکیبائی ) بقره، آیه 

( و تواضع 32و سوره عنکبوت، آیه  21ها و منکرها )سوره مریم، آیه  شهوت
کننده به حق )سوره  داری و قیام ( و عهدشناسی و امانت2نون، آیه )سوره مؤم
 و... ( 33تا  22های  معارج آیه



14 

 

تند زیرا نکته آخر آنکه، بیانهای قدرت به ضرورت مبهم هس
روشهائی را در برندارند که همگان، در همه جا و همه وقت، بتوانند بکار 
ببرند، و نیز بدین خاطرکه طبع قدرت متغیر است و، بنا بر نیاز روز، نیاز به 

کند. چنانکه هر قدرتمداری و نیز هر انسانی که از  ناسخ و منسوخ پیدا می
دلخواه خود را از بیان  شود، برداشت راه زبونی تسلیم قدرتمداری می

کند. در برابر، بیان آزادی شفاف و  قدرتی که مرام رایج گشته است، می
زدائی و آزادی انسان از بندگی قدرت  سرراست است و به کار خشونت

توانند آن را بکار  آید. از این رو، همگان و در همه جا و همه وقت می می
معنا را دارند که در هر رهنمود همواره همان  ها هبرند. و برای همگان، کلم

 اند. بدین قرار، بکار رفته

زدائی تحقق پیدا  کردن بیانهای قدرت از راه ابهام منسوخ -الف

 کند.  می

باید دارای چنان  شود، می بیان آزادیی که در برابر مطرح می -ب

ی از اصول راهنما باشد که بدون انکار و یا تغییر تعریف آن های هسامان

 خود بیگانه کردنش در بیان قدرت میسر نباشد.  اصول، از

نتیجه آنکه، تفاوت اساسی بیان آزادی با بیان قدرت در اینست که 

بیان قدرت نیازمند از خود بیگانه کردن نیست. حداکثر، به تدریج که 

کند. برای مثال،  شود، با آن، انطباق پیدا می قدرت متکاثر و متمرکز می

سال، در روسیه و  63همانست که در طول هرگاه بگویند مارکسیسم 

سان که ت، کسی که بخواهد واقعیت را همانکشورهای دیگر، معمول گش

 پرسش مهم زیر را پیش کشد: باید میهست بشناسد، 

اند و یا بدون  آیا اصلی از اصول راهنمای مارکسیسم را تغییر داده

ستالینیسم تغییر، مارکسیسم به مثابه یک نظر، در عمل، خود به خود ا

جو را به این  گشته است؟ تحقیق و تأمل در این پرسش، انسان حقیقت

گرائی داد  ادهخود را به ار ، تحول خودجوش جایاوالً رساند که نتیجه می

، دیالکتیک تضاد را لنین و بیشتر از او، استالین تغییر )لنینیسم( و ثانیاً

که، قرار بود با نه جذب، حذف معنا یافت. توضیح ایبه ترتیبی ک1دادند

دار و کارگر، هر دو، از بیگانگی با  استقرار دیکتاتوری پرولتاریا، سرمایه

خود، به یگانگی با خود گذر کنند. اما بنا بر تعریف استالین، گذار به جامعه 

کند. و  کمونیستی از راه حذف دشمن طبقاتی طبقه کارگر، تحقق پیدا می

ستند. انقالب پرولتری در یک جامعه هنوز این تغییرها تمامی تغییرها نی

نیمه صنعتی )جامعه روسیه آن روزگار( و تحقق سوسیالیسم در یک 

کشور )نظر استالین( و نقش حزب پیش آهنگ طبقه کارگر) نظر لنین( 

بوجود آوردند. با همه « مارکسیسم»و... تغییرهای دیگری هستند که در 

اصل راهنما، ثنویت تک این وجود، نباید از یاد برد که نزد مارکس، 

رابطه قوا بود. در جامعه  جوئی حل تحلیل و راهمحوری و مبنای 

پذیر، پرولتاریا  دار و طبقه فعل داری، محور فعال، طبقه سرمایه سرمایه

و طبقه بسود باید حاصل تحول رابطه قوا میان این د بودند. انقالب می

هشدار داد  «کونینبا»شد. درخور یادآوری است که گرچه  پرولتاریا می

ولی کسی  به  {31}آورد، این نظر، استبداد فراگیر )توتالیتاریسم( ببار می

 هشدار اوگوش نکرد.

 

آیا اصول راهنمای قرآن با بیانهای قدرت رایج در تاریخ مسلمانان 
 سازگاری دارد؟

کند، نه تنها کمترین  سان که قرآن تعریف میاصول راهنما، آن ـ1

کننده نافی هرگونه روابط قوا و پیشنهاددرت ندارد، سازگاری با بیان ق

                                                 
تاب توحید و تضاد نگاه کنید به مبحث دوم در باب دیالکتیک جدید از ک ـ2

 نوشته ابوالحسن بنی صدر

این، نه ممکن قرار کردن روابط آزاد است. بنابرروشهای گوناگون برای بر

بود و نه ممکن هست که بر این اصول، بیان قدرتی را ساخت و ارائه کرد. 

)متن( و « تکست»از مدعیان پذیرفته نیست که دلبخواه میان 

ای را تصور کنند و سپس براساس  یخ( رابطهموقعیت = تار) «کنتکست»

این تصور خود ساخته، حکم کنند اسالم همین است که در جریان تاریخ 

معمول بوده است. اگر حق با آنها باشد، ساختن بیان قدرتی بر سامانه 

باید کاری بس آسان باشد.  نهد، اصول راهنمائی که قرآن در اختیار می

ای از اصول راهنما، )توجه شود  اساس سامانهبر آنها است که بر این،بربنا

به واژه سامانه که بر لزوم وجود سازگاری اصول راهنما با یکدیگر و با 

اصول راهنما در هر یک از ابعاد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی 

و سازگاری میان این اصول بایکدیگر، داللت دارد( به ترتیبی که در طی 

ند، از قرآن، در تمامت آن، یک بیان قدرت تمام ا این فصول تشریح شده

 عیار بسازند و بدین کار مدعای خود را ثابت کنند.

گویید،  ممکن است مدعی بگوید بر اساس این اصولی که شما می

نمای خود چیز توان بیان قدرت ساخت، اما تعریف قرآن از اصول راه نمی

که اصول  کند گفتن این سخن، تصدیق می دیگری است. مدعی با

راهنمای بیان آزادی و نیز، بالتبع، بیان آزادی وجود دارد. پس، بر اوست 

گوید  که قول یابنده اصول راهنمای بیان آزادی را جدی بگیرد وقتی می

ورزد و  است. اما اگر او بر قول خود اصرار میاصلها و تعریفها از خود قرآن 

کنم که  شنهاد میحاضر به پذیرش این سخن نیست، روشی را به او پی

)علی( به گفتگوکنندگان با خوارج آموخت: شما قرآن را فروگذارید و 

های دیگر  بیان آزادی را بپذیرید، و برای آنکه جامعه ما و سپس جامعه

آزادی برخیزید که ویرانی از  برآن وجدان جمعی پیدا کنند، به تبلیغ بیان

زادی انسان دارد.حد بگذشته است و نجات حیات نیاز به استقالل و آ

مدار، جای  اما اگر در بخش بزرگی از دنیای مسلمانان، دین حقوق ـ2

سف انگیزتر والیت مطلقه أمدار سپرده است و از همه ت تکلیفبه فقه 

کم و کاست ثنویت تک محوری و ضد کامل اصل توحید  فقیه که بیان بی

نمای است، جانشین اصل امامت شده است، از این روست که اصول راه

اند. با چه ابزاری این  دین را در ضد کامل آنها، از خود بیگانه کرده

ازخودبیگانگی رخ داده است؟کافی است فلسفه و منطق ارسطوئی را از 

بیان قدرتی که والیت مطلقه فقیه است، خارج کنیم، اگر چیزی برجا ماند 

ول آن ؤقرآن و اسالم را مس و سازگار با قدرتمداری بود، آنگاه

شوم که تنها بر اصل موازنه عدمی و اصول  دانیم.یکبار دیگر یادآور میب

بدون  یند، قرآن قرائتی بدون تناقض و حتراهنمائی که ترجمان آن

کند. در برابر، بر اصل ثنویت تک محوری، سراسر تناقض  پیدا می اختالف

 شود.  می

د وباز بر مدعیان است که در اثبات نظر خود، تعریفی از حق محد ـ3

تناقض و بسا تناقضهایی باشد آنکه در آن،  به زمان و مکان ارائه کنند، بی

که حق نیازمند قدرت شود.آن و بی

افزون بر اشکالهای باال که بر ادعای مدعیان وارد است، ادعایشان پر 

 کنیم: از تناقض است. شماری از این تناقضها را بررسی می

 امروز است، مکان و زمان قید در اسالم هرگاه اینکه اول تناقض●

در گذشته بوده  ای جامعه به متعلق که است دینی از بحث آن، از بحث

است و یا دینی که از آن جامعه امروز است؟ اگر اسالم همانست که در 

جریان تاریخ زیسته است، پس در جریان تاریخ تحول کرده و با تحول 

این تحول را  های مسلمان دمساز گشته است. اگر مدعی بگوید جامعه

نکرده است، ادعای خود را نقض کرده است. و اگر بگوید تحول کرده 

است، بر اوست که توضیح دهد کدام تحول را کرده است؟ از خود بیگانه 

شده است یا خود مانده است؟ اگر مدعی بگوید اسالم از خود بیگانه شده 
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ت اما، در است، ادعای خود را نقض کرده است و اگر بگوید خود مانده اس

های مسلمان و نیز غیر مسلمان، متحول  جریان تاریخ، با تحول جامعه

شده است، این بار، عامل را تحول کردن و همچنان جامعه استبدادی 

های مسلمان شناخته است. پس بر اوست توضیح بدهد چرا  ماندنِ جامعه

این تواند به  چگونه می اند؟ اما او چنین تحولی را کرده ها این جامعه

پرسش پاسخ گوید وقتی معلوم است که اسالم در شبه جزیره عربستان 

« تحول تاریخی»هائی پذیرفته شد که بنا بر محک  پدید آمد و در جامعه

 تر بودند؟  از عربستان بسیار پیشرفته

 محتوا دین به که است( تاریخ اینجا در) زمان اگر اینکه دوم تناقض●

 بر حاکم بلکه دارد وجود حرکت از ستقلم تنها نه زمان، یعنی بخشد، می

وزن خیال  که ادعای جدیدی همته از اینگذش ادعا این. است حرکت

است، ورای ادعاهای سازندگان نظریه ماتریالیسم دیالکتیک تاریخی که 

ساز است، پیامدهای دیگری هم  ساز و تاریخ انسان بنا برآن، انسان تاریخ

شود که اوالً، نه یک  ام تاریخ زاییده میزیرا با این ادعا، خدائی بن دارد.

ه تناسب ، بها جامعهو، در درون  ها جامعهو  ها هخدا که به تعداد دور

شوند. و ثانیاً، اگراین نظر صحت  ها، خداها تراشیده می بندی گروه

 از پدیده نداده، رخ – نظریه صحت فرض بر –داشت، هنوز بیگ بانگ  می

 چرا! شد می ناچیز ها بنگ بیگ تکرار رد متعین، هستی و رفت می میان

رابطه  داشت. زمانهای بی کت مستمر وجود نمیحر گویای مستمر، زمان که

کردند و این  ئی را خلق میها هداشتند که پدید با یکدیگر، وجود می

 رفتند. ، با پایان زمان، از میان میها هپدید

 پس ،است قوا روابط تاریخ همان تاریخ اگر اینکه سوم تناقض●

ابعی از انواع ت تاریخ جریان در راهنما باورهای در گرفته صورت تحوالت

باید به این  قوا است. در این صورت، مدعیان می های هتحولهای رابط

کنند و  اند و نمی یکسان تحول نکرده ها جامعهچرا  پرسشها پاسخ گویند:

ها  بندی روه، تاریخهای گوناگون دارند؟ چرا در درون هر جامعه، گها جامعه

، ها جامعهدر همه  کنند؟ چرا در طول تاریخ و تقریباً یکسان تحول نمی

گری و مبارزه بخاطر استقالل و آزادی و رشد وجود  مقاومت در برابر سلطه

داشته است و دارد؟ هرگاه در مقام پاسخ گفتن به این پرسش برآیند، 

در هر  ها هرا رابط، تاریخهای گوناگون دارند، زیها جامعهیابند که  درمی

–ها، ترجمان اندازه استقاللشان از روابط مسلط  جامعه و میان جامعه

 اگر. هستند زیرسلطه یا مسلط موقعیت دو از یکی داشتن و زیرسلطه

 تشکیل اصالً انسانی های جامعه کرد، نمی گزارش را قوا رابطه جز تاریخ

 بر افزون. داد نمی را جامعه ایجاد امکان متقابل، تخریب که زیرا .شدند نمی

آمد، از رهگذر قرار گرفتن  ه وجود میب هم زمین،اگر روی بر انسان این،

 رفت.  گسست و از میان می در روابط قوا، زنجیره حیاتی خود را از هم می

 دوران اسالم که باشد این مدعیان مراد هرگاه اینکه چهارم تناقض●

 خالفت دستگاه با سازگار یگرید اسالم به جای خالفت، استقرار با پیامبر،

ا امروز، همواره در تابعیت از قدرت حاکم، زیسته ت زمان آن از و است داده

و تحول کرده است، ادعای نخستین خود را نقض و به این حقیقت اذعان 

اند که اسالمی که پیامبر)ص( ابالغ کرده است، بیان قدرت نبوده  کرده

 ت. است. پس ناگزیر بیان آزادی بوده اس

هرگاه انسان را مستقل و آزاد و دارای حقوق  اینکه پنجم تناقض●

ذاتی بدانیم، ممکن نیست این آزادی و حقوق به بیان در نیایند و این بیان 

نزید و تاریخ گزارشگر آن نباشد. چرا که ذاتی بودن استقالل و آزادی و 

برد.  د آن پیو حقی وجود نداشت تا انسان به وجو شد میمعنا  حقوق بی

بیند؟ اما اگر مدعی بر  پرسد چرا این واقعیت را نمی آیا مدعی از خود می

آن است که انسان مستقل و آزاد نیست و حقوق ذاتی نیز ندارد، در این 

صورت باید گفت، پس هرچه هست بیان قدرت است و میان بیانهای 

بازی . به سخن دیگر، همه ادعاهایش نظرقدرت نیز فرقی نیست

 ای بیش نیستند. کودکانه

کنند، کدام  ریخ را اسطوره میتا که مدعیانی اینکه ششم تناقض●

تاریخ دینی یا مرامی و نظری فلسفی را سراغ دارند که در آن این گونه 

! شما فاقد هر حقی هستید و هرچه دارید انسانهاتبلیغ شده باشد کهای 

، آن را باور تکلیف است، و با این وجود، جمهور مردمان، نسل بعد از نسل

راهنمای خود کرده باشند؟ در کدام تاریخ سراغ دارند که چنین دین یا 

باور و یا نظری با ادبار مردمان روبرو نشده و از میان نرفته باشد؟ آیا مبنای 

های مختلف  هائی که در جامعه ت که انسانناگفته این ادعا این نیس

 اند؟ در جهالت محض  زیستهبعد از نسل، اند، از دانا و نادان، نسل  زیسته

باید به ادعای خود پایبند  کنند، می مدعیانی که تاریخ را جبار می

بمانند و از تاریخ بخواهند چنین دین یا مرام و یا نظری را بجوید و در 

باور و  اختیارشان قرار دهد. اگر نیافت، برآنهاست که اعتراف کنند دین یا

توان در یک دوره  قوق انسان را نمیآزادی و ح یا نظر بیانگر استقالل و

دهد و حیات، عمل به  تاریخی زندانی کرد. چرا که انسان ادامه حیات می

حقوق ذاتی او است. از این رو، این حقوق همه مکانی و همه زمانی 

 هستند. 

 اندیشه یا باور زمانه، که باشد این ادعا اگر اینکه هفتم تناقض●

د بای یا و آورد بدست توان نمی اسالم از را آن و طلبد می دیگری راهنمای

  -است تاریخ طول در زیسته اسالم همان آنها اعتقاد به که –در اسالم 

 این نقد بر افزون. شود سازگار زمان با تا آورد پدید اساسی تغییرهای

 که شوم می یادآور گرفت، انجام پیشین پرسشهای به پاسخها در که ادعا،

ر قول بناب دموکراتیک قدرت بیان) دموکراتیکی قدرت بیان اسالم هرگاه

خور اصالح جامعه عرب روزگار پیامبر )ص( فوکو( باشد که تنها در

بوده است، تغییرهای اساسی در آن ایجاد کردن، آفتابه خرج لحیم  می

برسرعت تحوالت در جوامع انسانی، الزم است . و نیز، بناشود میکردن 

آیا این دسته از مدعیان بهتر نیست به  زمان به زمان، آن را تغییر داد.

جای صرف وقت و هزینه برای تغییر دینی که از اساس مشکل دارد، بر آن 

شوند که بیان آزادی ابداع کنند؟ بیانی که نه تنها  تحول را تحول از 

راه رشد در  را در راست ها جامعهروابط قوا به روابط آزاد بگرداند، بلکه 

ما باشد.اما به دسته اول، یکبار دیگر، خاطر نشان استقالل و آزادی، راهن

کنم، زمان تخریب بسر رسیده است و نوبت ساختن و پیشنهاد کردن  می

اندیشه راهنمای استقالل و آزادی است. شما اگر اندیشه راهنمای عصر 

شوید  توانید بدست آورید، خود چرا بر آن نمی امروز را از اسالم نمی

ابداع و پیشنهاد کنید؟ هرگاه بر این کار شوید، اندیشه راهنمای آزادی 

ها و بحث آزاد، وجدان همگانی را از بیان قدرت خالی و از  جریان اندیشه

 این روزگارِ آزادِ خور انسانِبدین کار، در کند. بیان آزادی سرشار می

  برخیزید.ویرانگریها 

 توحید از بستری در اختالف وجود تحول، جریان :هشتم تناقض●

کنند، تاریخ توحید در بستری  می اسطوره مدعیان که تاریخی ولی ت،اس

از اختالف است که امری ناممکن است. توضیح اینکه هرگاه تحول در 

گرفت، بر فرض محال که تشکیل  بستر توحید، در مشترکها انجام نمی

ها ممکن بود، طول عمر آنها، طول گذار از توحید به اختالف  جامعه

دانیم که زور حاصل  ها کدامها هستند؟ می های اشتراک یهاما ما. گشت می

تضاد و عامل بر هم افزودن تضادها و اختالفها است. پس قدرت )= زور( 

تواند مایه اشتراکها بگردد. راست بخواهی قدرت عامل پیدایش  نمی

حیات شود. مایه اشتراک و  بندیهای اجتماعی دارای منافع متضاد می گروه

حقوقی هستند که هر انسان از آن  -ه، همانا الفتاریخی هر جامع

هویتی است که جامعه   -ت و هر جامعه، واجد آنان است و ببرخوردار اس
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استقالل و آزادی  -جوید و ج راه خلق فرهنگ آزادی میو اعضای آن از 

دگانی گیرد و به زن در وطن مشترک و معنویتی است که جمع را در بر می

اندیشه راهنمائی است که ترجمان این همه  -و د دهد فرد و جمع معنا می

بنا بر قاعده، . شود میو هدف مشترک، یعنی رشد در استقالل و آزادی 

ساز بر عوامل اشتراک و همبستگی غلبه کند، جامعه هر زمان قدرت تضاد

نهد.آیا  ماند و روی به انحالل می از رشد در استقالل و آزادی باز می

اند؟  اریخ و رابطه دین با آن، نگریستهاقعیت در تمدعیان از زاویه این و

 بدون تردید نه. 

 که هایی راه: است این و است هشتم تناقض از ناشی نهم تناقض●

. هستند همزمان گیرد، می پیش در جامعه هر تاریخ نیز و ها جامعه تاریخ

 : دارند جریان ندارند،سه جریان امایک

ها و  ن تاریخ، کوششراه حقوق است. ای تاریخی که راست ـ1

کند که انسانهای در پیش گیرنده این راه، برای  هائی را گزارش می مبارزه

 آورند.  اند و می نکه راه همگان بگردد، بعمل آوردهآ

راه آگاهی از  ای از کجراهه قدرت و راست آمیزه تاریخی که ـ2

مه ای ادا انسانی های هحقوق و پاسداشت آزادی است. این تاریخ را جامع

تی که اند به حیات خویش ادامه دهند و امروز، به نسب اند که توانسته داده

 چربد، پیشروتر هستند. حقوقمداری بر قدرتمداری می

تاریخی که کجراهه کامل قدرتمداری است. این تاریخ از آن  ـ3

هائی است که نیروهای محرکه حیات را به نیروهای محرکه مرگ  جامعه

اند. بدین قرار، چیرگی  جمعی خویش پایان دادهو به حیات  برگردانده

شود که راه و  قدرتمداری بر حقوقمداری، در بیان قدرتی راهنما ابراز می

 روش مرگ حتمی است.

ها، بسا، هر سه تاریخ، به موازات یکدیگر  بدین قرار، در جامعه

سان که مدعیان دین، یک تاریخ نیست و تاریخ، آن یابند. تاریخ جریان می

آید.زیرا هرگاه دین یا آئینی، در بیان  پندارند، بکار نسخ دین نمی می

که آن را  شد میای جامعهقدرتی ناچیز بود، راه و روش چگونه مردن 

مردند. چنانکه تاریخ،  کرد. دین و جامعه با هم می ود میراهنمای خ

کند. تاریخ معاصر، مرگ  اند، گزارش می هائی را که از میان رفته جامعه

 بر که اجتماعی–هائی که بیان قدرت هستند و نظامهای سیاسی  مرام

 در هیتلری رژیم و نازیسم: کند می گزارش را شدند ایجاد بیانها این اساس

 ...  و روسیه در استالینیسم ایتالیا، در موسولینی رژیم و فاشیسم آلمان،

شود که  مضمحل و منحل میکنم جامعه وقتی  بار دیگر، تأکید می

کج بر او بسته  راست و نیمه راههای نیمه یاه حقوقمداری و حتر راست

ر، تاریخ بکار آن ماند. بدین قرا شوند و جز کجراه زورمداری باقی نمی می

مداری را میزان عدل بگردانیم و، بدان، بیانهای  راه حقوق آید که راست می

د هاشان را نسخ کنیم چنان که بیان آزادی راهنمای رش قدرت و فرآورده

 در استقالل و آزادی بر میزان عدالت اجتماعی بگردد.
 دلیل همین به و داریم نیز جهانی جامعه یک ما اینکه دهم تناقض●

 بیاورد جهانیان یاد به همواره که داریم نیاز مشترک معنویت یک به
 چنین اگر. گوهرند یک ز آفرینش در که/پیکرند یک اعضای آدم که؛بنی

کننده توحید، و پاسدار  ی که تأمینجودو قائلیم، جهانی جامعه برای حقی
های قوا میان ملتها و در درون  معنویت مشترک به رغم اختالفها و رابطه

که تاریخ  ها، کدام است؟ کدام راه از راههائی هر ملت، میان قومها و طایفه
کننده این توحید است و همگرائیها را در جامعه  گیرد، تأمین در پیش می
کند؟ در جهان امروز که میزان ویرانگری دارد جانداران و  ر میجهانی میس

کند، آن روح مشترک گم کرده  محیط زیست آنها را به نیستی تهدید می
توانیم بگوئیم ملتها و اقوام و طوایف در  باید بیابیم؟ آیا می را چسان می

اند و برغم وجود این رابطه، تاریخ  طول تاریخ، با یکدیگر رابطه داشته

وانیم ادعا کنیم که ت توانیم بگوئیم، چگونه می جهانی وجود ندارد؟ اگر نمی
تواند پدید آید و جهانی نیز بگردد، بدون  ای از جهان می دینی در نقطه

شمول را مبانی احکام خویش کرده باشد  اینکه امرهای واقع مستمر جهان
تاریخ را  و بدون اینکه حقوق ذاتی هر انسان، در سرتاسر جهان و در طول

در برداشته باشد؟ آیا رواست دینی را در حصار عربستان عصر پیامبر 
)ص( زندانی کرده و بگوییم: اسالم راجع است به آن زمان و آن جامعه؟ 

دینی  1داند، آن هم دینی که کشتن یک انسان را کشتن تمامی انسانها می
رش خدا را محب انسان و دوستدا2گوید جز آئین محبت نیست، که می

داند ودر همان حال،   و حقوقمداری را روش دوستی دیرپا می 3خواند می
گوید: این  و می3کند: دین تو تو را و دین من مرا؟ به همه انسانها اعالم می

و صلح را حق  2آید و نه این یا آن باور کردار نیک است که به حساب می
 6داند؟ انسان می

بودن قرآن، این است  تناقض یازدهم در سخن مدعیان تاریخمند ●
ای  ه زندگی پیامبر است. تاریخ تجربهخدش که قرآن، تاریخ دقیق و بی

چون  ای جامعهشکن تحول  مانند است.تاریخ تجربه بس سخت و طاقت بی
ای مستقل و آزاد دارای والیت جمهور  جامعه عربستان آن روز، به جامعه

و سه دهه پیش  مردم بر اصول برادری و دادگری و یکدیگردوستی است.
از این، در ایران ما، اسالم بمثابه بیان آزادی، راهنمای جنبش همگانی 
مردم شد که خود جوش )= مستقل و آزاد( سازمان جست و گل را بر 
گلوله پیروز کرد. هرچند اسالمی که بمثابه ترجمان استقالل و آزادی و 

ری شد و با رشد بر میزان عدالت اجتماعی است، از زبان آقای خمینی جا
وجود آنکه، در ذهن جامعه، این اسالم، از روشنی کامل برخوردار نبود، اما 
اصل والیت با جمهور مردم است و میزان رأی مردم است، دست کم، در 

ای  بیان، شفاف شد. در آن روزها مطبوعات غرب، خمینی را آزاده
در  که، در پی پیروزی انقالب،آور این دوست خواندند. شگفتی ادیآز

افکندن والیت مطلقه یا استبدادی وابسته، اسالم بمثابه بیان  مرحله پی
استبداد فراگیر نیز از زبان آقای خمینی جاری شد. با وجود این ابتالی 

توان گفت اسالم ظهور یافته و زیسته در طول  نظیر، چگونه می بس کم
تاریخ، یکی و همان بیان قدرت است؟ در جریان انتخابات ریاست 

مهوری اول، دو اسالم، یکی اسالم بمثابه بیان قدرت و دیگری اسالم ج
م بمثابه بیان استقالل و آزادی رویارو شدند. نامزد اسالم اولی )اسال

اسالم استقالل و آزادی و رشد بر میزان  درصد و نامزد 3فیضیه( کمتر از 
توان گفت یک  درصد رأی آوردند. آیا هنوز می 46عدالت اجتماعی، 

م زیسته بیشتر وجود ندارد؟ بر اهل عبرت و خرد است که راه و اسال
مبر )ص( مقایسه واقعی کنند تا دریابند چسان روش آقای خمینی را با پیا

پیش تاریخ استقالل و همواره پیشا 4ساز)محمد(، بمثابه الگو، آن تاریخ
 .گرداند میها روشن  ه استقالل و آزادی را برای انسانرا آزادی، راست

تناقض دوازدهم، تناقض مدعیان با خویشتن است: عقل آزاد در  ●
که اصل راهنمایش نگرد. به حکم این ار و مددکار میها، به چشم ی آفریده

بیند. عقل  موازنه عدمی است، واقعیت را نزدیک به همان که هست می
بیند و چون اصل  را  شر می ها هگر است و آفرید قدرتمدار توجیه

                                                 
 32قرآن، سوره مائده، آیه  ـ1

 حدیث نبوی ـ2

 31قرآن، سوره آل عمران، آیه  ـ3

 قرآن، سوره کافرونـ 3

 62آیه  قرآن، سوره بقرهـ  2

 از کتاب انسان، 132تا  133های  نگاه کنید به حقوق انسان در قرآن، صفحهـ  6
 ر قرآنحق، قضاوت و حقوق انسان د

 31قرآن، سوره احزاب، آیه ـ 4
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نگرد. لذا،  واقعیت می است، در رابطه با محور فعال، درراهنمایش ثنویت 
ای بد است مگر آنکه بکار محور فعال بیاید. این امر که قرآن در  هر آفریده

روند تا که یا اسالم را در  دسترس است و مدعیان، به سراغ تاریخ می
قرن برآن گذشته است، زندانی کنند و یا از خود  13زمانی که افزون بر 

ریخ هایش را نبینند و آن را همان بدانند که در جریان تا کردن بیگانه
طرف نیستند. پس مطلوبی)محور  که بیمعمول بوده است، دلیل بر این

پذیر(  خواهند آن را جانشین اسالم )محور فعل دارند و می فعال( در ذهن
کنند. پس برآنها است که از تاریکی بدر آیند و مطلوب خویش را آشکار 

طرف نیستند بلکه از شدت تعلق خاطر به مطلوب  نها نه تنها بیکنند. آ
کنند. زیرا،  شوند که خود قول خویشتن را نقض می خود، متوجه نمی

ایست و متعلق به گذشته و  نیز دین یا مرام و یا باور زیستهمطلوب آنها 
 کنند.  محکوم همان حکمی است که صادر می

نکرده است و تنها در ذهن آنها  اما اگر مطلوب آنها هنوز زندگی آغاز

نیاید. زیرا هیچ  وجود دارد، بنا بر حکمشان، الزم است که به بیان در

تواند اندیشه راهنمائی را که دوام تاریخی نداشته باشد،  نمی ای جامعه

بپذیرد و بکار برد. نه تنها به این دلیل که چنین بیانی فاقد استقالل و 

شود که همه زمانی و همه مکانی هستند،  آزادی و حقوق ذاتی انسان می

توانند در قلمروهای مختلفی  بلکه به این دلیل نیز که انسانها وقتی می

شود. چنین  فعال شوند که مطمئن شوند حاصل کارشان ماندگار می

این ها، بنابر ی دارد واجد حقوق و آزادیفعالیتهائی نیاز به بیان راهنمائ

 دیرپا.

 

 درباره حقوقمداری  چند حقیقت اساسی دیگر
در قرآن، استعداد رهبری، ذاتی هر انسان شناخته شده است و  ـ1

کند.  به همین دلیل خداوند، وی را شایسته مقام خلیفه خود معرفی می

ها و  این استعداد هم همه زمانی و همه مکانی است. از این رو، رهبری

ند و در شد یباید نسخ م های ناقض این استعداد و حق انسان، می والیت

اند به ترتیبی که اسباب استقرار والیت بر یکدیگر فراهم  قرآن نسخ شده

باید به انجام رسند تا  در دوران آرمانی، در معاد،  و هنوز، نسخها می1آید.

 انسانها از این والیت نیز رها شوند. 
شود،  به تدریج که بیان آزادی در بیان قدرت از خود بیگانه می ـ2

ای که بسا ناقض حقوق ذاتی  الی از حقوق و حقوق موضوعهتکلیفهای خ
شوند. و به حکم آنکه نیازهای قدرت در تغییر  انسانند، جایگزین می

شوند. از این رو،  هستند، تکلیفها و حقوق موضوعه محلی و موقت می
باید به یمن نسخهای متوالی زدوده  تکلیفهای ناسازگار با حقوق ذاتی می

باید موضوع  ه نیز تا انطباق کامل با حقوق ذاتی، میشوند. حقوق موضوع
 نسخ بشوند و بمانند.

ها از دیرباز وجود داشته  افزون بر امرهای واقع که در همه جامعه ـ3
و دارند، در هر جامعه، امرهای واقع مستمر)مثل تقسیم آب در 

های خشک( و غیر مستمر )مثل توزیع کاالها وقتی به علتی از  سرزمین
های  باید موافق سامانه آید( وجود دارند که می کمبود بوجود میعلل، 

ها و  اصول راهنمای بیان آزادی و نیز حقوق ذاتی انسانهای عضو آن جامعه
 حقوق جمعی آنها، موضوعهای حقوق موضوعه شوند. 

ای که یک جامعه دارد، همواره همان  هرچند حقوق جمعی ـ3
اما حقوقی نیز وجود دارند که حقوقی نیستند که جامعه دیگری دارد، 

متعلق به جامعه جهانی هستند. این حقوق همه زمانی و همه مکانی 
باید با حقوقی که بنای جامعه  هستند و حقوق موضوعه در هر جامعه می

بر آنهاست و نیز حقوق جامعه جهانی، سازگار باشد. این نوع رابطه، میان 
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نگیز و ناقض ادعای ا شگفتحقوق که در قرآن ترسیم شده است بس 
مان )عصر پیامبر( زندانی بودن اسالم در زندان مکان )عربستان( و ز

که در قرآن، هیچ حقی برای جامعه عرب آن عصر که است. توضیح این
ای که  توان یافت. هیچ حق موضوعه شد نمیناقض حقوق جامعه جهانی با

 افت.توان ی ناقض حقوق انسان و حقوق جمعی باشد نیز در قرآن نمی
های حق، یکی محدود نشدنش به زمان و مکان است.  از ویژگی ـ 2

قدرت  پذیرد. حد را ه همین دلیل حد نمیبرای مثال، آزادی حق است و ب
ای  و گفتار و کردار آدمی، به اندازهکند. از این رو، پندار  )= زور( ایجاد می

ا که مرزها نیز ه که از زور خالی هستند، آزادند. بدین قرار، نه تنها تبعیض
شوند، به ترتیبی که انسانها از هر نژاد و هر قوم، در همان حال  زدوده می

ند، مرزها میان وطنهای خود را دارند، در همان که مستقل و آزاد که وطن
و تقوا را میزان  ها هنمایند. شناختن کرامت، برای همه پدید منسوخ می

شمول  جهان سوئیسنجش کرامت انسان قرار دادن و تعیین سمت و 
تواند  که آنها را از روابط قوا آزاد کند، چگونه می 2برای تحول همه انسانها

 با الصاق کردن قرآن به زمان و مکان معینی در تاریخ، سازگار باشد؟
ش اگر خیال و ظن و مجاز، محدود به حدود زمان و مکان خوی ـ 6

ه همه زمانی و همه جوید، به همان انداز هستند، علم هر اندازه قطعیت می
علم  تشخیص علم از ظن، یکی اینست که های هشود. از ضابط مکانی می

این، برای در همه جا و از سوی همه کس قابل بکار بردن باشد. افزون بر
باید آزاد باشد. با  که علم، وسیله قدرت نشود، جریان دانش و فن میاین

بلکه نسخ وجود این، نسخ سانسورها، تنها نسخ بایسته نیست، 
 جداکننده مرزهای و زیرسلطه – کاربردهای علم در ایجاد رابطه مسلط

رد. این نسخها در قرآن و... نیز ضرورت دا ها هو واپس ماند ها هپیشرفت
و 3و انفاق علم3هایی چون وجوب اظهار علم بر عالم اند و آموزه بعمل آمده

دانشجویی، و  6و جستن علم هر جا که هست2جوئی نماندن در علم واپس
فریضه هر زن و مرد مسلمان شدن و...، این آموزشها را همه مکانی و همه 

 کنند. زمانی می
ام. این  زدائی پرداخته در بخشهای پیشین، به روشهای خشونت ـ4

چرا که جامعه عرب عصر پیامبر )ص( شمرد. خاص  توان نمیروشها را 
ن، بیانهای قدرت، از راه همین امروز در همه جا کار برد دارند. افزون بر ای

دهند و روشهای  فریفتاری، چگونه مردن را چگونه زیستن جلوه می
غفلت از  4افزونکنند. گرایش به مصرف روز نشین میچگونه مردن را جا

آورد.  این واقعیت است که مصرف تخریب است و تخریب، مرگ می
ا در روش چگونه مردن ر 1همانطور که خویشتن را در کنج فقر نشاندن،

                                                 
 13قرآن، سوره حجرات، آیه  ـ2

 حدیث نبوی ـ3

انفاق کردن از هرآنچه آدمی دوست دارد و هر آنچه نیکوست، مورد تأکید  ـ3
امبر و کالم پی 12و آل عمران، آیه  242و  243ی ها است: قرآن، سوره بقره آیه

شود جز سه چیز: صدقه  )ص( است: وقتی انسان بمیرد، دنباله عمل او بریده می
اند و فرزند درستکار، نهج  انشی که کسان از آن بهره مند شدهجاری و د

. و نیز، بهترین صدقه آنست که مرد 231، شماره کالم  233صاحه، صفحه الف
،  شماره 233د. صفحه به برادر خویش بیاموزمسلمان دانشی بیاموزد و آن را 

  331کالم 

سه مسابقه ستوده است، در دانشجوئی و در دادگری و در تقوا، نگاه کنید  ـ 2
 به فصل عدالت از کتاب اصول راهنمای اسالم

 .کالم پیامبر است ـ 6

یونس،  های اسراف و تبذیر کار زورمداران فرعون خصلت است: قرآن، سوره ـ 4
 و... 31ه و دخان، آی 13و  12های  آیه

خواهد: قرآن،  دستی می خواهد گشاده و خداوند برای انسان تنگدستی نمی ـ 1
 112سوره بقره، آیه 
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پیش گرفتن است. این نگرش در باورها و مرامهای قدرت،از افق عقلهای 
شمردن انواع پندارها و نیان امروز نیز غایب است. آیا بربسیاری از جها

شمول هستند و پیشنهاد بیان  گفتارها و کردارهای ویرانگری که جهان
ونه کند و راه و روش چگ آزادی که راه و روش چگونه مردن را منسوخ می

حیاتش به طور جدی در کند، برای دنیای امروز که  زیستن را پیشنهاد می
توان  ان آزادی را کجا میخورترین روشها نیست؟ چنین بیخطر است، در

 های ذهنی تاریخ زندانی کرد؟ بندی در دوره
که به ورطه چگونه مردن افتاده است، باید بداند  ای جامعهفرد یا  ـ 1

موده را، جانشین فعالیتهای خودجوش ) = مستقل فر که فعالیتهای قدرت

و آزاد( کرده است. در برابر، تفکر و عمل برای چگونه زیستن، خودجوش 

آید و در  کردن فعالیتهای حیاتی است. آدمی وقتی از غفلت بدر می

کند. و بر  کند، این دو ویژگی را تصدیق می فعالیتهای خویش تأمل می

شوند؟ چه  جوش میو چه وقت خودیتهای ااوست که از خود بپرسد: فعال

فرموده آزاد  شود و از واکنش قول و فعل قدرت یوقت انسان کنش م

که به هنگام بحث از  برد او را به همان واقعیت راه میشود؟ این پرسش  می

های آزادی و بیان آزادی، به شرح آن پرداختیم: به نسبتی که  ویژگی

گیرند، آزاد  هوشمند انجام می فعالیتهای انسان در رابطه با هستی

 هستند.

ها نیز منکر آن نیستند. آنها  هستی انکارشدنی نیست. حتی مادی

یابد که  دانند که حیات مادی موجود زنده به فعالیتهائی ادامه می نیز می

: خالی از زور باشند. در حقیقت، گرفتار تناقض حیات با روابط قوا هستند

زور که از رابطه انسان با خود، و انسان با اما  زور ضد حیات است و هست!

ا با آید )تغییر جهت نیرو از سازندگی به ویرانگری(، تنه انسان پدید می

های قوا میان  خیزد، نیاز به نسخ رابطه نمیتغییر این رابطه از میان بر

ها در مقیاس جهان و رابطه قوا میان انسان و طبیعت دارد. نسخ  مجموعه

طلبد و این انسانها  که انسانهای مستقل و آزاد می ها است این رابطه

یابند که با هستی هوشمند،  استقالل و آزادی ذاتی خویش را وقتی باز می

اندیشند و عمل  جویند و در مقام نماینده این هستی می رابطه می

غفلت از این رابطه، فضای اندیشه و عمل انسانها را محدود  1کنند. می

گرداند و انسانها را به  را رابطه قوا می ها ه، رابطکند. به سخن دیگر می

آورد. اما آیا رابطه با هستی هوشمند فطری است؟  بندگی قدرت در می

پاسخ به این پرسش را که در حقیقت جستجوی بیان آزادی در رابطه با 

 هستی هوشمند است در بخش آینده، بازخواهیم جست.

 

 

 از بیان آزادی تا بیان قدرت؛

 یستن یا چگونه مردنچگونه ز
 

آموزد و بیان قدرت، راه  بیان آزادی، چگونه زیستن را به ما می

 نهد. چگونه؟ ویرانی و  مرگ را پیش پا می

کنند چراکه این  بیانهای قدرت، روشهای چگونه مردن را القاء می ـ1

کنند. به چند نمونه از این  بیانها، با القای روش ویرانگری و مرگ آغاز می

 توجه کنید: بیانها

الف. شیطان رابطه با آدم را با استکبار آغاز کرد و او را هم به 

استکبار برانگیخت. آدم نیز با استکبار آغاز کرد. هر دو رانده شدند. بدین 

سان، هر دو، با برقراری رابطه قوا، خویشتن مستقل و آزاد و 
                                                 

 نگاه کنید به کتاب عقل آزادـ 1

 حقوقمندشان را ویران کردند.

دهد و خدای را در هستیِ  یب. هگل هستی را در نیستی عبور م

سازد و برای انسان غربی نسبت به دیگر انسانها  آفریده، از خود بیگانه می

 شود. والیت مطلقه قائل می
 مطلقه والیت که–والیت مطلقه  ها هگرایانی که برای نخب ج. نخبه

کنند، نخست  رر میمق را اطاعت «عوام»وبرای -آنست از ای شعبه فقیه
کنند و سپس، با اعمال  بری ذاتی هر انسان را انکار میاستعداد و حق ره

 پردازند. زور، به ویرانی سامانمند انسان در استعدادها و حقوق ذاتیش می
، مرگ «لیبرالیسم وحشی»د. استالینیسم و نازیسم و فاشیسم و 

را سرآغاز  ا حذف یک گروه از انسانهای مزاحمیک طبقه و یا یک نژاد  و ی

 انگارند. آرمانی خویش میاستقرار جامعه 

و در  کند ناچیز می« نیروی کار»داری لیبرال، انسان را در  و. سرمایه

محکوم به مصرف انبوه کرده و  ای، انسان را گرفتار و مدار بسته

اندازی از مرگ انسان و محیط زیست را جانشین افق زندگی  چشم

 کند. می

مغز « اده خاکستریم»گر، زیر سلطه را فاقد  هـ. ناسیونالیسم سلطه

را منوط به « مواهب زندگی»مسلط از « ناسیون»شناسد و برخورداری  می

 داند. اقل اسباب حیات میم نگاهداشتن زیر سلطه، بسا از حدمحرو

 2در برابر، بیان آزادی، کارش را با تمیز راه رشد از کجراهه زورمداری

یست آنهاست، کند و همه زیندگان و نیز طبیعتی را که محیط ز آغاز می

ر از خرد آزاد برای حرکت در هوشمند و دارای روح مشترک و برخوردا

دهد: تو برای زندگی  شناسد. و به انسان هشدار می راه رشد می راست

ای، با غفلت از حقوق و استقالل و آزادی خویش و با ویرانگری،  خلق شده

نسانی که در پایان است و ا ه رشد بیرا راست3حیات خود را کوتاه مگردان،

 برد!  راه می3جوید و به سدرة المنتهی شود، حیات جاوید می این راه می

بدین قرار، این بیانهای قدرت هستند که دربند زمان و مکان 

بند زمان و مکان نیست،  تاریخی خود هستند. بیان آزادی، نه تنها تخته

گشاینده  روابط قدرت و بلکه رهاکننده انسان از این بندها و ناسخ تاریخ

 بر روی روابط آزاد است.  افق تاریخ

شود که کسی یا  یچگونه مردن، در اندیشه و تن، وقتی آغاز م ـ2

کردن  ای تضاد را اصل و توحید را فرع بخواند. تقسیم گروهی یا اندیشه

انسانها بر محور قدرت )= زور(، شیوه همگانی گذار از توحید به تضاد 

های فراوانی گرفتار برداشتی از  دی، جامعهاست. در طول قرن بیستم میال

زندگی شدند که به معنای گذار دائمی از توحید به اختالف و تضاد بوده 

است. انگلس هرچند آگاه شد و نوشت که توحید را نخست عربها کشف 

را قانون اول نشناخت، اما « تضاد دیالکتیکی»کردند و دیالکتیک او، 

د که دیالکتیک او مطرود شد و تضاد، قدرت، نیازمند تضاد بود. این ش

گشت. در حقیقت، همه بیانهای قدرت از آنجا که بنا 2اصل، و توحید فرع

گذارند، در رسیدن به اختالف است که همگرایی و توحید  را بر ثنویت می

جویند. اما حاصل این نوع همگرایی، مرگ و ویرانگری است که  می

 همچنان ادامه دارد. 

زیستن در اندیشه و تن، نیاز به اقرار به اختالف در  در برابر، چگونه

                                                 
 226قرآن، سوره بقره، آیه  ـ2

 حدیث از امام صادق ـ3

 13قرآن، سوره نجم، آیه  ـ3

. Théorie de la Contradiction کتاب 36نگاه کنید، از جمله، به صفحه ـ  2
در مبحث سوم کتاب توحید و تضاد قوانین دیالکتیک هگل و مارکس و انگلس 

 اند.  و مائو و...، یک به یک، نقد شده و لنین و استالین
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بستری از توحید دارد: انسانها از زن و مرد، نژاد و ملت و قومهای 

گوناگونند برای آنکه هویتی از خود داشته باشند، وگرنه، کاستی و فزونی 

انسانها بدین خاطر که فعالتیهای گوناگون دارند و  1کرامت به تقوی است.

عقلهاشان گوناگونند، حق دارند با یکدیگر اختالف داشته  های هآفرید

، در فراگرد رشد، انسانها، بطور ها اندیشهباشند، اما به یمن جریان آزاد 

انسانها که  هکنند. در همان حال، نه هم مداوم، از اختالف به اتحاد گذر می

جویند.  ، در حقوق اشتراک دارند و در حیات توحید میها هتمامی پدید

دین سان، بیان آزادی، ترجمان اختالف در توحید به ترتیبی است که هر ب

 آفریده از آزادی و حقوق خویش برخوردار باشد.

اند چرا که  با ساختن  بیانهای قدرت روشهای چگونه مردن ـ3

، عقلها را از ها هها و نمادهای قدرت و فکرهای جمعی جبار و خراف هاسطور

کنند. برای هر  ی ثنویت میگرفتار تنگنا استقالل و آزادی خود غافل و

سازند و عقلها را در فضاهای ذهنی بسته، محکوم به  ای کیشی می اسطوره

 کنند که ذهن خودشان است.  حبس ابد و مرگ در زندانی می

و  ها هاما بیان آزادی روش چگونه زیستن است چرا که اسطور

ها را منسوخ  هو همه خراف ای ه کیشهای اسطورهسازیها و هم اسطوره

ایجاد و تحمیل  های هزند و زمین بر نمادهای قدرت مهر باطل می2کند. می

زداید و عقل را از تمامی روشهای تخریبی آزاد  فکرهای جبری جبار را می

 3کند. می

ای از اصول و روشهای چگونه مردن  بیانهای قدرت مجموعه ـ3

یز اسیر این و آن جبر هستند زیرا جبرگرایند. نه تنها بینش که دانش را ن

انتخاب »سازی برای قبوالندن جبر دیالکتیک، جبر  : انواع نظریهکنند می

، و جبر روابط «جوی انسان سرشت خشونت»، جبر سکس، جبر «اصلح

های جدید از جبرهائی هستند که بیانهای قدرت، در طول  قوا، نمونه

به انند و انسانها را اند تا بکار بردن زور را امری جبری بباور تاریخ، ساخته

جهان امروز، جهان این جبرها است و در  بندگی قدرت )= زور( در آورند.

 همه جا، انسانها در بندگی قدرتند. 

کند. انسان را دارای فطرت  بیان آزادی همه جبرها را منسوخ می

 -مادی به مدار باز مادی-و او را از مدار بستهمادی 3شناسد خدائی می

 6چنان که فرآورده عقل آزاد، حیات جاویدان جوید. 2وردآ معنوی باز می
ت است. اما در بیانهای قدرت، تنها سنت پایدار و اصیل، قدر ـ2

ها  زیر سلطه. دانستنی است که آید میآور پدید  های مرگ قدرت از تقابل
اند که تجدد بریدن از سنت است. چرا که شرط  را همواره فریب داده

ز هویت خویش است. حال آنکه، گسستن ا درآمدن به فرهنگ غرب،
دهندگان، بدون آنکه قدرت را اصیل و دیرپا بباورانند، ممکن نیست  فریب

بتوانند بیان قدرت بسازند و پیشنهاد کنند. به سخن دیگر، تجددی که 
قدرت و قدرتمداری تواند از سنتِ  فرآورده بیان قدرت باشد، کجا می

طلب، این قدرت است که ی قدرت تجددببرد؟ طرفه اینکه بنا بر بیانها

                                                 
 13قرآن، سوره حجرات، آیه  ـ1

نگاه کنید به کتابهای اصول راهنمای اسالم و کیش شخصیت از ابوالحسن  ـ2
 بنی صدر

 قل آزاد از ابوالحسن بنی صدرع نگاه کنید بهـ 3

 33قرآن، سوره روم، آیه  ـ3

 نگاه کنید به مادیت و معنویت از ابوالحسن بنی صدر ـ 2

ایست که از دوران باستانی ایران و آن را به هوشنگ  جاویدان خرد پند نامهـ6
دهند. آن را جاویدان  سلسله پادشاهی پیشدادیان نسبت میفرزند کیومرث از 

اده بدین خاطر که فرآورده عقل آزاد دیرپاست. دیرپاست زیرا خرد نام نه
پذیر است. و نیز جاویدان خرد، خردی را بخالف فرآورده عقل قدرتمدار، نقد
 کند. گویند که هستی آفریده را اداره می

و در همان حال، از زیر سلطه خواسته  {33}شود پاسدار حقوق می
گر پر شود.  فرهنگی خویش خالی و از هویت سلطهشود، از هویت  می

د ممکن که حاصلش تبدیل شدن به میمونی است که پبوسته بایامری نا
ای است که این و  ریگر برقصد. جهان امروز، تماشاگه ویرانگ به ساز سلطه

 کنند.  آن بیان قدرت، توجیهش می
بنا بر بیان آزادی، سنتهای پایدار، حقوق و استعدادها، ذاتی حیات 

ند. آن سنت پایدار که سازندگان بیانهای قدرت، با استفاده از های هآفرید
کنند، این سنت  منطق صوری، با سنت قدرت و قدرتمداری جانشین می

شود. زمانی هم که بنام  که همواره سانسور میاست. این سنت است 
های قدرتمداری  شود، منظور نظر، فرآورده تجدد با سنت مخالفت می

جدید جانشین شود. بخصوص در  های هباید با فرآورد هستند که می
گوید حقوق و  شود که از سنتی که می زیر سلطه، مراقبت می های هجامع

شود و  نیاید. سنتی که نفی میاستعدادها ذاتی هستند، سخنی بمیان 
 شود، دو شکل قدرت و قدرتمداری بیش نیستند. از تجددی که اثبات می

برد که نیکی، نیکی ببار آرد و بدی،  این رو است که تجدد از یادها می
شود،  در آنچه به انسان مربوط می4کند. بدکار را گرفتار مکافات عمل می

یش غافل نشود، در ی و حقوق خواین اوست که هرگاه از استقالل و آزاد
 شود.  آور، گرفتار نمی روابط قوای مرگ

زداید بلکه انسان را  بدین قرار، بیان آزادی تنها اصالت قدرت را نمی

کند که قدرت صالح وجود ندارد. چرا که قدرت،  از این واقعیت نیز آگاه می

این، براروابط قوا، بنابراین، زاده تخریب و مرگ و ویرانی، بنفرآورده 

آگاهاند که با غفلت از بعد  آور است. انسان را از این حقیقت می مرگ

را نیز  شود. قدرت ا، درجا، بنده قدرت میمعنوی خویش و غفلت از خد

یابد  میآورد. بدین آموزش، در در کار می سازد. چرا که زور خود آدمی می

و کردار را از  که رابطه با خدا، به رها شدن از بند قدرت و پندار و گفتار

یابد. آزادی نیز همین است. اتصال خرد آزاد با  زور پیراستن تحقق می

 جاویدان خرد هم همین است. 

ن هستند زیرا در همان بیانهای قدرت راه و روشهای چگونه مرد ـ 6

مانند که عقل  ین امر غافل میزنند، از ا دم می «عقل خودبنیاد»حال که از 

محتوا است. از این رو، مدعیان  و صورتی بی بنیاد سخنی میان تهیخود

کیست و یا چیست؟ چرا این خود را در پرده  «خود»این  گویند میروشن ن

بعضاً حجاب از ؟ زیرا این خود، قدرت است. فیلسوفان غرب دهند میقرار 

کوشد با  که هابرماس مینمونه، با وجود این برای1اند. برگرفته« خود»این 

ست خارج کند، اما، در فلسفه ب فلسفه عقل را از بن ،«قل ارتباطیع»طرح 

بر چه اصل و « ارتباطعقلهایدر»یابد که  ن پرسش پاسخ نمیهنوز ایاو،

که  «آل زبانی هموقعیت اید»کنند و آن  دیگر رابطه برقرار میمیزانی با یک

 از دید وی شرط ظهور عقل آزاد و عادل است دارای چه اصولی است؟
این، پیام جاویدان اه و روش چگونه زیستن و بنابردی، راما بیان آزا

خرد است زیرا موازنه عدمی را اصل راهنمای عقل مستقل و آزاد 
شناسد و بدین اصل، عقل را از خدمتگزاری قدرت ویرانگر رها  می
. چرا که افق دید شود این بیان، اسیر زندان زمان و مکان نمی کند. می

 گشاید. نهایت میانسان را تا بی
بیانهای قدرت راه و روشهای چگونه مردن هستند چرا که در  ـ4

خوانند، تبعیضها  همان حال که حقوق را قراردادی/اعتباری و موضوعه می
یگر شناسند: مرد از زن برتر است، نژاد سفید از نژادهای د را نیز ذاتی می

پوست غیر غربی برتر است و ... و برتر است، سفیدپوست غربی از سفید

                                                 
 و... 21تا   21های  و کهف، آیه 44اسری، آیه  های قرآن، سورهـ  4

خاطر نشان کرد عقل قدرتمدار، خودمحور در دوران معاصر، نیچه بود که  ـ 1
  {31} محور است. نگاه کنید به نیست، قدرت



133 

 

دهد مسلط باشد و زور را با فرودست خود بکار  برتری به برتر حق میاین 
 یابد! برد. چرا که او زبان دیگری را در نمی

داند، تبعیضها را  اما بیان آزادی، در همان حال که حقوق را ذاتی می
. شناسد می زیرسلطه–عارضی و بسان بیماری مزمن، حاصل روابط مسلط 

 دینی کتاب تنها قرآن آیا. کند می نسخ یکسره را تبعیضها بنابراین،
 کند؟ می نسخ یکسره را تبعیضها که نیست

بیانهای قدرت روشهای چگونه مردن هستند زیرا بنایشان بر  ـ1
گسترانند و گاه ترس از مرگ را.  ترس است؛ گاه ترس از زندگی را می

ن و، بنابراین، ارزش شد میترس از زندگی به خاطر ارتکاب گناه و جهن
گناه به این جهان رفتن. این نوع  گناه یا بی دن مرگ زودرس، برای کمکر

ایران، در آن هنگام که قرار شد دسته  وساله عراق  1ترس در جنگ 
دسته نوجوانان وطن از میدانهای مین عبور داده شوند، سخت بکار 

شود که مرگ پایان  حاکمان آمد. ترس از مرگ نیز با این استدالل القا می
ترین ترس  هیچ چیز نیست. این نوع ترس رایج است و پس از آنزندگی 

در جهان امروز و اساس گرایش به مصرف انبوه است. در بطن این دو 
کنند:  ترس، بیانهای قدرت، بنا بر موقعیت، انواع ترسهای دیگر ایجاد می

کمونیسم « شر بزرگِ»، ترس از دیروز، در کشورهای غیر کمونیست
امپریالیسم »کمونیست ترس از شد و در کشورهای  یالملل تبلیغ م بین

ترس اصلی بود. و امروز، برای قدرتی مثل امریکا تروریسم « خوار جهان
دولتهای »، و «محورهای شر»المللی و جنگ و قحطی و  بین

« شیطان بزرگ»هستند و برای آن دولتها نیز، امریکا « پرور تروریست
ا را شماره کنیم و تأثیر آنها را بر مختلف، ترسه های هاست.هرگاه در جامع

پندار و گفتار و کردار فردی و جمعی اندازه بگیریم، به این نتیجه 
المللی، نسبت  رسیم که میزان ترس در هر جامعه و در جامعه بین می

مستقیم دارد با تولید و مصرف خشونت در آن جامعه و در جامعه 
گر و افزایش روزافزون ویران های هالمللی.تولید و مصرف فرآورد بین

 کنند. خشونت، بنوبه خود ما را از شدت ترسها و تهدید حیات آگاه می

اما بیان آزادی، راه و روش چگونه زیستن است چرا که به انسانها 

 کند: خاطر نشان می

شجاعت، صفت ذاتی حیات است و ترس زاییده از خود بیگانه کردن 

است و عارضی است. قرآن به  نیرو در زور و بکار بردنش در ویرانگری،

اش با خدا، رابطه قوا نیست تا ترس  کند که رابطه انسان خاطر نشان می

 1آورد. محل پیدا کند. سازنده ترس، خود انسان است وقتی زور در کار می

شمارد،  و صفاتی که قرآن برای خداوند، به عنوان هستی مطلق بر می

تهایی که برای انسان پیش فهمه، ترجمان هستی ازلی و ابدی هستند. ص

که این یا آن باور را بپذیرد و نیز صفاتی که برای باورمند قائل از این

هیچیک  2داند، شود و حقوق معنوی که انسان را از آنها برخوردار می می

بیانگر مرگ نیستند. همه بیانگر حیاتند. اینست آن مهمترین شاخص 

در بند زمان و  که همواره درتبیانهای ق در برابرشمول  جهان بیان آزادیِ

 .    اند مکان

های مرگ هستند چرا که نه آغاز که پایان  بیانهای قدرت، آئین ـ1

های حاکم در دو سده اخیر  آنها نیز فاجعه است. کافی است در فلسفه

 ببریم:  پی ها هنگاهی افکنیم تا به ابعاد این فاجع

 کرد، می بیگانه خود زا ش،یها هآفرید در را خداوند آغاز در که هگل●

                                                 
و   12و یونس  12و  انعام  146تا  143های  های آل عمران، آیه قرآن، سوره ـ1

 و ... 33سجده 

های  اند. اما آیه شمار آمدهفات خداوند گویای حیات جاودان بیدر قرآن ص ـ2
معنوی انسان، را در کتاب  ↔ذاتی حیات مادی گویای حقوق معنوی و حقوق 

 ام. وق انسان در قرآن، گرد آوردهانسان، حق، قضاوت و حق

 از غافل. گرداند می «سرمدی ایده» و آزاد دیالکتیکی، فراگردی پایان در

یستی نقش فعال را بازی ن آغازش، در که دیالکتیکی فراگرد اینکه

بگردد. « ایده سرمدی»ماند که بتواند  کند، در پایان آن، خدائی نمی می

ن از خود بیگانه پایانش فاجعه است. خداوندی که در آفریده متعی

شود. زیرا، با از خود بیگانه شدن خدا  شود، از بند این تعین آزاد نمی می

در هستی متعین،  بیرون از این هستی، نیستی است. به فراز رفتن خدا از 

هستی متعین، گرفتار نیستی شدن است. بدین قرار، دیالکتیک هگل، 

استوارست. از مجاز مجازی ساخته فیلسوف است. لذا، فلسفه او بر مجاز 

هم به علم راهی نیست: از آنجا که در آغاز نقش فعال را نیستی بازی 

یستی است. بدین سان از ن – بینهایت در ولو –کند، پایان دیالکتیک  می

آزادی به  کند و گذارها از است که خدائی میازل تا به ابد، این نیستی 

دهند.سارتر در  شکیل میفاجعه را ت های های از حلق و زنجیرهجبر هستند 

 وسط کار دانست فرجام دیالکتیک هگلی فاجعه است.

ی نخستین، درجامعهکمونیست. کند مارکسانسانراجانشینخداوندمی●

تضاد ذاتی غایب است. در جامعه کمونیستی واپسین، انسان جامع، 

شود. الجرم، تضاد ذاتی، هم از دوران استقرار  مستقل و آزاد می

خیزد. از جامعه طبقاتی نخستین تا  اریا، از میان بر میدیکتاتوری پرولت

استقرار جامعه کمونیستی، این قهر است که نقش مامای تاریخ را بازی 

ها  ر پدیده، از جمله جامعهکند. باز اگر براستی تضاد، ذات وجود ه می

شود؟ و اگر  چرا در آغاز و پایان سیر جدالی تحول، خود نیست میاست، 

وف است که توضیح دهد آیا با وجود تضاد ذاتی، حیات هست، بر فیلس

کند و  ود پیدا میمیسر است؟ و اگر آری، چرا جامعه کمونیستی اولیه وج

شود و چرا  همین  عامل تحولش به جامعه طبقاتی می کدام تضاد ذاتی

تضاد جامعه کمونیستی واپسین را در جامعه طبقاتی از خود بیگانه 

طبقه ابتدائی آغاز و با مرگ  با مرگ جامعه بی ؟ و هرگاه تاریخکند نمی

جامعه کمونیستی واپسین ادامه یابد، آیا انسان، محکوم به مرگ تدریجی 

 شود؟ با اعمال شاقه نمی

 تبذیر و طبیعت منابع بردن بکار در اسراف لیبرال، داری سرمایه●

 ساختن یعنی ،«وفور جامعه به رسیدن» آرمان با را محرکه نیروهای

 مربوط انسان به آنچه در اما  .کند می توجیه زمین، روی بر بهشت

این  گر توجیه که قدرتی بیان بنابر آنها، شدت و نیازها شمار شود، می

که عرضه  شوند ی میداری است همواره بیشتر از کاالها و خدمات سرمایه

افزون ی فراوانی، ندرت است که دارد روزاین، به جاگردند. بنابر می

بع و شود، هر چه کمتر شدنِ منا در آنچه به طبیعت مربوط می شود. و می

هستند که  ها هبه سخن دیگر، این فاجع ها را شاهدیم. انباشت آلودگی

 شوند. بزرگتر می

استبدادهای جوراجور قرن بیستم که با خشونت ایجاد  های هتجرب●

یران خونین مردند، نیاز به شرح و بسط ندارند. در ا های هشدند و در فاجع

دردناک است. نظامی  های هخودمان، تجربه والیت فقیه یکی از این تجرب

که با تقدیس خشونت و به تاراج دادنِ ثمرات یکی از غیر خشونت 

و آمیزترین انقالبهای قرن که پیروزی گل بر گلوله نام گرفت، آغاز گشت 

گستر ادامه حیات داده  زا و خشونت تا به امروز در بحرانهای خشونت

توانست جز این بگردد زیرا خشونتی که دین یا  ست.والیت فقیه نمیا

بدهد، در واقع زور ویرانگر و مرام آن را توجیه کند و بدان نقش اول را 

فرد با فرد و گروه با گروه و جامعه با دولت  های هآور را قائمه رابط مرگ

وجهات های حیات خالی و از م شود که دین از مقوم کند. نتیجه این می می

و فاجعه  مسألهبر  مسألهشود. بناگزیر،  خشونت و ویرانگری و مرگ پر می

پذیرد مگر به استقالل دین از  افزاید. این فراگرد پایان نمی بر فاجعه می

 قدرت و باز آمدنش به طبیعت خویش که بیان آزادی است. 
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را ناشی از هستی مطلق  ها هدر حقیقت، بیان آزادی، هستی آفرید

راه حقوق و  رد و بازگشت نیز به هستی مطلق است. بر راستشما می

و 1شود استقالل و آزادی، زندگی سرتاسر رشد و صیر به هستی مطلق می

جوید و  از جمله، انسان حیات می2خیزد: مرگ، یکسره از میان بر می

ن بیانی چگونه ممکن دهد.چنی جریان رشد را تا سدرة المنتهی ادامه می

، )تعبیر علی )ع( در توصیف صحرای عربستان «زندگی زار شوره»بود در 

 عصر بعثت( جسته آید و در بند آن مکان و آن زمان بماند؟

رابطه انسان  اند. زیرا راه و روشهای چگونه مردن بیانهای قدرت، ـ13

 -با خود -، بمنزله همبستههستی را های هبا خود بمثابه واقعیت و با پدید

کنند:  بلکه به رابطه زندگی با مرگ تفسیر میکنند،  درزندگی، تلقی نمی

های انسانی  شود. در آنچه به انسان و جامعه هر زندگی در گرو مرگی می

گر حاکمیت جبار  قوائی هستند توجیه های ه، رابطها هشود، رابط مربوط می

جوئی از استعدادهای خویش را به  بر زندگی. چنانکه زندگی با بهره مرگ

کنند. از آنجا که این  ندگی از کار دیگری جانشین میطور روزافزون با ز

سان که هست توانند واقعیت را همان قدرت نمی بیانها به لحاظ محور کردن

نگرند، پیروان این نوع بیانها در  ببینند و در هر واقعیتی از دید قدرت می

نگرند. در این نگاه ابزاری،  خود و در انسانهای دیگر، از دید قدرت می

شان پیوسته معطوف به این است که هستی خود را چگونه بکار  توجه

باید وسیله  گیرند تا این یا آن نماد قدرت را بیابند و دیگری را چگونه می

دست یافتن به این یا آن مقام و یا رفع این یا آن نیاز کنند.اما نگریستن 

ی آید، چگونه مردن ای که بکار قدرت می در هستی آفریده بمثابه میرنده

ر روز بیشتر در جهان امروز، ه س زجرآور است. صد اسف و افسوس کهب

 3شوند. به چنین مرگی معتاد می از روز پیش، انسانها

موجود و  های هبینی، به معنای دیگر انسانها و پدید بیان آزادی، منفی

بینی  رحم دیدن، با مثبت رسان و بی بسا خود را، بدسرشت، بدکار، زیان

ا یاور خویش دیدن و فطرت انسانها را نیکو دانستن و، در بمعنای همگان ر

 کند. این بیان غ کردن، جانشین میبدکاران نیز، سرشت نیکشان را سرا

سان که هست کند تا او واقعیت را همان زاد میعقل انسانی را مستقل و آ

سان که هست، به یمن راهنمای عقل کردن دیدن واقعیت همان 3ببیند.

ه به انسان بیاموزد واقعیت را شود و دینی ک ر میموازنه عدمی میس

شود، راهبر  سان که هست ببیند، در بند این و آن دوره تاریخ نمی آن

 شود. انسان در زیستن در استقالل و آزادی و ساختن تاریخ آزادی می

فردی  سازند، وجدانهای مستقل و آزاد میتاریخی که انسانهای  ـ11

ای قومی و محلی را به وجدان ملی و کشوری را به وجدان جمعی و وجدانه

بخشد. چنان که انسان  و وجدانهای کشوری را به وجدان جهانی پیوند می

حیات خود را در پیوند با حیات تمامی انسانها و بسا حیات تمامی 

های دیگر افراد را  هستی بداند، آزادی هر فرد، گستره آزادی های هپدید

پژوهی  ، جز مسابقه در دادگری و دانشها هابقبیکران الاکراه بگرداند و مس

و تقوا نشود و انسانها از رقابتها بر سر قدرت که روش سلطه مرگ بر 

                                                 
 و... 3و تغابن، آیه  11های فاطر، آیه  قرآن، سورهـ 1

دهد و به قول امام صادق )ص( یک تحول  مرگ در بطن هستی روی می ـ2
ستاخیز نوشته سعید کتاب رازهای راست. و نیز نگاه کنید به مرگ چیست؟ در 

 112تا 44، صفحات غفارزاده

 قرآن، سوره فلقـ 3

انائی را ببخش که واقعیت را نیایش پیامبر این بود: خداوندا به من آن توـ 3
سان که هست، نیاز به عقل ست ببینم. برای دیدن واقعیت همانسان که ههمان

عقل آزاد  آزاد است. برای آگاهی از روشهای عقل آزاد رجوع کنید به کتاب
 نوشته ابوالحسن بنی صدر

این روش را که روش زندگی در رشد در استقالل 2زندگی هستند، برهند.

 تواند بیاموزد. و آزادی است، تنها بیان آزادی می

ناآگاه است و خود  صد افسوس که انسان امروز همچنان از این بیان

را به بیانهای قدرتی سپرده است که کارشان جدا و منزوی کردن 

که به شوند بل نه تنها در برابر قدرت تنها می انسانهاوجدانهاست چنانکه 

 آور مردنی! گردند. چه رنج انزوای مطلق نزدیک و نزدیکتر می

بیانهای قدرت راه و روشهای چگونه مردنند زیرا در اداره  ـ12

زندگی فرد، زندگی خانواده، زندگی گروه اجتماعی، زندگی جامعه ملی و 

کنند. به  نیز زندگی جامعه جهانی، مصلحت را بر حق مقدم و مسلط می

، در این پرسش که چرا مصلحت بیرون از حق، عین مفسدت است

ه دیگری به رابطه جا، از زاویام. در این های دیگر، پاسخ گفته مطالعه

 نگرم:       میمصلحت با حق 

 حقی جانشین مصلحت زیرا است مفسدت حق از بیرون مصلحت●

شود و مصلحت  ذاتی حیات است. عمل به حق ممد حیات می که شود می

شود. بکار بردن حق، زندگی کردن به  را جانشین آن کردن، ممد مرگ می

 کمال است و بکار بردن مصلحت، کاستن از چندی و چونی زندگی است.

همواره از آن  گر توجیه و قدرتمدار عقول که آشکار بس عیواق امر●

 شوند، اینست:  غافل می

در سطح جمع، هرچند حقوق را انسانها دارند اما مصلحتها را  -

 یند. در جایی که قدرت حاکم است حتسنج قدرت، قدرتهای حاکم می

نشینند، مصالح را در رابطه با  سنجی می انسانها وقتی هم که به مصلحت

سنجند. در حالی که انسان مستقل و آزاد حقوقمند تا در  درت حاکم میق

از به برابر قدرت قرار نگیرد و از استقالل و آزادی خود غافل نشود، نه نی

 سنجد.  آن را می یکند و نه حت مصلحت پیدا می

در سطح رابطه فرد با فرد، فرد با گروه و گروه با گروه، بر مدار  -

شوند.  ا، مصلحتها سنجیده و جانشین حقوق میقدرت و به تناسب قو

های گرفتار رژیمهای استبدادی که وضعیتشان آشکار است. در  جامعه

ها  بندی سی لیبرال نیز مبارزه دائمی گروههای دارای رژیم دموکرا جامعه

در رسیدن به حقوق خویش، از رهگذر سازشها بر سر حقوق بعمل 

رژیمها با وجود معرفت نسبی به به سخن دیگر، در این  {32}آیند. می

حقوق و مبارزه برای احقاق آنها، در روابط قوا، باز این مصلحتها هستند 

با این تفاوت مهم که که همچنان بر حقوق تقدم و بر آنها سلطه دارند. 

ها در رابطه با حقوق و برای دستیابی به آنها، بعمل  سنجی مصلحت

 آیند.  می

آیند به حقوقی  ایی که بعمل در میه ، نسبت مصلحتها جامعهدر●

آیند، نشانگر میزان سنگینی جو خشونت و ویرانگری  که بعمل در نمی

است؛ هر اندازه کاربرد مصلحت بیشتر و عمل به حقوق کمتر، تخریب 

پذیر  لنیروهای محرکه فزونتر و بکار رفتن این نیروها در رشد و باز و تحو

 تر. کردن نظامی اجتماعی ناچیز

سان، از شاخصهای بیان آزادی از بیان قدرت یا روش زیستن بدین 

از روش مردن، یکی دیگر، میزان کار برد مجاز و مصلحت است. در قرآن، 

 یاما حت 6شود که حق را بگوید ولو به زیان خود از انسان خواسته می

شود مصلحت بیاندیشد و آن را جانشین حقی از  یکبار از او خواسته نمی

 .حقوق خود کند

                                                 
نگاه کنید به اصول راهنمای اسالم، نوشته ابوالحسن بنی صدر، فصل چهارم  ـ 2

 در عدالت

 141و  132 و نساء 41و آل عمران  136و   32ای ه های بقره، آیه قرآن، سورهـ  6
 و... 161و اعراف 
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 حال. است «جا همین» آن مکان و «اکنون  هم» مصلحت زمان●
ه وقت و مکانش همه جا است. بدین قرار، بیان قدرتی هم حق زمان اینکه

کند، بنا بر نسبت مصلحت به حق، زمان  که مصلحت را جانشین حق می
کوتاه و مکان اجتماعی بسته دارد.پس مدعیانی که قرآن را در زندان 

باید به سراغ تعیین نسبت مصلحت  کشند، می بند میزمان و مکان به 
بیرون از حق به حق در این کتاب بروند. هرگاه آنها شجاعت فطری 

آیند. چرا که در  خویش را بازیابند و چنین کنند، از شگفتی به وجد می
 نهایت است. بند نسبت مصلحت به حق، صفر به بییا می

یرد و روشهای بکار بردن گ مین سان بیان آزادی، حقوق را در بربدی
 کننده به صراط مستقیم و راه رشد است. : هدایتآموزد میحقوق را 
چگونه مردنند چرا که خودجوشی  بیانهای قدرت راه و روشهای ـ13

نها به این دلیل که ستانند. نه ت فعالیت مستقل و آزاد( را از انسان می)=
ه فضای الاکراه را از عقل کنند، بلکه بدین خاطر نیز ک باور میانسان را جبر

ستانند. در حقیقت، ثنویتی که اصل راهنمای این بیانها است، عرصه  می
ن کند. افزون بر این، انسا پندار و گفتار و کردار را به دو محور محدود می

پذیر است. هر زیردستی در اطاعت  به نوبت، محور فعال و محور فعل
تری است. و آن کس که  تزبردستی است و هر زبردستی زیردست زبردس

تر از او وجود  پندارد باالدست کند و می بازی مینقش زبردست اول را 
گان(، زیر دست قدرتی  معظم در قاموس والیت مطلقه پیشه ندارد )مقام

د. تأمل در این واقعیت، عقل کن است که او نقش آلت اول آن را بازی می
عت و شدت تخریبی و وس« دستزبر»بین را از شدت تخریب این  عبرت

 کند.  آورد، آگاه می خود ببار می« والیت مطلقه»که او در جامعه تحت 
های دستوری و  بدین قرار، در هر جامعه، نسبت فعالیت

را  وش، میزان استقالل و آزادی انسانهای خودج به فعالیت االمری حسب
 دهد.  در آن جامعه و میزان رشد فردی و جمعی را بدست می

کند: موازنه  های خودجوش را نسخ می ی، موانع فعالیتبیان آزاد
کند و انسان را از بازی کردن نقش زیردست/  عدمی را اصل راهنما می

نه خداوند رعیت و »کند، چنانکه به قول سعدی، آدمی  زبردست رها می
، باشد. بدیهی است عقلی که ثنویت، اصل راهنما و «نه غالم شهریار

کران  تواند بیان استقالل و آزادی و بی میروش او است، ن گر توجیه
گشاید، به تصور آورد. او جز بیان قدرت  الاکراهی را که به روی انسان می

تواند در قید زمان و مکان پیدایش  بیند و صد البته، بیان قدرت نمی نمی
 خود نباشد.

بیانهای قدرت، راه و روشهای مرگ هستند زیرا، دلیل در »ـ 13
نیست، در بیرون آنهاست. برای مثال، دلیل والیت  اصول و فروعشان
کردنی نیز نیست.  د این ادعا نیست. این ادعا تجربهمطلقه فقیه در خو

هایش را، به  تواند آن را بکار برد و کاستی میکه هر انسان نتوضیح این
، قدرت )= زور( را آید میطرف کند. این ادعا، وقتی به عمل در تجربه، بر
کند.  در نتیجه، هر انسان را از استعداد رهبریش محروم میکند.  حاکم می

اطاعت کند. این ادعا غیرعقالنی است. زیرا « ولی امر»باید از  زیرا او می
منهای منقوالتی از این دست که گویا امام صادق )ع( والیت فقیه را مقرر 

، و ... ، از آن« کند عقل حکم می»فرموده است و یا حداکثر مغالطاتی چون 
آید،  اجرا در می ناپذیر به. و چون بمثابه دستوری چون و چراماند هیچ نمی

ولیت و حق شرکت در اداره حیات جمعی و بسی فردی ؤجامعه را از مس
های فردی و عقل  کننده عقل کند.آیا ممکن است تعطیل محروم میخود، 

 جمعی و استعدادهای رهبری افراد و استعداد رهبری اجتماع آنها، نظری
 عقالنی باشد؟ 

بیان آزادی، راه و روش زندگی است زیرا هر اصل و فرع آن آزمودنی 
شناسد و  هرکس را رهبر خود و شریک در رهبری جامعه خود می ،است
ست، نه در خارج از آن؛ از جمله به این دلیل اصل و فرع ادر خود آن دلیل 

شناسد. عقلها  یداند و روش آزادی را آزادی م که آزادی را ذاتی انسان می
گرداند، هر عمل خالی  ها را نیز آزاد می کند و چون رابطه را آزاد و فعال می

تواند این واقعیت و حقیقت را  جوید و هرکس می از زور، صفت آزاد می
 بیازماید.
ترین  بیانهای قدرت راه و روشهای مرگ هستند زیرا صمیمانه ـ12

های کنند. برای مثال، بیان گانه میرا نیز در رابطه قوا از خود بی ها هرابط
کنند.  سکس را برقرار می« دیکتاتوری»قدرت جدید، بخاطر نیاز قدرت، 

شود و این رابطه  به ترتیبی که رابطه زن و مرد، در رابطه جنسی ناچیز می
و رابطه « دون انسان»گردد. و بیانهای قدرت قدیم، زن را  نیز رابطه قوا می

 شناسند. وال ًزن را الیق عشق نمیو اص 1جنسی را عملی پست
گروندگان به این بیانها، از آمیزش جنسی التذاذ کامل حاصل 

این آمیزش را رابطه قوائی  یند. زیرا، انسانهای قدرتمدار، حتکن نمی
شود. از این رو است که  انگارند که، در آن، لذت از تخریب حاصل می می

رانگر همراه بوده است و وی های هرابطه جنسی با مصرف فراوان فرآورد
هست. نقشی که سکس بمثابه محور زندگی فردی و جمعی انسانها در 
نابسامانیها و آسیبهای اجتماعی و در روابط شخصی و گروهی قدرت، پیدا 

 کرده است، حاصل این بیانهای قدرت است.
و بیان آزادی، رابطه جنسی را بیانگر رابطه آزاد و ترجمان عشق د

شناسد. سکس را از نقش خود  منزلت می  مرتبت و هم همانسان همسر و 
گرداند. چنانکه  کند و به طبیعت خویش باز می در روابط قدرت آزاد می

منزلت و کرامت، در بهترین  همکاری زنان و مردان، برابر در حقوق و
بخشی به اداره حیات فردی و جمعی، میسر شود. این بیان، با نسخ  سامان

ازشناختن منزلت و کرامت زن و ممکن کردن عشق های جنسی و ب منع
کند و یکی  میان دو همسر، برخورداری آن دو را از التذاذ کامل، میسر می

این ریشه که در  دارد و ابط قوا را از میان برمیاز مهمترین عوامل موجد رو
های نابسامانیها و آسیبهای اجتماعی است و با  ترین ریشه شمار اصلی

 خشکاند. همزاد و همراه است را می دیگر، های هریش
تقسیم کرد به  توان میباوراند که قدرت را  با آنکه لیبرالیسم میـ16

را در –کند میکه تعریف ن -ترتیبی که هر فرد، قدرتمند بگردد و آزادی 
)قدرت بر ، اما حقیقت اینست که قدرت از رابطه قوا فهمد میقدرت فرد 

باید داشته باشد و دیگری باید نداشته یکی  ؛آید میپدید چیزی یا کسی( 
باشد، تا قدرت یکی بر دیگری معنی بیابد. افزون بر این، قدرت میل به 
تمرکز دارد و توزیع قدرت میسر نیست زیرا سبب از میان رفتن آن 

 زند میهای قدرت، آنکه دم از توزیع قدرت  . از این رو، از بیانشود می
قدرت »از این رو،  گوید میدروغ  ددان میترین است. خود نیز دروغگو

های دیگری قدرت فرد را آزادی او  خواند. بیان می« زادی فردآ»را « فرد
خوانند و راه و روشی نیز برای رها شدن انسانها از روابط قوا پیشنهاد  مین

که از قدرت تناقضی حل ناشدنی هستند و آن این. اما گرفتار کنند می
، خود خویشتن را در استقالل و آزادی، اهند، در یک صیر جدالیخو می

 نفی کند تا که انسان جامع تحقق بیابد.
بیان استقالل و آزادی، روش استقالل و آزادی را استقالل و آزادی و 

–بکار بردن این روش را با رها شدن از روابط قوا، به یمن رابطه انسان 

یچ حقی را . هداند میپذیر ن را تجزیه. استقالل و آزادی داند میخدا،
ت از یکی، که غفل داند میای  و حقوق را نیز مجموعه داند میپذیر ن تجزیه

 گردد.  غفلت از مجموع حقوق می

هستند زیرا اگرهم به حقوق  روش چگونه مردن های قدرت،بیان ـ14
                                                 

تورات، آفرینش زن و  و ادند. از جمله، سیاست از ارسطومنابع در این باره زی ـ1
تا  1های  و  فصل سوم، از آیه 23تا  2های  رانده شدن از بهشت، فصل دوم، آیه

. در بیان اسالم از خود بیگانه در بیان قدرت نیز، زن ضعیفه و نماد سکس 23
 است.
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 همانا تعریف قدرت استکه  کنند میارائه ذاتی قائل باشند، تعریفی از آنها

دانند.  و قابل انتقال می دهند میموضوعه قرار  و آنها را در شمار حقوق

پذیر  نخست این حق رهبری است که انتقالمحور هستند،  چون قدرت

. در انواع بیانهای قدرت، انتقال حق رهبری، یکسان نیست: در شود می

والیت فقیه وقتی ادعا نصب فقیه از سوی خداوند است، جمهور مردم 

شوند. و  شونده تلقی می د قوه رهبریو واج کننده استعداد رهبریفاقد 

، هنوز نه معلوم که آیا شود میانتخاب «  ولی امر» شود میزمانی که ادعا 

و یا در میان دارندگان  کنند میمردم حق رهبری خود را به فقیه تفویض 

گزینند؟ در بیان قدرتی از نوع لنینی  مییکی را بر« عوام» منصب رهبری،

و یا دولت طبقه  عی است که حزب طراز نوینقه اجتماآن، بر موقع، طب

  های لیبرال، انتخاب . در دموکراسیکنند میکارگر از آن نمایندگی 

 .دهند میشوندگان، انتقال  ندگان حق رهبری خود را به انتخابکن

که انتقال حق رهبری، انتقال دو حق استقالل و آزادی و غافل از این

نسان است. بیهوده نیست که در ناممکن کردن کار استعداد رهبری هر ا

دیروز و امروز، زور ویرانگر و مرگبار، این اندازه کاربرد داشته  های هجامع

و  کند میاست و دارد. زیرا خالء استقالل و آزادی و قوه رهبری را زور پر 

 افزاید.  ویرانی بر ویرانی می

نه  در بیان آزادی، حق قابل انتقال نیست. نه استقالل و نه آزادی و

قابل انتقال  ، هیچیکاستعداد رهبری و نه حقوق و استعدادهای دیگر

از حقوق و  باید میستند. در نتیجه، این اداره جامعه است که نی

استعدادهای انسان و جامعه و طبیعت پیروی کند و نه به عکس. چنین 

. والیت بمعنای شرکت شود می، میسر «والیت جمهور مردم»اداره بر اصل 

دوستی و  در اداره جامعه خویش، بر وفق حق ی برخوردار از حقوق،انسانها

 میزان برابری در اداره جامعه است. 
چرا که عصر 1فوکویاما تصور کرد پایان تاریخ فرا رسیده است ـ11

ها بسر رسیده است و دموکراسی لیبرال راه و روشی همه  ایدئولوژی
خود از این ادعا  او مکانی و همه زمانی گشته است. طولی نکشید که

زیرا واقعیتها بسیار زود نادرستی نظر او را ثابت کردند. در  عدول کرد،
های دارای رژیم  های بسته، بلکه در جامعه حقیقت، نه تنها در جامعه

کند. قدرت،  دموکراسی لیبرال نیز هرکس خود خویشتن را رهبری نمی
شود و سلطه  درت میها است. لذا، روش نیز ق و هدف فعالیت ها همدار رابط

 کند.  تر می مرگ را بر زندگی قطعی
ن در امر هدایت بنا بر بیان آزادی، اندازه استقالل و آزادی هر انسا

ای، گویای این است که چه میزان استقالل و آزادی  خویش در هر جامعه
اند و این به نوبه خود نشان  در آن جامعه هدف و روش زیستن شده

تا چه اندازه روش چگونه زیستن به جای روش  ای جامعهدهد در هر  می
تحولی گشتن فقط از بیان آزادی چگونه مردن رواج دارد.راهبر چنین 

براین بیان، هدایت خداوندی به همگان اعطا شده آید. چرا که، بنا برمی
و رهاکننده از و این بیان رابطه انسان با خدا را، مستقیم 2است

کننده  یبی که هر انسان خود هدایتبه ترتکند.  می ها هکنندمحدود
خویش بگردد و والیت جمهور مردم برقرار شود. تاریخ روابط قوا آن روز 

رسد که هیچ انسانی مالک به چیزی نسبت به انسان دیگر  به پایان می
 نباشد.

                                                 
نوشت و سپس، « پایان تاریخ»ای زیر عنوان  ، فوکویاما نخست مقاله1111در  ـ1

در  End of History and the Last Man اب کرد با عنوانآن را کت 1112در 
گیرد و دائمی  میاین کتاب، او بر اینست که دموکراسی لیبرال جهان را فرا 

هایش از تز اولیه دوری  مصاحبهها و  گردد. وی سالیان بعد در برخی نوشته می
 جوید. می

 3قرآن، سوره انسان، آیه  ـ2

 

 ساالری شورائی مردم

 ای که قرآن است معجزه و
 

ای وحی در این گفتار به دو پرسش اساسی دیگر پیرامون معن
 :پردازیم می

از نظر شما، معجزه بودن قرآن به چه معناست؟ به بیان دیگر،  ـ1  
دانید؟ معجزه لفظی، معجزه معنایی،  اعجاز قرآن را در چه چیزی می

 معجزه علمی و...؟
آیا در دریافت و ابالغ وحی از سوی پیامبر، عنصر خیال و سلیقه  ـ2 

 او، هیچ دخالتی و تأثیری نداشته است؟
قرن  12است که  االطالقی علی از نگاه من، قرآن، معجزه عقل خالق

انواع  بیش از هر چیز، و آموزد میاست روش تعقل را به آدمیان 
گوناگون به بردگی رفتن انسان را یادآور  های هاستبدادهای فراگیر و شیو

وار را نفی  ه روشهای زندگی غیرعقالنی و بردهشود. کتابی است که هم می
ند و در برابر، حقوق و کرامت ذاتی انسان، حقوق طبیعت و همه ک می

. معجزه است بخاطر آموزش کند میجانداران را خاطر نشان انسان 
روشهای غافل نشدن عقل از استقالل و آزادی خویش و در نتیجه، 

های خیالی و خرافی و وهمی، یعنی همه  محکوم نشدن به تولید فرآورده
ی. چگونه ممکن است عقلی که پیامهایی که های غیر عقالن فرآورده

کند، عبارت باشد از حقوق ذاتی انسان و حقوق  دریافت و ابالغ می
های قدرت و هشدار و  طبیعت و حقوق جمعی انسانها و علم بر ستون پایه

انذار نسبت به استبداد فراگیر و علم بر دموکراسی شورائی، در بند خیال 
 و وهم باشد؟

 

 ی شورائی در جهانی فرو رفته در تاریکی استبدادساالر نور مردم
گذارند که به تفصیل، به یک  این دو پرسش فرصتی را در اختیار می

 واقعیت بس مهم و سخت سانسور شده بپردازم:
در عصری که تاریکی استبداد سرتاسر جهان را فراگرفته بود، 

ان گذارد. با ساالری شورائی را بنی زندگی، مردم« زار شوره»مبر)ص( در پیا
شگفتی فراوان، این کار بزرگ او همچنان در سانسور کامل است هرچند، 

هم تاریخ روز به روز آن،  اور راهنمای آن، هم روش کار آن وهم ب
 برجاست. 

 

 تاریخ دموکراسی و اندیشه آن
ساالری )دموکراسی( را سه  هرودوت، در تاریخ خود، کلمه مردم

شاید {33}ت، اسم و دو نوبت فعل آن را.نوبت، بکار برده است. یک نوب
گمان رود مأخذ هرودوت در اینجا دموکراسی آتن است. چنین نیست. 
مأخذ او مباحثه سران بزرگ هفت خاندان ایرانی، بعد از کشته شدن 

ساالری در مباحثه معروف میان آنان  است. کلمه مردم« دروغی»بردیای 
 کند. میبکار رفته است و هرودت از بحث آنها نقل 

که حسن پیرنیا، در تاریخ ایران از آغاز تا انقراض سلسله شگفت این
بعضی »قاجاریه، از تاریخ هرودوت، تنها این جمله را نقل کرده است: 

طرفدار حکومت مردم بودند و برخی به حکومت عده قلیل )الیگارشی( 
عقیده داشتند، ولی داریوش گفت: برای پارس، با این وسعتی که دارد، 
حکومتی الزم است که تصمیماتش افشا نشود و به سرعت مجری گردد. 

ساالری در  وجود فکر مردمآیا  3«.باالخره طرفداران نظر او اکثریت یافتند
                                                 

ز تا انقراض قاجاریه، تألیف حسن پیرنیا )مشیر تاریخ ایران از آغا 41صفحه  ـ1
 1362الدوله( و عباس اقبال، چاپ سوم، تابستان 
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نگار ایرانی  ست که تاریخن، در عصر هرودوت، آن قدر امر کم اهمیتی اایرا
 ؟دهد میزحمت آوردن قول مورخ یونانی را نیز به خود ن

ان اعضای شورا را مایه شگفتی بعضی از یونیان هرودوت سخن
، «شورای هفت نفری»ساالری را، در آن  خوانده و  استدالل جانبدار مردم

 سان نقل کرده است:این
اوتانس که مبتکر توطئه بر ضد بردیای دروغی بود، سخن آغاز کرد »

ساالری، دعوت کرد: من بر این باورم  ن دیگر را به استقرار مردمو شش ت
که از این پس، دیگر هرگز نباید اداره دولت را به یک تن بسپریم و او را 
بر خود، بمثابه شاه، مسلط کنیم. این کار نه دلپسند و نه خوب است. شما 
دیدید که غرور کامبوجیه کار را به کجا کشاند و شما چشیدید مزه 
خودکامگی بردیای دروغی را. چگونه سلطنت ممکن است نظم نیکو 

آنکه به کسی پاسخگو  کند بی خواهد می کار میوقتی شاه هر بجوید
های دنیا وقتی صاحب این مقام و آمریت بشود، با  باشد؟ بهترین انسان

گوید. برخورداری از موفقیتها، در او وقاحت  طرز فکری که داشت وداع می
آورد. در همه زمانها، قدرت با دارنده خود چنین کرده  و تکبر بوجود می

ا داشتن این دو عیب، شاه مستبد در خود، همه شرور را دارد: است. ب
آمیز شود. از  دارد مرتکب بسیاری جنایتهای جنون کبریا  او را بر آن می

شود. در حقیقت، جبار که از هرگونه دارائی  هوس اینگونه اعمال نیز پر می
 به مال این و آن مصون باشد، اما باید از حس غبطه برخوردار است، می

که ل این و آنست... از همه بدتر ایناقعیت اینست که دائم چشمش به ماو
برد و  یکند. نسبت به زنان خشونت بکار م سنن پیشینیان را وارونه می

 کشد.  بدون قضاوت، افراد را می
بهترین نامها را،  بر عکس سلطنت استبدادی، حکومت مردم،

قوق مدنی و سیاسی ساالری( دارد. در این حکومت، انسانها از ح )مردم
گیرد:  کند، یکی هم انجام نمی برابر برخوردارند. و از کارها که شاه می

فویض شوند. دیگران بابت آمریتی که به آنها ت قاضیان به قرعه انتخاب می
واگذار به مردم هستند. تمامی شورها  شود، پاسخگو خواهند بود. می
ن مردم بشناسیم و به براین، من بر این نظر هستم که قدرت را از آبنا

 1«مردم بسپاریم.  زیرا جمعیت بزرگ است که دارنده صفات نیک است.
سال پیش از   221ساالری در  ، اندیشه مردمبر مبنای این گزارش

ساالر، مطرح شده  میالد، به عنوان اندیشه راهنمای دولتی با صفت مردم
ان جانبدار . فیلسوفکردند میاست. آن زمان در یونان، جباران حکومت 

که افالطون سرآمد آنان بود، اندیشه راهنمای دولت جباران  ها هدولت نخب
را فراهم کرده بودند. شدت استبداد بدانحد بود که کسی را یارای بر زبان 

از آن زمان تا بعثت پیامبر، در روم 2ساالری نیز نبود. آوردن کلمه مردم
ارشی، یکچند به عمل اسی و الیگقدیم، نظر ارسطو، یعنی تلفیق دموکر

بود، اما مردم آنها را  ها هبر این نظر، اداره کشور حق نخبدرآمد. بنا
و اما از آن پس، نه در جائی رژیم دموکراسی برپا شد  {32}گزیدند. میبر

خور یادآوری است که در دموکراسی آتن، نه از آن سخنی به میان آمد. در
                                                 

ترجمه  ،Chez le Père de l’histoire شارل موراس، زیر عنوان {33} ـ1
شود که این نویسنده  سخنان اوتنس را، نه دقیق، آورده است. یاد آور می

وش را ی افراطی است. او قول داریفرانسوی مرجع راستگراها و بسا راستگراها
باره برتری سلطنت یک تن به تفصیل آورده است. با این حال، تحسین نیز در

 خود را پنهان نکرده است.

اند بدین خاطر  اند مدعی شده ی که اروپا را مرکز هستی انگاشتهکسانـ 2
است که در یونان هرودوت وجود اندیشه دموکراسی را در ایران سراغ کرده 

کرده است و او را یارای آن نبوده است از دموکراسی آتن  اران حکومت میجب
کند در ایران  یاد کند. تناقض این ادعا آشکار است چرا که اوال مسلم می

دموکراسی شناخته شده بوده است و ثانیا سابقه دموکراسی در سومر بسیار 
دوت از قول که هروساالری تر از سابقه آن در آتن است و ثالثا مردم دیرین

 تر از دموکراسی آتن بوده است. ند، بسیار متکاملک اوتانس نقل می

حق رأی نداشتند. افزون بر  زنان و بردگان، دون انسان به شمار بودند و
های امروز غرب، آن دموکراسی بر  این، همچون دموکراسی در جامعه

به سخن { 36}های یونان آن روز بنا شده بود. سلطه آتن بر دیگر جامعه
ای، سرمشقی  ساالری بر فرض آگاهی از وجود چنین مردم یدیگر، حت

ساالری  ه با مردمساالری شورائی مدینه به شمار نبود. مشاب برای مردم
ساالری سومریها،  مدینه اما در سومر وجود داشته است: مردم

ساالری بر اصل  ساالری شناخته شده است و مردم ترین مردم قدیمی
شود که زادگاه ابراهیم )ع(، شهر اور، در  مشارکت بوده است. یادآور می

 سومر قرار داشت.
ندان ایرانی، سده از مجلس شورای سران هفت خا 11پس از گذشت 

نهاد، محمد )ص(،  در حالی که در اروپا، کلیسا روی به استبداد فراگیر می
 ها، بنا نهاد: ساالری شورائی را، با این ویژگی پیامبر اسالم، مردم

 

 نفی فرعونیت یا استبداد فراگیر
بحرانی که هم اکنون اقتصاد جهان در آنست، تنها بعدی از استبداد 

را در معرض دید قرار داده است. استبداد فراگیری داری  فراگیر سرمایه
که دموکراسی لیبرال، انسانها را از توجه به آن غافل کرده است. زیرا 

« نیروی کار»ه و او را در مادی زندانی کرد ـانسان را در مدار بسته مادی 
مجازی، ناچیز نموده  های هو فرآورد« خدمتها»کننده کاالها،  و مصرف

 است. 
دارد که اصل راهنمائی را  آن میجوی را بر عیت، انسان سببچند واق
های قدرت توتالیتر،  پایه های راهنما و ستون که در اندیشه شناسائی کند

شوند. از جمله این واقعیت که نخست کلیسای کاتولیک روی به  ابراز می
های این استبداد را استوار کرد و آنگاه،  پایه فراگیر نهاد و ستوناستبداد 
مسیحی، )خواه دارای دموکراسی همچون آلمان و ایتالیا، و  های هدر جامع

 ها جامعهخواه گرفتار استبداد سلطنتی مانند روسیه( رژیمهای توتالیتر بر 
داری به شیوه پیشخور  این واقعیت که هم اکنون، سرمایه مسلط شدند. و

ا نه تنها کردن و از پیش متعین کردن آینده، بساط استبداد فراگیر خود ر
ینده دور و نسلهای آ های هبر جهان و زمان حاضر، که بر فضا و آیند

ای محققان غربی این تحقیق )= شناخت  گسترده است. گفتنی است پاره
اند، اما به دلیل رشد تمایلهای  ی توتالیتاریسم( را به عمل آوردهها پایه

و بار شدن  بند فضای آزادی انسان و بیافراطی و نیز محدود شدن مستمر 
اند که به  داری، این تحقیقها هیچگاه کامل نگشته و سبب نشده سرمایه

به حقوق های عمومی برسند و به واسطه آنها نسبت  آستانه خودآگاهی
ای به  های استبداد فراگیر، وجدان جمعی پایه ذاتی انسان و تمامی ستون

خوب است وجود آید که هر روز هم بر شفافیت و کمال آن افزوده شود. 
آن اموری را که پژوهشهای راجع به استبدادهای فراگیر )نظامهای 

اند و امور  شان شده نیت به تعبیر قرآن( در غرب متوجهتوتالیتر یا فرعو
اند، به  آموزاند، ولی پژوهشگران از آنها غافل شده دیگری را که قرآن می

 شرح آوریم:
مرامهای توتالیتر به این نکته توجه شده است که اصل راهنمای  ـ1

، اما به این واقعیت که ثنویتهای دو محوری 3ثنویت تک محوری است
انجامند، توجه  )مانند لیبرالیسم( هم سرانجام به ثنویت تک محوری می

و این 3نشده است. تصریح قرآن بر نفی تثلیث و ثنویتها و انواع شرک

                                                 
سه کتاب از سه استاد و محقق با گرایشهای مختلف، خواننده را از  ـ3

 {34} کنند: تاریسم در غرب قرن بیستم آگاه میتوتالی

 و 31و توبه  141و  63و نساء  123و  63های  های آل عمران، آیه رآن، سورهق ـ3
کتابهای اصول و  23و نازعات  121را و شع 31و رعد  14و   21هود  و 42مائده 

راهنمای اسالم، بخصوص فصلهای امامت و عدالت و انسان، قضاوت و حقوق 
 انسان در قرآن از ابوالحسن بنی صدر و  قرآن و...
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انسانها آموزش بس ارزشمند که اصل توحید است، هنوز وجدان همگانی 
نگشته است. اصل راهنما گشتن توحید با رهائی انسان از بندگی قدرت 

شود و انسان این استقالل و آزادی را هنوز، نه در شرق و نه  همزمان می
 در غرب نیز نجسته است. 

شود که حافظه جمعی،  هرچند بر این امر توجه مستمر می ـ2

یسم( را از یاد نبرد، اما استبدادهای فراگیر )نازیسم و فاشیسم و استالین

ساالر که مهمترین آنها  دهای خودکامه در درون جامعه مردماز وجود بنیا

که تاچریسم و شود. طرفه این داری است، غفلت می کارفرمائی سرمایه

تر نیز کردند. نتیجه این شده است  ها را خودکامه ریگانیسم این کارفرمائی

ان تابعیتی است که قرآن، که انسان تابع قدرت گشته است. این هم

ساالری،  خواند و انواع ساالریها؛ دین انسان را به رهائی از آن می

ساالری،  ساالری، دیوانساالری، حزب ی، علم و فنساالر سرمایه

 کند.   ساالری و... را نفی می شخصیت

های استبداد فراگیر شناسائی  پایه غرب یکچند از ستوندر  ـ3

 اند. پایه تاکنون شناسائی شده ار یا پنج ستوناند. در حقیقت، چه شده

هستند. های فرعونیت بسیار بیشتر  پایه ولی حق اینست که ستون{31}

شوم که  پردازم. تنها یادآور می ها می پایه در ادامه بحث به این ستون

ای از چند کتاب گشته  مجموعهساالری پیشتر انجام گرفته و  مطالعه مردم

ساالری،  استبداد فراگیر و اصول راهنمای مردم دو کتاب در باب است.

یک کتاب در باب رهبری، یک کتاب در باب عدالت اجتماعی و کتابی در 

ب، باب رشد، عدالت اجتماعی و نیز عقل آزاد که جلدی از جلدهای کتا

کتابهای استبداد فراگیر/توتالیتاریسم اند.  در باب رشد است، انتشار یافته

ینک فرصت را برای کامل امساالری در حال نشراند. و اصول راهنمای مرد

 شمرم: های استبداد فراگیر مغتنم می پایه کردن ستون
 

 های فرعونیت یا استبداد فراگیر پایه ستون
ین مالکیت مطلق بر دین و یا مرام، شالوده فرعونیت است. ا ـ1

 پایه را محققانی که در کلیسای قرون وسطی و نازیسم و فاشیسم و ستون

پایه، نیازمند نظریه  این ستون {31}اند. اند، دیده استالینیسم تحقیق کرده

تجسم است. تجسم والیت تامه خدا؛ وقتی دین در بیان قدرت فراگیر از 

شود، و تجسم والیت مطلقه حزب؛ وقتی مرامنامه حزب،  خود بیگانه می

شود. والیت مطلقه فیلسوف اول  اندیشه راهنمای قدرت فراگیر می

فالطون( و والیت مطلقه قانونگزار اعدل )ارسطو( و والیت مطلقه پاپ و )ا

والیت مطلقه پیشوا )نازیسم( و والیت مطلقه رهبر )استالینیسم( و والیت 

و همگی نخستین  1مطلقه فقیه )خمینیسم( اشکال گوناگون فرعونیتند

 روند. پایه استبداد فراگیر به شمار می تونس

ای محرکه و زمین دانش و فن و دیگر نیروهمالکیت بر سرمایه و  ـ2

براین، قبضه امکانات مالی، و از این رهگذر، به تابعیت و منابع آن، بنا

پایه را تشکیل  حاکم در آوردن انسان، دومین ستونمطلق قدرت 

اند،  دهد. آنها که در باب تحول کلیسا به قدرت توتالیتر مطالعه کرده می

نها و زمین زدن کلیسا را تشریح چگونگی دم از مالکیت بر آسما

اند، به این  باره استالینیسم و نازیسم تحقیق کرده، و آنها که در2اند کرده

                                                 
خدای مجسم و یا تجسم خدا فلسفه راهنمای کیش شخصیت در رژیمهای ـ1

ت. دو فصل اول کتاب کیش شخصیت، نوشته ابوالحسن بنی صدر، توتالیتر اس
 آید که بخواهند رابطه قدرت و کیش شخصیت را در یابند.  بکار کسانی می

و . ..های بسیار حاکی از مالکیت پاپ بر آسمانها و زمین و در انجیل، آیه ـ2
به تو  من»ه، والیت مطلقه او و قاضی انحصاری بودنش و... وجود دارند. از جمل

دهم. هرچه را در روی زمین گره بزنی، در آسمانها گره زده  کلید آسمانها را می
« خواهد شد و گره از هرچه بگشائی، در آسمانها گره از آن باز خواهد شد

اند که میزان فراگیرشدن استبداد بستگی دارد به اندازه  امر توجه کرده

مداران  از این رو، قرآن از دین3بسط ید قدرت حاکم بر ما کان و ما یکون.

کند و انسان را خلیفه خدا و زمین و آسمانها  می و غیر آنها سلب مالکیت

 3شناسد. را مسخر انسان و هر کس را مالک سعی خویش می

پایه سوم استبداد  ستون« جان و مال و ناموس مردم»یت بر مالک ـ3

فراگیر است. پاپ که برای خود والیت مطلقه قائل بود، مدعی بسط ید بر 

لی، غیر مسیحی، بود. در جان و مال مردمان مسیحی و به طریق او

استبدادهای فراگیر جدید، فعالیتهای اقتصادی و شغلی و تعلیم و تربیت، 

د، در انحصار باید راهنمای زندگی خود کن و نیز مرامی که هر انسان می

های قرن بیستم،  باره توتالیتاریسمکنندگان در دولت است. از تحقیق

و ناموس مردم غافل داری بر جان و مال  برخی از مالکیت سرمایه

کند. اکراه در دین  بدیهی است که قرآن این مالکیت را نفی می2اند. نشده

 6شناسد. کند و هرکس را رهبر خویش می را نفی می

های فرعونیت است:  پایه از ستونحزب واحد حاکم، یکی دیگر ـ3

های قدیم و جدید، حاکمیت را از آن حزب واحدی  انواع توتالیتاریسم

دهند که رسالت اجرای دین یا مرام و تبلیغ آن  و چنین نشان می دانند می

و « ودیخ»در صالحیت همین حزب حاکم است. همزمان، مردم را به 

ها  کنند. به ترتیبی که خودی بندی می تقسیم و گروه«  غیر خودی»

ها،  ها زیر سلطه بمانند. تمایل به یکدست کردن خودی مسلط و غیرخودی

های استالین و هیتلر و دستگاه والیت  خونین دستگاههای  چرائی تصفیه

خود نیز در مهار  ،دهد. هنوز، حزب واحد فقیه در ایران را توضیح می

ایجاد « رهبر جبار»بندی تار عنکبوتی شکلی است که  یا شبکه« آل»

 کند.  می

های غربی نیز، امروزه این واقعیت که احزاب از رهگذر  در دموکراسی

شوند، مورد توجه قرار  رت، سرانجام خود ابزار قدرت میمبارزه برای قد

پایه فرعونیت در قرآن به صراحت نفی شده  این ستون 4گرفته است.

 است.

رقرار کردن انواع ها و ب مالکیت انحصاری بر اطالعات و رسانه ـ2

پایه پنجم استبدادهای فراگیر دینی و مرامی بوده است  سانسورها، ستون

گروهی  های هداری در کار تصرف رسان ضر سرمایهو هست. در حال حا

ها را به مالکیت قطعی خود درآورد، استبداد  است و آن روز که این رسانه

بر تاریخ، استبدادهای فراگیر کرده است. بناخویش را به طور کامل فراگیر

اند. در ایران  ، شروع کردهاند بودههائی که در اختیارشان  ن با تعطیل رسانه

است، هرچند  ن هدفی همواره از سوی رژیم دنبال شدهنیز چنی

بسیاری از موازین فقه سنتی با استبداد فراگیر و  یناسازگاری قرآن و حت

ناسازگاری فرهنگ ایرانیان با چنین استبدادی، مانع از فراگیرشدنش 

 1کند. گشته است. قرآن، به خصوص بر آزادی بیان است که تصریح می

                                                                              
هر موجودی تحت اقتدارات عالیه مقام » ( و  11، آیه 16)انجیل ماتیو، سوره 

 و... ,Epitre aux Romains ( X111)سن پل « والیت قرارداده شده است

دهد چرا استالین در روسیه به  توضیح می L’Etatبخصوص لوفور در کتاب  ـ3
فق نشد. بنظر او، دلیل یتر موفق شد و هیتلر در روسیه موایجاد دولت توتال

 عمده، برقرار شدن مالکیت مطلق دولت در رژیم استالین بوده است.

 و... 23، آیه و لقمان 31های نجم، آیه  قرآن، سوره ـ3

  {23} مقاله زیر عنوان  2333از جمله نگاه کنید به لوموند دیپلماتیک اکتبر ـ  2

 و... 131و یونس آیه  226های بقره، آیه  قرآن، سورهـ  6

احزاب و ساخت »باره کنید به قسمت سوم از بخش سوم در از جمله نگاهـ  4
 Maurive Duverger, Les Partis Politics از کتاب« حکومت

 14قرآن، سوره زمر، آیه  ـ 1
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ور و به ویژه قوای زاری و نیز سایر قوای کشانحصار قانونگ ـ4و  6

پایه ششم و هفتم استبداد فراگیر هستند. این انحصار  سرکوبگر، ستون

 شود: شامل امور زیر می

انحصار قانونگزاری به خود که در شکل والیی آن، قوه قانونگزاری  ●

 شود. و حکمهای حکومتی وی می« ولی امر»تابع مطلق 

اش نه احقاق حق، که دفاع  ه که وظیفه اصلیصار بر قوه قضائیانح ●

 شود. می« نظام مقدس»از 

 های اطالعاتی و قوای انتظامی.  انحصار بر دستگاه ●

آیند و  این انحصارها بر محور حاکمیت مطلق صاحب والیت پدید می

است. قرآن، از جمله با این کارشان فراگیر کردن استبداد حاکم 

 1کند. ارزه را میبیشترین مب پایه است که ستون

ستون فقرات استبداد فراگیر، تبدیل نیروهای مسلح به  ـ 1

استبداد فراگیر است. بنا بر قرآن، موسی )ع( از خداوند  هشتمپایه  ستون

های  پایه ز ستونبرود؟ ا« ذی االوتاد»پرسد: چگونه به سوی فرعون  می

در  2شود. را یادآور می« آل فرعون»فرعونیت، قشون و مال و 

استبدادهای فراگیر قدیم و جدید و دیگر انواع استبداد فراگیر، 

کند. از  قشون/نیروهای مسلح نقش ستون فقرات را بازی کرده است و می

این رو بود که با تغییر ساخت ارتش از ساخت استبدادی به ساخت 

ساالر و نقشی که در دفاع از وطن، به ارتش ایران دادم، برای  مردم

تاریخ ایران، ارتش خصلت ملی، به معنای تابع والیت و نخستین بار در 

حاکمیت ملت، پیدا کرد. بدین قرار، ایجاد قشون موازی و برکشیدن و 

نقش ستون فقرات بخشیدن به آن، در ایران بعد از انقالب، به منظور 

آمیز مردم ایران به  ساالری برخاسته از انقالب صلح تغییر راه مردم

یل به فراگیر شدن خود را پنهان نکرده است و استبدادی بود که تما

 کند. نمی

پایه نهم  تراشی، ستون ایجاد دستگاه تفتیش عقیده و جرم ـ1

استبداد فراگیر است. تمامی استبدادهای فراگیر، دستگاه تفتیش عقیده 

 36دستگاه اطالعاتی . »اند بودهتراش  تا انحالل، جرم داشتند و همه آنها

تن، اعضای جامعه به جاسوسی یکدیگر و نیز شمار و برانگیخ« میلیونی

اند، ما را  استقرار والیت فقیه، تراشیده شدهجرائمی که در ایران، از زمان 

تفتیش عقاید در روسیه دوران استالین و آلمان  های هاز وسعت دستگا

تراشی  ر آن استبدادهای فراگیر نیز، جرمو د کند میدوران نازیها، آگاه 

وده است. از این رو، قرآن، هم جاسوس یکدیگر شدن را کار روزمره ب

 تراشی را. و هم جرم کند میممنوع 

پایه استبدادهای فراگیر قدیم و  دستگاه ترور، دهمین ستون ـ13

جدید بود و هست. در حقیقت، هر قدرتی دستگاه ترور دارد. در حال 

است « مللیتروریسم بین ال»حاضر، امریکا، ابر قدرتی که مدعی مبارزه با 

رور دارند. ممنوع شدن ت های هدستگااشکال مختلفی از و دستیارانش 

پایه و هم بخاطر  بلحاظ از میان برداشتن این ستون ن، همترور در قرآ

 رهاشدن انسان از بندگی قدرت ضرور بوده است و شده است.  

 باره استبدادهای فراگیر، سه ستون اول را یککنندگان در تحقیق

ستون پایه استبداد فراگیر بعدی، پنج  راه با چهار ستون پایهستون و هم

 اند. اما کردهپایه را لحاظ  گرا، سه یا چهار ستوناند. محققان راست دانسته

 های دیگر نیز وجود دارند و بسیار مهم از جمله: پایه ستون

های دارای استعداد حکومتگری و  تقسیم انسانها به نخبه ـ11

های گوناگون، به  به اطاعت )اغنام اهلل( و نیز تبعیضاکثریت بزرگ محکوم 

                                                 
 باره فرعونها در و آیه 11و بروج  13 و فجر 12های ص، آیه  قرآن، سوره ـ1

 و...  31و عنکبوت، آیه  36و زخرف، آیه  13سوره فجر، آیه قرآن،  ـ 2

جنسی و ملی و قومی، های دینی یا مرامی و نژادی و  خصوص تبعیض

 رابطه و ملتها میان زیرسلطه،–های مسلط  پایه رابطه مهمترین ستون

و  آن نژاد، زن و مرد و این و آن قوم است. و این میان مادون، و مافوق

کننده اِعمال زور است. به سخن دیگر،  ه، توجیهدانیم که این رابط می

 میسر زیرسلطه–بندی، استقرار استبداد و رابطه مسلط  بدون این تقسیم

و  3بندی تقسیم هماین قرآن، اینرو، از. فراگیر استبداد به رسد چه نیست،

 کند. هم تمامی تبعیضها را ملغا اعالم می

م استبداد فراگیر هپایه ن فضای فکری و فرهنگیِ بسته، ستون ـ12

که وقتی دین در مرام استبداد فراگیر از خود بیگانه است. توضیح این

براین، والیت مطلقه، برگزیده خدا و، بناشود، نماد قدرت، صاحب  می

فصل »شود و قول او،  می« تالی معصوم»مصون از خطا و دست کم 

گردد  می گردد. دینِ از خود بیگانه در بیان قدرت، حق مطلق می« الخطاب

شود. از  و سزای تردید در صحت آن، مجازاتهای سنگین و بسا اعدام می

شود و پاکسازی دائمی جامعه تحت  این رو، تفتیش عقاید واجب می

عناصری که به تسخیر شیطان »استبداد دارای تمایل فراگیر، از 

و یا « ضاله های هگرو»و یا « عوامل دشمن»و یا « منافق»و یا « اند درآمده

 یابد.  شوند، سازمان می معرفی می« عوامل نفوذی»

با این دعوی که علم در انواع جدید توتالیتاریسم، مرامی، 

شود و تحقیق در علوم  ناسازگار با  الیقین انگاشته می محوراست، علم

شود. تفتیش عقاید با محک ایدئولوژی رسمی انجام  مرام، ممنوع می

بانی در قبال دولت مرامی، بعمل گیرد و پاکسازی با محک موضع قر می

ترین دستگاه تفتیش عقاید را بعد از کلیسا در قرون  . گستردهآید می

اسالمی معاصر، دولتهای  های هوسطی، استالین ایجاد کرد. در جامع

دولتهای صدام و متمایل به توتالیتر )که البته غیر از توتالیتر است( چون 

هجمه »دند. در حال حاضر نیز پایه را برقرار کر خمینی، همین ستون

و جلوگیری از جریان آزاد  ها اندیشهآویز سانسور  دست« فرهنگی

است. این تفتیش عقیده و سازمان دادن به پاکسازی مداوم و  ها اندیشه

مدعی والیت مطلقه را معصوم یا تالی معصوم خواندن است که قرآن 

 3کند. ممنوع و نفی می

به خصوص استبداد فراگیر، درست  پایه سیزدهم هر استبداد، ـ13

کردن دشمن مجازی و اگر نبود و یا ساختنی نبود، ایجاد فضاهایی، در 

داخل و خارج، برای تولید خشونت و تنازع و دشمنی است. برای استالین، 

دهای امپریالیسم جهانی به سرکردگی امریکا، برای هیتلر، یهودیان و نژا

نخست، اردوگاه کمونیسم محور شر  داری، اند. برای سرمایه پست، بوده

تروریسم بین »بود و اینک دوران، دوران جنگ تمدنها و نیز جنگ با 

است. و برای خمینی و جانشین او، امریکا « اسالم افراطی»و « المللی

شیطان بزرگ است. بدیهی است استبدادهای فراگیر یا مایل به فراگیر 

                                                 
و نژادهای گوناگون و اصل عمومی اینست: اختالف  انسانها از زن و مرد  ـ3

ظور فراهم شدن امکان شناسائی و هویت است، وگرنه ها، به من قبائل و ملت
 13فزونی در کرامت به تقوی است. قرآن، سوره حجرات، آیه 

حتی از پیامبر )سوره قصص، سلب توان هدایت هر انسان از غیر از خودش، ـ 3
(  و سلب صفات 134ناصر از غیر خدا )بقره، آیه  ( و سلب صفت ولی و26آیه 

و  113و کهف، آیه  13های آل عمران، آیه  امبران )سورهپدر و وکیل و... از پی
و آل  32و  33های  و احزاب، آیه 21و ص، آیه  66و انعام، آیه  22غاشیه، آیه 
در پیامبران )سوره حج، آیه  و... و خاطر نشان کردن القای شیطان 11عمران آیه 

ماجرای اشتباهها که پیامبر )ص( در شرف انجامشان بود، به خصوص در  و 22
ها،  باره ماجرای غرانیق رجوع کنید به موازنهدر (،11غرانیق )سوره، نجم، آیه 

( و تصحیح روش پیامبر، در 63تا  22های  الحسن بنی صدر صفحهنوشته ابو
 سوره عبس و... 
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 کنند.  و سازش برقرار میتراشند، رابطه ستیز  شدن، با دشمنی که می

بط قوا در اینست که از روا ای جامعهاستقالل و آزادی هر انسان و هر 

جو، برای  تراشی و یا مراجعه  به قدرت سلطه آزاد باشد چه رسد به دشمن

دست باال را پیدا کردن در رابطه قوا. موازنه عدمی به مثابه اصل راهنما، به 

دهد در دام روابط قوا نیفتد. زیرا، بر این  انسان و جامعه انسانی امکان می

کند، بنابراین، این  کند و برای حق قیام می اصل، آدمی به حق عمل می

آورد. قدرتمداری، نیازمند  یجو است که دشمنی در کار م زورگو و سلطه

تراشی است و اتفاقاً از رهگذر همین ضد فرهنگ،  طلبی و دشمن دشمن

. گزارشهای تاریخ از زوال آید میپا دریعنی دشمنی کردن است که از 

اعده عمومی است: فرعونیت به استبدادهای فراگیر، گواه صحت این ق

سازی زوال جست. ولی، در همان حال که فرعون قوم موسی )ع(  دشمن

 فرعونگرداند، موسی )ع( فرمان یافت به طرف  خواند و می را دشمن می

م در آتش جنگی که خود نازیسم و فاشیس1برود بلکه او متنبه شود.

، رژیمی را از پا درآورد که «ناپذیر تضاد آشتی»ختند از میان رفتند و افرو

استالین برپا کرده بود. والیت مطلقه فقیه نیز به سرنوشت کلیسای قرون 

شود زیرا قدرتی است که زاده تقسیم به دو و حذف  وسطی گرفتار می

ر تقسیم به دو، یعنی دشمن یکی از دو است و ادامه حیات خود را به جب

آید. چرا که  پا در میکردن دوست سپرده است و بدین تقسیم نیز از 

طلبی است. پس چون  طلب است و حق، سد راه زیادت قدرت زیادت

شود و منحل  تخریب از درون می تواند از این سد عبور کند، دچار نمی

 2گردد. می

بیان قدرت اندیشه های اجتماعی که  بندی یا گروه« آل»وجود  ـ13

راهنمای آنها است و بخش عمده این بیان قدرت را عناصر غیر عقالنی و 

پایه چهاردهم قدرت، به خصوص  دهند، ستون تشکیل می ها هخراف

ای تارعنکبوتی، این  دهد. شبکه اد فراگیر را تشکیل میاستبد

« آل»کند. پرسیدنی است که فرعون  ها را به یکدیگر متصل می بندی گروه

با کدام  ها بندی کلیسای قرون وسطی کدام گروه« آل»خود را داشت اما 

اند  ژیمهای بعثی عراق و سوریه شناختهر« آل»شبکه ارتباطی بودند؟ و یا 

؟ و باز اند بودههای اجتماعی  رژیمهای استالین و هیتلر کدام گروه« آل»اما 

 ها هستند؟ رژیم والیت مطلقه فقیه کدام گروه« آل»

تماعی است که از این های اج بندی والیت فقیه، غیر از گروه« آل»

های موجود در این  بندی با سایرگروه« آل»برند. فرق این  رژیم سود می

پایه آن  برد و هم ستون هم از رژیم سود می« آل»نظام، این است که این 

پایه قدرت  بندیهائی ستون دهد. در ایران، همواره گروه ل میرا تشکی

، شبکه خود را بر دستگاه دولت که از راه روابط شخصی دان بوده

و  شد میاند. از آنجا که این روابط تارعنکبوتی از راه زن برقرار  گسترده می

، آنان، تحت این نظام، اند بودهگاههای روابط شخصی قدرت  زنان گِره

« روحانیان»ر حال حاضر، اند آزاد و حقوقمند بگردند. د ستهتوان نمی

اند.  را پدید آورده ها هاز راه همین روابط، شبکه موسوم به آقازاد رقدرتمدا

بندیهای  ی دیگر )سپاه و واواک و...( گروهها پایه افزون بر این، در ستون
                                                 

 11تا  14های  قرآن، سوره نازعات، آیه ـ1

قاعده ایست  ( ،11قاعده آمدن حق و رفتن باطل )قرآن، سوره اسراء، آیه  ـ2
مند است و ثانیا  تواند از سد حق عبور کند، زیرا اوال حق هستی عمومی. زور نمی

زور در ایجاد و بکار رفتن، نیاز به توجیه شدن و به خود حقانیت دادن دارد. از 
کند. و  این رو است که ایستادن بر حق و اظهار حق، باطل را محکوم به رفتن می

است. دو طرف یک تضاد وقتی سبب ایجاد قدرت و  ثالثا، قدرت فرآورده تضاد
شوند که هر دو در پی قدرت باشند. اما هرگاه یک طرف بر حق  دوام آن می

بایستد، طرف دیگر، می باید در درون خود تضاد ایجاد کند تا بتواند ادامه حیات 
 بدهد. این زمان، زمان انحالل قدرت است.

اند، وجود دارند.  بسا از راه ازدواج تحکیم نیز شدههمشهری و حزبی که 

امکان ، این دهند رانتها که حدود نیمی از تولید ناخالص ملی را تشکیل می

 بندیها شکل و محتوای مافیائی پیدا کنند. اند که گروه را پدید آورده

کنندگان، روش استالین  عات پیرامون توتالیتاریسم، تحقیقدر مطال

دانی را  ، استالین برگهها هبر آن مطالعاند. بنا مطالعه کرده« آل»ایجاد را در 

 افراد اداری–ای سیاسیه را که شناسنامه ها هترتیب داد و، در آن، برگ

 مرتب دان برگه در و کرد بندی درجه آنها، کردن اطاعت میزان بنابر بودند،

 کنید، بندی رده وفاداریشان میزان بنابر را افراد شد گفته او به وقتی .کرد

پس وفا است! س اهم وگرنه سگ هم باخو میاد: من اطاعت د پاسخ

ب و دولت مسلط کرد. سیمانی ای از این افراد بوجود آورد و بر حز شبکه

ها  داشت، ترس و امتیازها بودند. رابطه بندی را نگاه می که این شبکه

از دوران مشروطیت تا انقراض 3شدند. عمودی بودند و به استالین ختم می

خانواده که روابط شخصی قدرت به یکدیگر  22سلسله پهلوی نیز، 

 3اند. داد، در رأس هرم قدرت قرار داشته پیوندشان می

ستند، پا بندی تا وقتی مردم در ترس و اطاعت ه این شبکه

نهند و بسا از زمانی  که مردم روی به جنبش میبرجاست. اما به محض این

گسلند و  آیند، بندهای شبکه از هم می که مردم از جامه ترس بدر می

 2رود. شبکه تارعنکبوتی از میان می

ریه ولی امر تجسم خدا آل بدون اسطوره کردن نماد قدرت )نظ ـ12

. افزون بر این، هر استبداد آید مییا رهبر تجسم طبقه و نژاد و...( بکار ن

زمانی  های هسازد. از این رو، انواع اسطور فراگیری، بنا بر نیاز، اسطوره می

ژادی و رهبر سیاسی )خورشیده و ماه و ستاره و...( و ن ها هو مکانی و پدید

شوند،  اند و می ، به استمرار ساخته شدهها جامعهو... که در و پیشوای دینی

 اند.  شناسائی و شکسته شده

ماد قدرت، در ناپذیری صاحب والیت مطلقه، بمثابه ن انعطاف ـ16

پذیری مردم تحت رژیم  سازی و الزمه انعطاف عین حال، هم اسطوره

بطه، به انحالل قدرت توتالیتر توتالیتر است. چراکه تغییر این را

امد. از این رو، همه جبارها که در پی استقرار استبداد فراگیر انج می

بوده است. آخر نیز لحظه شکست و « روم آخر میتا»شان  ، رویهاند بوده

سرکشیدن جام زهر است. این ویژگی فرعونیت، بخصوص مورد توجه 

قرآن است و آن را خصلت فرعون و دیگر مبتالیان به کیش شخصیت 

 .داند می

پایه دوم(، دانش و فن در شمار  بی که آمد )ستونبه ترتی ـ14

نیروهای محرکه هستند. اما به لحاظ اهمیتی که دارند، استبدادها، به ویژه 

استبدادهای فراگیر، مهار انحصاری آموزش و پرورش را نیز از آن خود 

پایه دیگری  رابطه دولت با ملت، ستونکنند. کاربرد دانش و فن در  می

اقتصاد است. خود این ز کاربرد دانش و فن در قلمرو است. زیرا غیر ا

 پایه دوازدهم استبداد فراگیر است. با این دو توضیح که:  کاربرد ستون

الف( استبدادها با رشد علم و فن سازگار نیستند. هم به این دلیل 

شود سطح دانش جامعه از سطح  ها، سبب می که رشد دانشها و فناوری

                                                 
ریموند اند، از جمله  دهیتاریسم تحقیق کرباره توتالبه این نکات آنها که درـ 3

 اند. از جمله اند، توجه کرده نامه استالین را نوشته آرون و نیز آنها که زندگی

Jean-Jacques Marie  در کتاب خود، با عنوان Staline نتشاراتا Fayard 
روش کار استالین را به تفصیل آورده است: ترس + برخورداری از امتیازهای 

آل »رتقاء در سلسله مراتب دیوان ساالری، دو روش او در ایجاد مادی و ا
 اند. بوده« استالین

 صدر شناسی خانواده در تاریخ ایران، نوشته ابوالحسن بنی کنید به جامعه نگاهـ 3

 31قرآن، سوره عنکبوت، آیه  ـ2
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ممکن دی جامعه، باال زند و استبداد ناداره استبدادانش و فن الزم برای ا

چنانکه هم اکنون، در کارفرمائیها، به لحاظ افزایش نقش دانش  {21}شود.

را در « کادرها»شوند  یر میو فن در اداره مطلوب آنها، کارفرماها ناگز

 ها شرکت دهند.  گیری تصمیم

ضد حقوق  تواند دانش و فن را بر ب( هم به این دلیل که قدرت نمی

ذاتی انسان بکار برد. از این رو، دیروز، بنام ایدئولوژی علمی )در 

کشورهای تحت رژیمهای کمونیستی(، حقوق انسان ساخته بورژوازی 

شد و امروز، در ایران، رژیم حاکم، بنام دین، حقوق انسان را  خوانده می

کند. در حقیقت، صاحب حقوق ذاتی شناختنِ انسان، با هر  انکار می

تضاد « والیت مطلقه فقیه»استبدادی، به خصوص با استبدادی از نوع 

دارد. بدین قرار، بکار بردن علم بر ضد دین و یا دین بر ضد علم و آن یا 

های  این بر ضد حقوق ذاتی انسان، در تمامی طول تاریخ، از ستون پایه

رآن در . از این رو، کار قاند بودهاستبدادها، به خصوص استبدادهای فراگیر 

از میان برداشتن دوئیت دین و علم و رها کردن علم از بند قدرت و 

کاربرد بخشیدن به دانش و فن در استقالل و آزادی انسان، نه تنها گویای 

این واقعیت است که قرآن بیان آزادی است، بلکه مرجع هر انسانی است 

 1که بخواهد دانش و فن را در استقالل و آزادی خویش بکار برد.

دهمی جهپایه  طه میان مردم، رهبری و هدف، ستوننوع راب ـ11

کنندگان و  است که هرگاه به رابطه قدرت بدل شود، رهبری

کند. در حقیقت، هرگاه جمهور  شوندگان را آلت فعل قدرت می رهبری

کننده  ه و تعیینگیرند مدیریت شرکت کنند، خود هم تصمیم مردم در

شوند. اما اگر تصمیم  دن به هدف میهدف، و هم مجری تصمیم برای رسی

نها را به اجرا آتصمیم  نکهآد و گروهی را برگزینند برای را مردم بگیرن

بگذارند، رهبریِ منتخب، مجری اراده مردم برای رسیدن به هدف 

گیرنده و هم  ایران، جمهور مردم، هم خود تصمیمشود. در انقالب  می

کننده  دم در انقالب و ارائهسخنگوئی مر مجریِ تصمیم بودند و رهبری،

بیان استقالل و آزادی را بر عهده داشت. تا آن زمان، رابطه مردم با 

 رهبری این سان بود:

 هدف  رهبری             مردم     

مدن خمینی به تهران، نوبت به بنای رژیم و دولت آبا رفتن شاه و  

هور مردم، با جدید رسید و کودتای خزنده اول و اصلی بر ضد والیت جم

قای مهندس بازرگان آقای خمینی در بهشت زهرا و حکم نصب آسخنان 

« کنم میمن دولت تعیین »مد: با حکم آبه نخست وزیری، به عمل در 

 رابطه مردم و رهبری و هدف بدین سان تغییر کرد:

 هدف       مردم          رهبری   

نده هدف، و مردم کن گیرنده و تعیین ، رهبری تصمیمدر این رابطه 

 وسیله نیل به اهداف مقام والیت شدند.  

بدین قرار، هربار که جمهور مردم در محل وسیله قرار بگیرند،     

شوند. بجاست دو مثال، از دو وضعیت در دنیای امروز  بنده قدرت می

نها را آلت قرار گرفتن مردم، آبیاورم تا نیک بدانیم چرا در موضع وسیله و 

در نتیجه گرفتار تضادها و بنابراین، فقر و خشونت و  وسیله قدرت

 کند: افزون میروز

ناپذیری  ن، مقاومت حزب اهلل، اسطوره شکستمثال اول: در لبنا

ن مردم آورد بزرگ که در رها شد ارتش اسرائیل را شکست. اما این دست

بخش است، نباید واقعیت مهمتری را از بینی اثر منطقه از عقده خود ناتوان

مرزهای لبنان،  ادها ببرد: مردم لبنان، شیعه و سنی و مارونی، از دو سویی

 اند: لت شدهآقربانی و 

                                                 
 در بخشهای پیشین« بیان آزادی و دانش»باز بخوانید بحث ـ 1

 در درون مرزهای لبنان نیز هم اکنون این رابطه برقرار شده است: 

حزب اهلل )تصمیم گیرنده(، مردم لبنان )وسیله( و هدف را حزب اهلل 

 کند.  تعیین می

ئیل )تصمیم گیرنده(، مردم لبنان سراا و در خارج مرزهای لبنان:

ن از میان برداشتن آ)وسیله( و هدف را هم اسرائیل تعیین کرده بود و 

 حزب اهلل بود.

از سوئی، مردم لبنان که حزب اهلل بدون مراجعه به آنها تصمیم 

باید عوارض این تصمیم را بپردازند و وسیله کار حزب اهلل نیز  گیرد، می می

کند به قصد  ر، اسرائیل مردم لبنان را بمباران میبشوند. و از سوی دیگ

واره کردن مردم لبنان، اراده مقاومت حزب اهلل را آنکه از راه کشتن و آ

بشکند و ارتش اسرائیل فرصت یابد در زمین خالی از سکنه، حزب اهلل را 

از میان بردارد و در نتیجه، حزب اهلل، مغضوب مردم لبنان شود. بدیهی 

یل به هدف دوم خود دست نیافت. زیان این روش اینست است که اسرائ

که در لبنان و دنیای اسالم، موجهای انسانی برنخاستند و صحنه را برای 

رژیمهای استبدادی حاکم و امریکا و اسرائیل خالی گذاشتند. تا وقتی نیز 

 -پردازد اش را رژیم ایران می هکه هزین-مردم شیعه تحت تکفل حزب اهلل

ساالری و رشد واقعی در  کنند، از مردم ش وسیله را بازی میهستند و نق

 لبنان و این گونه کشورهای اسالمی خبری نیست و نخواهد شد.

های غرب و در بسیاری دیگر از بنیادهای  مثال دوم: در کارفرمائی

 اند: این جوامع، انسانها وسیله

ود به کارفرمائی     مردم ) = نیروی کار(      هدف )= رساندن س

 حداکثر(

کند: یکی  داری مردم را از دو راه وسیله می استبداد فراگیر سرمایه

ها  کننده. اما تنها کارفرمائی ن نیروی کار و دیگری بعنوان مصرفبه عنوا

سیاسی نیز  های هدهند، نخب لت قرار میآنیستند که مردم را در موضع 

 کنند:  همین کار را می

 هدف         مردم        رهبران سیاسی

در ایران تحت والیت مطلقه فقیه نیز به علت رواج یافتن یکی از 

داری، رابطه رهبران سیاسی و  سرمایهترین انواع  ریشانترین و پ منحط

تر نیز شده است. باوجود این، مردم ایران  مردم زمان به زمان یک سویه

کنش نشان توانند وا شود، می تر میای که هر روز تنگ ودههنوز، در محد

 دهند و از راه ستیز و توافق، صاحب بخشی از حقوق خود بگردند.

ها نیاز به زمینه اجتماعی محکمی دارند تا بتوانند  پایه این ستون ـ11

برپا بمانند. از این رو، استبدادها، به خصوص استبدادهای فراگیر، در 

پدید آیند.  توانند بسته، می باز و یا ی نظام اجتماعی نیمههای دارا جامعه

ند که بسان پایه و ک ای را بازی می پایه بنابراین، نظام اجتماعی نقش ستون

امهای اجتماعی دارد. اما نظ های دیگر را، استوار نگاه می پایه زیر بنا، ستون

جتماعی، شوند. زیرا نظامهای ا بسته یا بسته نمی به خودی خود، نیمه

 -گر  واقع، وقتی روابط سلطه هستند. درای از روابط و مناسبات  مجموعه

 یابند، نظامهای اجتماعی شکل گرفته زیر سلطه در یک فضا گسترش می

بر کند. بنا ه و یا بسته را پیدا میبست در آن فضا، وضعیت نظامهایی نیمه

اند:  باز مسلط پدید آمده های نیمه دادهای فراگیر در جامعهتاریخ، استب

قه کلیسا در اروپائی در حال تحول فرعونیت در مصر مسلط، و والیت مطل

به قطب مسلط و بانی جنگهای صلیبی، و استالینیسم در روسیه مسلط، و 

داری  جو و اروپای مسلط، و سرمایه نازیسم و فاشیسم در دو کشور سلطه

اند. اگر در ایران امروز،  رت فراگیر در غرب مسلط پدید آمدهبمثابه قد

دهد  منطقه است و هر روز بانگ در میرژیم در پی یافتن موقع متفوق در 

که گویی ابرقدرت منطقه شده است به خاطر آنست که استبدادی متمایل 

 به فراگیر شدن است. 
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 را زیرسلطه–زاد از روابط مسلطآبدین قرار، هر گاه بخواهیم جهانی 

باز و  های هجامع از شود می ای مجموعه ما، زادآ جهان کنیم، تصور

دارای نظام  های هجامع میان زیرسلطه –بطه مسلطپذیر. چرا را تحول

پذیر برقرار شدنی نیست؟ زیرا رابطه سلطه، تنها  اجتماعی باز و تحول

 شود که  نیروهای محرکه از زیر سلطه به مسلط جریان وقتی برقرار می

یابند و مدیریت آن نیروها در دست قدرت مسلط قرار گیرد. رابطه 

 اختیار دهد، می امکان قدرت به هک ایست رابطه زیرسلطه،–مسلط

 این نگذارد و وردآبدر جامعه نآ کف از را جامعه هر محرکه نیروهای

تر و امکان تولید نیروهای باز را اجتماعی نظام و افتند بکار رشد در نیروها

از راه بازتر و نظام اجتماعی را  که را بیشتر و، بنوبه خود، ظرفیتمحر

 ار گرفتن نیروهای محرکه فزونتر کنند. برای بک تر شدنپذیر تحول

 نظام که اینست یکی مسلط، جامعه بزرگ های ضعف از بدینقرار،

ه بتواند نیروهای محرکه ک را فرصت این پذیر، تحول و باز اجتماعی

زیر سلطه را در خود بکار گیرد،  های هخویشتن و نیروهای محرکه جامع

کند، بخش بس  یجاب میکند. زیرا موقعیت مسلط ا هیچگاه پیدا نمی

ید. اما آبزرگی از نیروهای محرکه تخریب شوند تا قدرت مسلط پدید 

دارد و روند  نگاه می باز ام اجتماعی را نیمهتخریب نیروهای محرکه، نظ

ود و ش سان، مسلط ناتوان میکند. این ن را ناچیز میآرا کندو میزان  رشد

ما، امپراطوری روسیه  گذارد. در دوران قدرت مسلط روی به انحالل می

، نیز در معرض «تنها ابر قدرت»بدین ترتیب از میان رفت و امریکا، بمثابه 

 انحالل است. 

دین خاطر که از ویران شدن نیروهای محرکه بدینسان،هرقدرتیب

 و یدآمی پدید زیرسلطه،–ید، تنها در محدوده رابطه مسلطآبوجود می

زاد و آدر جامعه  ای ابطهر چنین دیگر، سخن به. کند عمل تواند می

دهد. باز به این  مدنی است و نه به قدرت محل عمل میآمستقل، نه پدید

ید. به این آها، پدید نمی رسیم که فرعونیت بدون زیر سلطه نتیجه می

نجا که آاز . اند علت است که قدرتهای توتالیتر، همواره امپراطوری بوده

قدرتی که  کند، بیان عمل می ای دیگر ها به گونه ماوراءملی امپراطوری

 . است نیزدیگر زیرسلطهاست،–گر روابط سلطه گر توجیه

زادی و حقوق خویش عارف آبراین، هرگاه اعضای جامعه، به بنا

باشند و زندگی را عمل به حقوق و فعال کردن استعدادها در جریان رشد 

بر زمین  های قدرت که در باال یاد شدند، پایه نبدانند و بکنند، تمامی ستو

شوند. اگر از تاریخ و زمان خود بپرسیم: قدرتی با  اجتماعی، استوار نمی

ید؟ آتواند پدید  می ای جامعهاستعداد مسلط و تمایل فراگیر، در چه نوع 

لمان و استالینیسم در آبرای مثال، چرا فرعونیت در مصر و نازیسم در 

مدند؟ تاریخ و آد گر در اروپا و امریکا پدی داری سلطه هروسیه و سرمای

 زمان ما به ما چه پاسخی خواهد داد؟  

ان نیاورده است. بمی کسی را پرسش این که بپندارد نباید خواننده

ین پرسش را طرح و بدان پاسخ در غرب، انواع بیانهای قدرت ا

 او توجیه. است داده بدان هگل که است پاسخی پاسخها، از یکی اند. داده

 با را خود جویانه سلطه رفتار بدان، ها، آتنی که است توجیه همان

طه غرب سل و دانسته غرب خاص را تجدد او. کردند می موجه ها، غیرآتنی

 پاسخ. است برده گمان غرب مایملک را جهان و شمرده ضرور بر شرق را

 های پایه  ستون و است توتالیتر قدرت نظریه به ارجاع پرسش، این به او

. این دهد می نشان -باشد غرب نِآ از باید می او زعم به که –را قدرت

باید برای سلطه بر شرقیان و اقوامی بکار رود که به  قدرت توتالیتر می

 زعم هگل در بیرون از تاریخ جهان قرار دارند. زیرا در  نظروی: 

روح « صعود دیالکتیکی»ورده حرکت یا آالف( مدرنیته و تکامل، فر

 است.

کند: از لحاظ مکان، از شرق  ور میب( روح از تمدنهای مختلفی عب

، به رسد میکند. در شرق، بیگانه است و چون به غرب  به غرب عبور می

خانه خویش رسیده و در این خانه، به خود تحقق می بخشد. از لحاظ 

« جهان طبیعت»زمان به دو بخش، یکی تاریخ جهان و دیگری، تاریخ 

شرق پدید آمده اما  یا« جهان طبیعت»شود: روح، نخست در  تقسیم می

توانسته است خود را از وضعیت طبیعی رها کند. از  شرق ایستا بوده و نمی

های بسیار روبرو بوده است که  این رو، روح در شرق، با موانع و محدودیت

 ذاتی شرق هستند.

است « وضعیت طبیعی»ترین سطح که  حرکت روح از ابتدائیج( 

پذیرد.  است پایان می« روح مطلق»ه شود و تا به منزلگه مقصود ک غاز میآ

اهمیت خود را از « وضعیت طبیعی»رسد،  چون روح به دروازه غرب می

تواند برای روح مانع و محدودیت ایجاد کند. در  دهد و دیگر نمی دست می

، انسان تحت سلطه طبیعت است. دشوارترین مانع روح «وضعیت طبیعی»

بیعی یعنی جهانی سرشار یت طدر سیر فرایاز خویش، طبیعت است.وضع

 عدالتی، خشونت، امیال وحشیانه و اعمال غیر انسانی. از بی

نست؛ انضباط آگذار از این وضعیت و چیره شدن بر تاریخجهانی،

ه را به انقیاد اصول اخالقی بخشیدن به اراده طبیعی مهار نشده و این اراد

ردن دم ک)=آزادی ذهنی تحقق بخشیدن آوردن و به آشمول در  جهان

 غیر غربی(، جریان تاریخ جهانی همین است.

گردد و بدین گردش به دور خود، تا ابد  د( طبیعت دور خود می

یابد. روح از تمدنی به تمدن دیگر  نکه روح تکامل میآگرفتار است. حال 

زادی خویش، در طی مدارج تکامل و آکند و در جریان بازیافتن  عبور می

تواند به فراز رود. لذا  رق ایستا، روح نمیگیرد. در ش فرازگیری شتاب می

ماند. از این روست که میان شرق و غرب،  در وضعیت طبیعی باقی می

ید و اصول اخالقی بنیادی آید. روح در غرب فرود میآ گسست پدید می

 پذیرد . بدین سان، را می

شرقی  سیا نیز مطلقاًآغربی و  ( اروپا مرکز و غایت جهان و مطلقاًه

سیا اینست که مطیع اروپا باشد. بنا بر نظر هگل: در آدیر محتوم است وتق

این ایام )ایام زندگی هگل(، کشور هند به این تقدیر تن داده است و در 

 یکی از همین روزها، چین نیز مجبور خواهد شد به این تقدیر تن دهد. 

 ملت نخستین ایرانیها که، است باور این بر ایران، هگل،درباره

. چرا که به جای یک قدرت عریان خارجی، یک اصل عام اند ودهب تاریخی

ز الگوی نها بوده است. هرچند این نظم اآو مشترک، مبنای نظم اجتماعی 

کرده، اما همزمان، با فراز رفتن از طبیعت  تبعیت می« استبداد شرقی»

صرف، نیز همراه بوده است. با وجود این، ایران نیز در وضعیت طبیعی 

 ای از طبیعت صرف است.  ن اصل عام جلوهآاند، زیرا م ی میباق

شود و در رویاروئی با شرق  و( نتیجه اینست که غرب مدرن می

زیند و  وار می فکر و برده ن بیآگیرد که مردمان  بسیار بزرگتری قرار می

 زندانی سرشت خویش هستند. 

انه نجا خود را در خآتواند منزل گزیند که در  ز( روح تنها جائی می 

نجا همان غرب مسیحی مدرن است. زیرا آخود بیابد. بدون هیچ تردیدی، 

ن اعتقاد دارند، بیگانه است. مسلمانان، آاسالم حتی برای کسانی که به 

دانند که تنها با پذیرفتن حقیقت جهانی است  در اعماق وجود خود، می

 توانند به منزلگه برسند. که احتماالً می

ن،اروپا به مقام آکه، پیش از  یابد در خانه می ها زمانی خود راروح تن

خوردکه امپراطوری ایران  سروری جهان رسیده باشد.هگل افسوس می

اش بیافریند.از  اسی در ذهن و جسم افراد تحت سلطهنتوانست تحولی اس

ها از خود بروز دادند، این  ها در قیاس با یونانی دید وی ضعفی که ایرانی

نستند امپراطوریی را تأسیس کنند که سازماندهی ها نتوا بود که ایرانی
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نها نتوانستند کشورهای مفتوحه را با اصول اخالقی آکاملی داشته باشد. 

ورند ... ایرانیان آای همآهنگ گرد  نها را در مجموعهآشنا سازند و آخود 

نتوانستند در میان اقوام تحت سلطه خود مقبولیتی کسب کنند.به سخن 

اندیشه راهنمای »باید  ست که سلطه بر دیگران میروشن، هگل بر این

هویتی  نها را از هویتی که دارند خالی کند وآداشته باشد. یعنی « توتالیتر

دهد. بدین خاطر بود که  نها میآگر به  نها ببخشد که سلطهآرا به 

ا در کشاندن ها و دیگر استعمارگران غرب، مأموریت غرب ر فراماسون

 قرار دادند.« شمول غرب فرهنگ جهان»جهان به 

ح( روح، پیش از تحقق کامل خود در غرب، با خود بیگانه است. 

که روح شرط الزم برای این جهان تمایزی وجود ندارد. اما پیشمیان روح و 

 کننده متحقق بگردد، انی و تاریخ، بمثابه قدرتی کنترلدر جامعه انس

لود انسان، آن، ادراک وهمآطوالنی است که در  ای سپری شدن دوره

جوید و انسان شرقی در  تعالی بجوید. انسان غربی از اوهام رهائی می

 ماند. اوهام می

نجا به کمال مطلوب آیابد و در  ط( روح خانه خود را در غرب می

رسد. اما شرق مسیر حرکت  خود، در ساختهای سیاسی و فرهنگی می

و این درست همان  ماند. کند و به طور ذاتی، بدون تغییر می روح را گم می

شود. به  موقعی است که روح به اعلی درجه کمال خود، در غرب نائل می

های انسانی و فرهنگی الزم است تا خود به  سخن دیگر، شرق فاقد ویژگی

زادی رسد.این برعهده غرب است که بر فرهنگهای شرق سلطه یابد تا آ

ناشی از ها که  زادی راهبری کند. بردگی ذاتی شرقیآنها را به آ

های درونی خودشان است، بدتر از هر اسارتی است که توسط  محدودیت

ها،  شود. به هر حال، تنها راه ممکن برای شرقی نها تحمیل میآها بر  غربی

ی برتر فرهنگی، پذیرش برای رسیدن به تاریخ جهانی و تحقق یک دنیا

 این،بنابرها است. برتری غربی
سان استدالل مریکائی، هگل اینپوستان ا ار سرخی( در توجیه کشت

پوستان( که از تاریخ  ریکائی )فرهنگ سرخکند: فرهنگ بومی ام می
بایستی منقرض  جهانی منتزع است، به محض مواجهه با روح، می

ن، برایش آشد و یا چیزی شبیه  شود.این قوم ابتدائی یا باید نابود می
 افتاد.  اتفاق می

غربی را کشتار است، چگونه غیری اما غربی که متخلق به اخالق عال
ی که ما نسبت به یکدیگر ن مالحظات اخالقآدهد:  کند؟ هگل پاسخ می

رعایت کردنی نیست. اخالق را « سیاهاکاکا»کنیم، در رابطه با  رعایت می
به دو بخش کرد:اخالقی که مال ماست و اخالقی که برای  توان می

قرار عی لیبرال در خانه براسی و اجتماها ارزشهای سی نهاست. ما اروپائیآ
کنیم و این حق، خود به خود و بطور کامل برای ما محفوظ است که به  می

هایشان را اشغال کنیم و  زمینقل، بسوی بیگانگان یورش بریم، سرحکم ع
ن اقوام با چنین یورشی آدانیم که وضعیت ذهنی  ویران سازیم. و البته می

 1وانند داشته باشند.ت نان موقعیت دیگری نمیآسازگار است. 
دانسته است و بسا اصل راهنمای عقل او و روشی که  آنچه هگل نمی

داده است، اینکه قرآن، طرز  برده است، اجازه دانستن را به او نمی بکار می
و راستی اینست که این فلسفه،  2دهد فکر او را به فرعون نسبت می

خود، نظیر این  گری، برای توجیه سلطه فلسفه جدیدی نیست و هر سلطه
سازد. مگر محتوای توجیه بوش، رئیس  توجیه را ساخته است و می

جمهوری امریکا، در حمله به عراق و افغانستان، محتوائی جز محتوای طرز 
فکری دارد که هگل داشته است؟ از قرار معلوم، در توجیه بوش غلطی 
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 3سوره قصص، آیه  قرآن، ـ2

نستان، وجود داشته است و آن غلط را به تازگی سفیر انگلستان در افغا
، این آید میساالری بکار افغانستان ن مردم»: این گونه تصحیح کرده است

 3«کشور نیاز به یک دیکتاتوری مورد قبول دارد!

شود به ایجابات  پیش از پرداختن به دنباله این پاسخ که مربوط می

ی دو پرسش پایانی این پاسخ را ساالری شورائی به روایت قرآن، برا مردم

را اغلب این م: بیان قرآن بیان آزادی ناب است، زییاب درخور می

آن تعداد شناسد و معرفت او بر ها را هنوز انسان امروز نمی پایه ستون

باوری که انسان را به  شناسد، نیز، مانع از قدرت که می هائی هم پایه ستون

ای که مرگ  شود. بردگی کند، نمی اطاعت از قدرت معتاد و برده مصرف می

 ردن آینده و پیشخوربخشد و این بخاطر متعین ک پایان نمی نیز به آن

بند و بار است. قرآن معجزه است بخاطر آموزش آنچه ما  کردن بی

بیند یا  خواهیم بدانیم و برای بیان واقعیتهایی که انسان امروز نیز نمی نمی

رد ببیند. گذا شاید بهتر است بگوئیم اعتیاد به اطاعت از قدرت نمی

. آزادی و حقوق انسان است به خاطر اینکه بیان استقالل ومعجزه است 

های فرعونیت و قدرتمداری به  پایه معجزه است بخاطر شناساندن ستون

ساالری  طور عام، و پیش پای انسان قراردادن راه و روش استقرار مردم

 شورائی. 

قرآن معجزه است بخاطر آموزش روشهای غافل نشدن عقل از 

خیالی و  های هتیجه، محکوم نشدن به تولید فرآوردآزادی خویش و در ن

غیر عقالنی. چگونه ممکن است  های هخرافی و وهمی، یعنی همه فرآورد

کند شامل حقوق  هایی که دریافت و ابالغ می عقلی )عقل نبی( که پیام

حقوق جمعی انسانها و علم بر ذاتی انسان و حقوق طبیعت و 

ار نسبت به استبداد فراگیر و علم بر های قدرت و هشدار و انذ پایه ستون

دموکراسی شورائی باشد، در بند خیال و وهم باشد؟ بر هر انسانی که این 

خواند، فرض است که عقل خویش را به تعقل برانگیزد. مقام  پرسش را می

غیر عقالنی کار  های هخلق یک اندیشه، مقام ظن و گمان نیست. فرآورد

 گر هستند. عقل توجیه

 
 

 ساالری شورائی اهنمای مردماصول ر

 در قرآن
 

، قرآن به انآدمی سرنوشتدر  اندیشه راهنماالعاده  اهمیت فوقبنابر 

 را بیان کرده است؛ساالری شورایی  وایجابات مردمراهنما اصول وضوح 

 

 دهی تا تغییر نکنی تغییر نمیاصل  و1
 ها جامعهترین فارق آزادی از جبر قدرت، روشی است که در  همگانی

شود.  برای تغییر، چه در سطح فردی و چه در سطح جمعی، پیشنهاد می

یابی و سبب تغییر هم  شعار قرآن این است که تا تغییر نکنی، تغییر نمی

ترین  کنیم که همگانی ر جهانی زندگی میشوی. اما ما همینک د نمی

 های هاست. در جامع« کنی تا تغییرت ندهند، تغییر نمی»جا،  روش، در همه

اند و بر این روش عمل  ( قیّم انسانها شدهInstitutionsنونی، بنیادها )ک

 کنند: می

 کلید .است انسانها دین اختیار صاحب که اینست بر دینی بنیاد●

. کند می هدایت را انسان که اوست این و اوست دست در انسان رستگاری

 انسان بر قهمطل والیت از دم بنیاد این قدرت، به ِاعتیاد گرفتار ایرانِ در

                                                 
 2331اکتبر  1نگاه کنید به روزنامه فیگارو مورخ  ـ3
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 جان و مال و ناموس مردم بسط ید دارد. بر که است مدعی و زند می نیز
 استبداد و است ناچیزکرده «کار نیروی» در را انسان اقتصادی بنیاد●
 را انسان رسم و راه نیز، آن از پس و مرگ تا تولد از داری سرمایه فراگیر

 ها ویرانگری بهای ماا کند، می معین آن، از پس و مرگ بهنگام و زندگی در
 پردازند. آورد را انسان و طبیعت می پی هم ببار می از که هایی بحران و

 مادرها و پدرها  .آورد بارمی روش همین بر را کودک خانواده بنیاد●

 آزادی و استقالل از برخورداری با کودک را رشد که نیستند باور این بر

 باشد، باید مادر و پدر از هنمائیرا و کودک بنابراین،تدبیراز و، بکند، باید

ه بر این باور هستند که کودک را با هر اجباری شده آنگونه باید بلک

 ساخت که خواست قیّمهای وی است. 

 بر داری، سرمایه فراگیر استبداد خدمت در تربیت، و تعلیم بنیاد●

فارغ التحصیل »انسان را از ورود به مدرسه تا  خواهد می روش، همان

 ازد.بس« شدن

ه تشخیص هنر از غیر هنر و تعیین ک است باور این بر هنر بنیاد●

تکلیف زیبا و زشت و... با اوست، و هرآنچه را او هنر و زیبا و... بداند، همه 

 انسانها نیز باید هنر و زیبا و... بدانند.

 مردم» از که است باور این بر و است گرا نخبه سخت سیاسی بنیاد●

هستند که انسانها را تغییر  ها هنخب این و یستن ساخته کاری «عادی

 کنند. دهند و برای آنها این یا آن سرنوشت را تعیین می می

 «روشنفکران» و دانش اهل که اینست بر علم و اندیشه بنیاد●

 یا و یافته موظفند انسانها و هستند راهنما اندیشه یا و دانش سازندگان

 ساخته های اندیشه اینکه طرفه. دکنن خود زندگی راهنمای را آنها ساخته

اش این است که انسان را تابع  ده توسط این صاحبنظران، خاصیتش

 تقدیر این و آن جبر کند. 

قدرت و بنا  های هعناصرآنفرآورد از مهم بخشی که فرهنگی بنیاد ●

براین، ضد فرهنگ هستند، قالبی است که انسان در آن، هویت یک 

جوید. این کجا و  وامر و نواهی قدرت را میموجود معتاد به اطاعت از ا

فرهنگ آزادی کجا که،در آن، سنت معرفت بر استقالل و حقوق خویش و 

دیگران، عمل به حقوق خود و دفاع از حقوق دیگران و بکار انداختن 

آورد که انسانها رشدکنان  استعدادها و هویت جستن، محیطی فراهم می

 رند؟در راه مستقل و آزاد شدن گام بردا

به تغییر این  ها جامعهاز  ای جامعهاستقالل و آزادی انسان و هر 

« شوی سبب تغییر نمی یابی و تا تغییر نکنی تغییر نمی»روش، به روش 

همانا خداوند در یک قوم، »بینیم این روش که  سفانه میأاست. اما مت

 1،«دهد مگر اینکه آن قوم خود خویشتن را تغییر دهد چیزی را تغییر نمی

ها،  وش نگشته است. بلکه در همه جامعه، رها جامعهاز  ای جامعههنوز در 

 تقدیر قدرت، سازنده تدبیر انسان است.

توانیم از خود بپرسیم: هرگاه انسانها از استقالل و آزادی ذاتی  می

یافت و یا وضعیت امروز  خویش غافل نبودند، تاریخ چگونه جریان می

ماند،  ین جامعه مسلمان بر این روش میبود؟ اگر نخست جهان چگونه می

ماند و یا همچنان در بیان قدرت از خود بیگانه  آیا اسالم بیان آزادی می

فَمَنْ شدند ) کنان مستقل و آزاد میرشد»مسلمان  های هشد؟ آیا جامع می
کردند؟ اگر  و یا سرنوشت امروز را پیدا می 2(«أَسْلَمَ فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا

شد و آن آیه همین یک روش را به انسان  آن در یک آیه خالصه میقر

ص(؟ پیامبر )« خیال»آموخت، پیام استقالل و آزادی بود و یا ساخته  می

رانند پرسید بر کدام  می «قرآن محمدی»توان از کسانی که سخن از  می

                                                 
  11قرآن، سوره رعد، آیه  ـ1

 13قرآن، سوره جن، آیه  ـ2

تا »و یا بر روش « کنی یر نمیتا تغییرت ندهم تغی»روش هستند؟ بر روش 

؟ هرگاه خود در مدعای خود بر وفق این دو «یابی نکنی تغییر نمی تغییر

به  یابند و هم به انتقاد از خود، میروش بنگرند، هم روش آزاد شدن را 

 کنند. مثابه شرط آزادی باور می

تا »ساالری شورائی، گزینش روش  پس نخستین ایجاب مردم

ستقل و آزاد یابی و سبب م مستقل وآزاد نشوی، استقالل و آزادی نمی

آیند با این ایجاب  های دیگر که در زیر می است. ایجاب« شوی شدن نمی

 همراه هستند:

 

 رابطه با خدا راه تحقق حقوقاصل  و2
غافل نشدن از آزادی و حقوق خویش و عمل کردن به حقوق و دفاع 

بدانیم در از حقوق خود و دیگران به رابطه با خدا منوط است. جالب است 

نرفته است. خطاب به انسان ، یک نوبت نیز بکار «حقیقت»ه قرآن، کلم

یافتن به حقیقت، از رهگذر  وجود ندارد که در آن وعده دست ای آیه

باوری و یا خداباوری و یا رابطه با خداوند داده شده باشد. در تمام  اسالم

« اینست و جز این نیست»و یا « همانا»مانند  که در آنها، قیدهائی ها هآی

زیرا حق از خود هستی دارد.  سخن بمیان است.« حق»اند، از  رفته بکار

 ولی حقیقت هرگاه یافته عقل انسان و امر ذهنی باشد، نسبی است.

به عنوان یکی از حقوق انسان به 3درست از همین جاست که حق اختالف،

ساالری شورائی تلقی  های اصلی مردم رسمیت شناخته شده و از ایجاب

داند،  کند که آنچه را حقیقت می ، بر انسان ممنوع میاین حق شود. می

مطلق بیانگارد و اجبار خود یا دیگری را به عمل به آن، واجب بشمارد. با 

خداوند حق است. از این  دهد که، بنابر قرآن، ، توضیح میاستفاده از موقع

از دروغ و دیگر صور زور است.  عین وجهت که هستی محض و مبری از ت

شود نیز، عقل  ت مطلق است. اما در آنچه به انسان مربوط میحق و حقیق

: اندریافت من حقیقت دارد. گوید مییابد و آنگاه  نخست حق را اندر می

تواند آن را تصدیق کند. این  زیرا تا عقل به وجود چیزی پی نبرد، نمی

شود. از این رو، اندریافت عقل از  تصدیق است که بیانگر کامل حق نمی

ری قت و امر ذهنی و نسبی است. این با بکار بردن منطق صوحق، حقی

باورانند و مدعی نسبی بودن حق  است که حق را با حقیقت یکی می

شوند و به  ها در پی حق نمی وند. حاصل این فریب اینست که عقلش می

کنند. و کم نیستند آنها که حقیقت را جانشین  ذهنی بسنده می های هیافت

که نظر خود را مطلق ویند حق نسبی است برای اینگ و میکنند  حق می

 است از معرض انتقاد بیرون برند.« حق نسبی»کنند و با سپر 

ساالری شورائی، ذاتی  های مردم بدین قرار، از مهمترین ایجاب

حقیقت در نزد  پذیر شمردنِ حقوق انسان و نسبی و ذهنی و تحولدانستنِ

زو ضرور حیات عناست که جانسانهاست. ذاتی دانستن حقوق به این م

قض، حیات آدمی به ورطه نابودی ای که در صورت ن آدمی هستند به گونه

افتد. اما تنها حقوق فردی انسان نیستند که ذاتی حیات او هستند  می

بلکه جامعه انسانی نیز دارای حقوق ذاتی است. چرا که با بود این حقوق، 

د. آموزش بزرگ قرآن به شو جامعه هست و با نبودشان، جامعه نیست می

ئی که در آنها، ها جامعهانسانهای غافل از این حقوق تنها این نیست که 

شوند،بلکه این آموزه خطیر را هم  شوند، منحل می این حقوق رعایت نمی

همراه هستند و « امرهم شوری بینهم»در بردارد که این حقوق با حق 

ق اختالف، نقض حق کنند. به سخن دیگر، نقض ح یکدیگر را ایجاب می

                                                 
(، 14زمر، آیه  غیر از آزادی ابراز قولها و گزینش بهترین آنها ) قرآن، سوره ـ3
کند و ... و  اصل شورا که استقالل نظر اعضای آن را ایجاب می ه سوره کافرون وب

 قول پیامبر که اختالف نظر در امت من رحمت است رجوع شود.
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است،و یا حق اطالع و دانستن و حق آگاه شدن از « والیت جمهور مردم»

امور کشور دو حقی هستند که هرگاه رعایت نشوند، والیت جمهور مردم 

شمول است.  کند. و نیز، حق انسان بر صلح حقی جهان تحقق پیدا نمی

و نه زیر  این حق و حق زیستن در استقالل )به معنای نه سلطه ورزیدن

والیت »سلطه رفتن( دو حقی هستند که هرگاه رعایت نشوند، حق 

شود. هر کس که تجربه کند، به تجربه در  نیز نقض می« جمهور مردم

کنند و رعایت نشدن حقی با نقض  یابد که حقوق، یکدیگر را ایجاب می می

حقوق دیگر همراه است. به سخن دیگر، هرگونه والیتی بر جامعه، به 

شود و  ی اختیار بر جامعه و اعضای آن، ناقض حقوق جمعی انسانها میمعنا

دهد.  نقض این حقوق جامعه را در سراشیب انحطاط و انحالل قرار می

تا »ناقض روش « قدرت بر شخصی یا چیزی»ها به معنای  انواع والیت

و ناقض حقوق انسان « شوی یابی و سبب تغییر نمی تغییر نکنی تغییر نمی

گردند.  معی انسانها بوده و سبب انحطاط و انحالل جامعه میو حقوق ج

نگاه به سرنوشت ایران دوران پهلوی و ایران دوران والیت مطلقه فقیه و 

امریکای تحت والیت  روسیه دوران والیت مطلقه حزب کمونیست و

باید انسانها را متنبه کند و برآنشان دارد که  ساالری و... می مطلقه سرمایه

شوند و به حقوق خود و حقوق جمعی « تغییر کن تا تغییر یابی»بر روش 

به « حقوق انسان در قرآن»خود عمل کنند. از آنجا که این حقوق در 

 1شود. به همین قدر توضیح اکتفا می اند، تفصیل شرح شده

 

 اصل الاکراه و3
ساالری شورائی است. این  ترجمان اصول راهنمای مردم اصل الاکراه

ت جانشین کردن روابط قوا در جامعه با روابط آزاد )= حق اصل بر ضرور

سشهای پیشین دوستی( داللت دارد. اما به ترتیبی که در پاسخ به پر

زدائی را هم  تزدائی نیز هست و قواعد خشون خاطر نشان شد، خشونت

اگر در دین اکراه نیست، پس جای دین آنجا که ، گیرد. و باز در بر می

بیان دیگر، دین آنجا ظهور دارد که قدرت غایب قدرت هست نیست. به 

ها  خواهد از استقالل عقلی است که میاست. دین الاکراه شامل روشهای 

تماعی بسته و کرانی که بدون آن، جامعه نظام اج ها و معنویت بی و آزادی

ساالری شورائی، وقتی  کند، غافل نماند. در مردم آوری را پیدا می خفقان

شوند، اعضای جامعه، به یمن والیت بر  خالی از زور مییکسره  ها هرابط

در اداره جامعه خویش بر وفق حقوق جمعی و حقوق انسان،  2یکدیگر

کنند. تا آن زمان، دولت بناگزیر وجود خواهد داشت. این دولت  شرکت می

کند  ( باشد، اما اصل الاکراه ایجاب میEtat de Droitمدار ) باید حقوق می

به بیان آزادی، در عقلهای انسانها راهنمای اندیشیدن به که دین به مثا

مدار نگاه  باشد چنانکه اعضای آزاد جامعه نه تنها دولت را حقوق 3دل

دارند، بلکه با افزودن مداوم بر نقش خود در اداره امور خویش، از روابط 

 قوا بکاهند.
ساالری شورائی نیازمند توحید بمعنای موازنه عدمی است.  مردم

                                                 
 های سوم و چهارم کتابانسان، حق، قضاوت و حقوق انسان در قرآن بخشـ 1

شناسد.  میو مردان مؤمن را ولیّ ِیکدیگر زنان  41در قرآن، سوره توبه، آیه  ـ2
برای صاحبان باورهای دیگر نیز تا زمانی که دشمنی در کار نیاورند و به راه ستم 

ساالری شورائی اشتراک بجویند، منعی برای  نروند و در اصول راهنمای مردم
شرکت در والیت جمهور مردم نیست. قرآن رابطه دوستی با آنها را مجاز 

 (1و  1های  داند)قرآن، سوره ممتحنه، آیه می

اندیشد، بر  اندیشد، آزاد می اندیشد، در رابطه با خدا می دل می عقل وقتی به ـ3
( ولی اگر درب دل بسته باشد، عقل 36شود) سوره حج، آیه  روی دانش باز می

و کهف،  131و نحل، آیه  13و  14های  های توبه، آیه شود )سوره بردانش کور می
 وع کنید به کتاب عقل آزادو...( در باب اندیشیدن به دل، رج 24آیه 

ین خاطر که اشتراک در حقوق جمعی و فردی و اشتراک در وطن و بد
اشتراک در والیت جمهور مردم و اشتراک در خلق فرهنگ و پیمودن راه 

ساالری  رشد همه جانبه و پایدار، نیاز به اشتراک در اصول راهنمای مردم
نما باشد و نه تضاد. حقوق، باید توحید اصل راه دارند. از این رو، می

 «.منافع متضاد»باشند و نه  ها هکننده رابط تنظیم
 

 اصل شورا و4
زنان و مردان مؤمن، ولی »و  3«امرهم شوری بینهم»اصول 

ترین اصلها  فافکه ش 6«مرا دین شما، شما را و دین من،»و 2«یکدیگرند

دال بر آزادیِ باور و زندگی در صلح میان باورمندان به باورهای گوناگون 

رهنمودهائی هستند 4،«آورند ا که زور درکار نمیدوستی با آنه»است و 

سازگار با حق مشارکت جانبداران باورهای گوناگون در اداره امور جامعه و 

ستندکه اجازه شرکت در شورا. و نیز، رهنمودهائی بس دقیق و رسا ه

ستیزی و را مجوز مرام کردن باور« ئیسیتهال»مدار،  دهند دولت حقوق نمی

ها بگرداند. این رهنمودها که با یکدیگر خوانائی دارند، یا تبعیض میان باور

 توانند باشند. همگی جز ترجمان اصل موازنه عدمی نمی

اصلی شفاف و « امرشان به شوری و شور میانشان محول است»

صریح است. دانستنی است که پیامبربا وجود اینکه مدیر انتخابی 

کند. به همین دلیل از این اصل تخطی  اجازه نیافت حتی در جنگ،بود،

و چون نوبت عزم به اجرا رسید، به « با آنها شور کن»رهنمود یافت که 

« شاورهم»روشن است که 1خدا توکل کن و تصمیم شوری را به اجرا گذار.

است. از راه فایده تکرار، باز گوئیم « امرهم شوری بینهم»تأکید بر اصل 

ور کن و هر تصمیمی که این ادعا که خداوند به پیامبر فرموده است ش

و اصل والیت « امرهم شورای بینهم»خواستی بگیر، نه تنها ناقض اصل 

یابی و اصل  زنان و مردان مؤمن بر یکدیگر و اصل تا تغییر نکنی تغییر نمی

 اصول با مغایر یعنی–الاکراه و مغایر حقوق جمعی و حقوق انسان است 

ناشدنی  ه ناشدنی است.بلک،  -ا تمامی قرآن استب مخالف و دین راهنمای

پیش از تصمیم، امر وجود ندارد و مقام تصمیم، مقام  ،است زیرا  اوالً

و از آنِ  آید میگرفتن تصمیم است که امر پدید  از اطاعت نیست. پس

 ،جامعه را از او بستاند. ثانیاً« هداشت»تواند  اکراه نمیدین الجامعه است. 

ل نشناسند و عمل به حقوق را وؤمند و مس گاه مردم خویشتن را حقوقهر

رویه نسازند، اصل تا تغییر نکنید خداوند چیزی را در شما تغییر 

پیامبر مأمور است به دلخواه »ماند و به جای آن، حکم  الاجرا میدهد،ب نمی

. یعنی قدرت، جانشین آید می، به عمل در «خود مردمان را تغییر بدهد

قرار  رسد در برابر پیامبری می شورائی که به تصمیم ،شود.ثالثاً خدا می

اعتناست. اما آیا چنین پیامبری، در استقالل و  گیرد که به تصمیم او بی می

تواند بیاندیشد و به تصمیمی برسد که، در آن، قدرت نقش  آزادی، می

نداشته باشد؟ نه. زیرا ممکن نیست. ممکن نیست بدین خاطر که پیش از 

شور، به تصمیم رسیده است، بخاطر آن، میان او و شورائی که از راه 

عقلی که در محدوده  نپذیرفتن تصمیم جمع، رابطه قوا برقرار شده است.

و مدار این عقل، قدرت است. اندیشد، مستقل وآزاد نیست  رابطه قوا می

، پیامبر )ص( خود عضو شوراست. بر او است که نخست شورا را از رابعاً

ا را به اعضای شورا یادآور شود و اکراه خالی و استقالل و آزادی عقله

                                                 
 31قرآن، سوره شوری، آیه ـ 3

 41قرآن، سوره توبه، آیه  ـ 2

 قرآن، سوره کافرون ـ 6

 1و  1های  قرآن، سوره ممتحنه، آیهـ  4

 1قرآن، سوره آل عمران، آیه ـ  1
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گیرد،  می نشیند. بدین سان، تصمیمی که شوراآنگاه با آنها به شور 

تصمیم او نیز هست. حال هر زمان تصمیم را موافق دلخواه خویش یافت 

آن را تصدیق و قابل اجرا بداند و هر وقت ناسازگار با دلخواه خود گمان 

استقالل و آزادی که جباری از نوع  برد، هرچه خواست کند، او نه پیامبر

همه جبارانی است که خود را مالک جان و مال و ناموس مردم 

 شناسند.  می

پیش  ناقض است. هم بدین خاطر که اوالً،ها، کل ادعا مت افزون بر این

عزم، امکان وجودی پیدا  ور و رسیدن به تصمیم و گرفتن آن،از ش

ساالری شورائی، تصمیم  .در مردمکند. عزم دنباله شور و تصمیم است نمی

شورا است. آن اختیار که در  از عزم و اجرا جدا و به طور کامل در اختیار

ها وجود نظری دارد اما وجود واقعی ندارد، اختیار بر تصمیم  ساالری مردم

است که هنوز در جائی از آن جمهور مردم نگشته است.هرگاه خداوند 

خصی مستبد پیامبر )ص( را به ش است پیام خود را نقض کند وخو می

فرمود، رأی و تصمیم و عزم از آن تو است، اما  باید می تبدیل کند، می

که یکبار بفرماید: امرشان شورا ی با آنها نیز شور کنی. نه اینتوان می

و آنگاه « شاورهم فی االمر»میانشان است و بار دوم نیز دستور دهد 

که ، همانطور رچه خواهی کن. ثانیاًرهنمود خود را نقض کند و بفرماید: ه

ل گیری، مقام اطاعت نیست، مقام استقال آمد، مقام شورا و رأی و تصمیم

جوید که با  ای که آدمی زمانی می آزادی است. آن استقالل و آزادی

کند. در مقام  مستقل وآزاد رابطه برقرار می هستی هوشمند و عقل مطلقاً

بشرها و عضو شورا است. و چون  تصمیم، پیامبر )ص( بشری چون دیگر

رسد. در این نوبت، همه اعضای  شورا تصمیم گرفت، نوبت عزم به اجرا می

 گزینند، اطاعت کنند. باید از مجری تصمیم که خود برمی شورا می

 

 آزاد از طریق رابطه با خدا های هبرقراری رابطاصل  و 5
ی معمول در رابطه فرد با جامعه، بر اصل موازنه عدمی، نه فردگرائ

های لیبرال امروز است و نه اشتراکی به این معنا که فرد و هرچه از  جامعه

حقوق و استعداد دارد از آن جمع و او مقهور جبر جمع است. رابطه فرد 

با جمع، رابطه آزاد است، بدین سان که حقوق انسان، از آن انسان هستند 

ند زندگی را عمل به و جمع حق ندارد شرائطی را ایجاد کند که فرد نتوا

حقوق خویش گرداند و امکانهای الزم برای بکار انداختن استعدادهای 

خود نیابد. در برابر، حقوق جامعه از آن جامعه هستند و هیچ فردی و یا 

گروهی از افراد حق ندارد مانع از برخورداری جمع از حقوق خویش گردد. 

و آزاد باشد و فرد وقتی  اما وقتی آزاد هستند که هر فرد مستقل ها هرابط

مستقل و آزاد است که پندار و گفتار و کردار او خالی از زور باشد. هرگاه 

با یکدیگر را از  ها هفردها بر استقالل و آزادی خویش عارف باشند، رابط

طه انسان با کنند. نه تنها بدین خاطر که راب راه خدا )= حقوق( برقرار می

کند، بلکه بدین جهت نیز که رابطه  آزاد می ها هکنندخدا، او را از محدود

قوا را ناممکن و از اینکه سود و زیان جانشین حقوق شده و محتوای 

 کند.  را بسازد جلوگیری می ها هرابط

بیشتر از این، بعثت و پیامبری، از جهات گوناگون ترجمان اصل 

ان پیامبری تنظیم رابطه انس ساالری شورائی، توحید است. از لحاظ مردم

ین است که زمان جامعه شود. پرسش ا و جامعه انسانها با زمان و مکان می

 گفت؛ توان میپذیر، کدام زمان است؟ در پاسخ  باز و تحول

محور که در بحران دائمی بسر  قتصاد مصرفدارای ا های هالف( جامع

برند زمان حال  گمان می برند و گرفتار بحرانهای سخت ادواری هستند، می

دهند، زیرا حاصل کار  که خویشتن را فریب میاند. غافل از این را گزیده

گذشتگان به کنار، هرآنچه متعلق به آیندگان است را نیز، از راه مصرف، 

کنند.به سخن دیگر، زمان را زمان حال گمان بردن، خود را به  ویران می

دروغ فریفتن است چرا که بدون سوختن گذشته و آینده، ممکن نیست 

 «.دم غنیمت شمرد»ان زندگی را حال گمان برد و بتوان زم

کننده نیروهای  هایی که ویران های بسته، یعنی محیط ب( جامعه

یر بیابند، یکی از دو کنند تا تغی محرکه جامعه هستند، چون تغییر نمی

 ای که استمرار ای که استمرار دارد و یا آینده گزینند؛ گذشته زمان را برمی

ما، در دو استبداد، این هر دو زمان را تجربه کرده حال است! جامعه خود 

های حال  های گذشتگان و امکان ها، فرآورده است: در استبداد پهلوی

 های هولو به زور ایران را به درواز»به قول شاه سابق،  ند تاشد میویران 

اهند خو میبرسد، و در جامعه تحت والیت مطلقه فقیه « تمدن بزرگ

اموی و عباسی و صفوی( را با خشونت هم  راثگذشته مطلوبشان )می

 شده به آینده ایرانیان بدل سازند. 

پذیر و روشهای چگونه  مان بعثت درخور جامعه باز و تحولج( ز

راه رشد  ازل تا ابد است. توضیح اینکه جامعه تا وقتی در راستزیستن، از 

رساند. در  قرار دارد، ویرانگری را به حداقل و سازندگی را به حداکثر می

کند و حال خویش را هم با پیشخور  نتیجه، حاصل گذشته را ویران نمی

سازد. بلکه در جریان مداوم  کردن و از پیش متعین کردن آینده، تباه نمی

شوند.  تر و آزادتر و از مالکیت بر یکدیگر، رهاتر می رشد، انسانها مستقل

شود،  درت میبدین سان، هنگامی که در جریان رشد، انسان جانشین ق

یابد. از  زمانِ از ازل تا به ابد و درخور زیستن در استقالل و آزادی را می

ساالری شورائی، پیامبری بیانگر این زمان، زمانی از ازل تا  دیدگاه مردم

کاهد،  ابد، به ترتیبی است که نه تنها هر نسل خود از میزان ویرانی می

ند و لحظه به لحظه بر میزان ک های نسل پیشین را ترمیم می بلکه ویرانی

افزاید. این پیامبری استقالل و آزادی، انسان را محک  سازندگی می

این معیار، تکاثر و تمرکز و کند. بنابر ماهیت هر برنامه رشد میتشخیص 

 شود. سازی او دانسته می اشت قدرت، نه رشد انسان که ویرانانب

، بر اصل ها جامعهها میان  وطن اوست. رابطه ای جامعهد( مکان هر 

این معنی از 1شود. موازنه عدمی، رابطه نه مسلط و نه زیر سلطه می

رد. استقالل، گویای آنست که هر جامعه در والیت بر خویشتن استقالل دا

که « منافع»، نه ها جامعهمیان  ها هکننده رابط بر اصل موازنه عدمی، تنظیم

در  ای جامعهوطن، هیچ خواهند شد. به ترتیبی که در بیرون از « حقوق»

وطن دیگران در والیت شرکت نداشته باشد. و نیز در درون هر جامعه، 

والیت با جمهور مردم است که فرمود: پیامبر )ص( نیز انسانی است چون 

و  وکیل مردم و پدر مردم و وصی مردم و نگهبان مردم  2انسانهای دیگر

ناپذیر و این دو، دو اصل  معنی از آزادی از استقالل جدائی و... نیست. این

 ساالری شورائی هستند.  راهنمای مردم

بنی »، عضوی از جامعه جهانی و مشمول قاعده ای جامعهو هنوز، هر 

این، جامعه جهانی و محیط زیست هستند. بنابر« کرآدم اعضای یک پی

در این  ها جامعهزیندگان و آیندگان نیز صاحب حقوق هستند. اشتراک 

تنظیم رابطه میان آنها بر اصل موازنه عدمی و انحالل حقوق، نیاز به 

شوند و از  قائل می« افعمن»قدرتهائی دارد که برای خود در سرتاسر جهان 

گری، نیروهای محرکه متعلق به جهانیان را در تکاثر و تمرکز و  راه سلطه

گیرند. بدین قرار، بعثت حرکت مداومی در سطح  انباشت قدرت بکار می

جهانی دارای سامانه  ای جامعهشود برای رسیدن به  یخ میجهان و تار

                                                 
ام.  ه دیگری برشمرده و تشریحشان کردهای دارد که در مطالع استقالل معانی ـ1

شود، بنا بر قرآن،  وط میطه جامعه مسلمان با غیر مسلمان مربدر آنچه به راب
و  13های نساء، آیه  ای برای مسلمانان شناخته نیست: قرآن، سوره حق سلطه

  122و شعراء، آیه  21تا  32های  نحل، آیه

 113قرآن، سوره کهف، آیه  ـ2
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کننده جهانیان از حق صلح شورائی که به نوبه خود برخوردار ساالری مردم

 سازد.   و عمران طبیعت را ممکن می ها جامعهشود و رشد همآهنگ  می

باز و  ای جامعهساالری شورائی است،  که دارای مردم ای جامعه

ست که تولید نیروهای محرکه را به ای ا جامعهه باز پذیر است. جامع تحول

حد مطلوب رساند و این نیروها را در رشد خود بکار گیرد. چنین 

ای  ارزیابی و انتقاد را حق و فریضه ، ارزیاب و منتقد است وای جامعه

ها و نقدها از رهگذر جریان آزاد  البته بهترین ارزیابی 1.داند میهمگانی 

گیرد و بدین جریان است که گذار دائمی از  ها انجام می عو اطال ها اندیشه

 شود. اختالف به توحید میسر می
ها، از راه بحث آزاد است که برای  و اطالع ها اندیشهجریان آزاد ( ه

 2ارزیابی و نقد و مباحثه و دلیل و رد دلیل )جادلهم بالتی هی احسن(
و خیال پیراسته و در  از ظن به کمک نقد، ها اندیشهآورد.  فرصت پدید می

جویند و جامعه وجدان جمعی شفاف  حق، با یکدیگر اشتراک می
یابد و  بیان آزادی که  جوید و فرق بیان آزادی را از بیان قدرت در می می

 شود. اندیشه راهنمای جامعه می 3بهترین قول است
و  ها و فرصت ارزیابی و اطالع ها اندیشهافزون بر این، جریان آزاد 

ارد، در همان حال که خشونت را گذ که بحث آزاد در اختیار مینقد 
ها را بر روی  کند، مرزها در درون جامعه و مرزها میان جامعه محل می بی

ند و جنگ بنام دین و مرام  را ک ها باز می و اطالع ها اندیشهدو جریان 
ن بندد. جها می« ضد اطالعات»و راه را بر فریب از راه  گرداند میوجه  بی

 شود.  های عقلهای آزاد و فراخنای صلح و آزادی می عرصه فعالیت
 انسان رشد و خیزند برمی میان از زیرسلطه –مسلط های هو( رابط

 در و نکنند پیروی ندارند علم آنچه از انسانها هرگاه شود می شمول جهان
شوند و بذل علم را فضل شناسند و بسا اظهار آن را واجب  علم طلب

برای رشد در استقالل و آزادی بر میزان عدالت انسانی  بدانند. هر
و  ها اندیشهاجتماعی و حقِ دوستی، از جمله نیازمند جریانهای آزاد 

 دانشها و فنها و اطالعها است.
ز( هر گاه انسانها نه تنها ابالغ حق، بلکه هشدار و انذار نسبت به 

شود، را حق و  میو حق ناحق  آید میها، یعنی هرجا که زور درکار  ناحقی
ساالری  وظیفه خود شناسند، زیستن در جامعه باز دارای سامانه مردم

ساالری به نوع دیگری  این مردم اند. حق اینست که شورائی را میسر کرده
از رهبری نیاز دارد. انسان آزاد آفریده شده و همانگونه که گفتیم زمان 

این، چنین ت، بنابرو مکان آن فراخنای هستی اسآزادی از ازل تا ابد 
اد، در حالت آز 3انسانی که خلیفه خداوند و امانتدار او بر روی زمین است،

گذارد که حق باشد. امامت، چنین  گیرد و به اجرا می تصمیمی می
توان پرسید انسان که دارای چنین استعداد  باشد. اما می ای می رهبری

زید، زمان  ر آن میکه د ای جامعهرهبری است، چگونه بتواند در محدوده 
کران و محتوای آن را حق بگرداند؟ پاسخ این و مکان هر تصمیم را بی

 ها هکننده رابط است که وی وقتی قادر به این کار است که حقوق، تنظیم
در جامعه باشند به ترتیبی که انسانها قلمرو فعالیت مستقل و آزاد 

م است، پندار و یکدیگر را وسعت بخشند. برای این منظور هر انسان الز
تا تغییر یابی، تنظیم کند. گفتار و کردار خویش را بر اصل تغییر کن 

                                                 
وظیفه او خواند و حق و  می« معروف» آیه انسان را به  33قرآن در نزدیک به  ـ1

 کند. را در عمل به معروف و دعوت به معروف خاطر نشان می

 122قرآن، سوره نحل، آیه ـ 2

. این بیان، اند ین کتاب جا به جا توضیح داده شدههای بیان آزادی در ا ویژگی ـ3
ای  آید که بخواهد آزاد و در جامعه باور و یا ناباور به دین می بکار هر انسانی، دین

 ند.آزاد زندگی ک

 42قرآن، سوره احزاب، آیه ـ 3

ساالری  رهبری در مردم ، الگویترین الگو به این نوع رهبری نزدیک
 2شورائی است.

کند: هرگاه اعضای یک جامعه در  در اینجا پرسشی محل پیدا می

حتی عضوی از اعضای این روابط قوا بودند، آیا یک گروه از این جامعه و یا 

تواند عقل خویشتن را آزاد نگاه دارد و استعداد رهبری خویش  جامعه می

را به این الگو نزدیک کند؟ این پرسش اهمیت بسیار دارد زیرا بسیاری 

و آنها به اجبار باید در « درست بشو نیست»پندارند که جامعه  می

هستند. پس « گیدز قدرت»دگی کنند که اعضایش گرفتار زن ای جامعه

که جامعه و اعضای آن استقالل و آزادی بیابند و مبارزه بخاطر این

فایده  را پیدا کنند، بی« مهورمردموالیت ج»اعضایش قابلیت شرکت در 

تفاوت گشت و یا  یا باید همرنگ جماعت شد و یا بی این،است. بنابر

یک شود که کس یا کسانی عضو  گذاشت و رفت. و نیز، بسیار دیده می

شدنی نیست، از جمع جدا  ستند و به این عنوان که جمع درستجمع ه

رار گرفت، آن شوند.اما اینان غافلند که انسان در رابطه با خداوند که ق می

جوید که، در نظر او، از پیش پا برداشتن  کران را می استقالل و آزادی بی

بکار گردد که با  شود و امامت آن نوع رهبری می می هر مانعی آسان

گیرد. در این راه،  راه رشد را در پیش می گرفتن استعدادها، او راست

و مشکل و  مسألهشود و هرگاه دیگری  تراش نمی و مشکل مسألهانسان 

شود.  و مشکل حل کن و مانع از پیش پا بردار می مسألهساز شد، او  مانع

د. یعنی کن انسانی با این رهبری، بر اصل تغییر کن تا تغییر یابی عمل می

پنداشتم جامعه رفتار مرا تعیین  گوید: بر خطا بودم وقتی می به خود می

بردم جمعی رفتار مرا تعیین  کند و نیز بر خطا بودم وقتی گمان می می

باید تغییر کنم تا تغییر  کند که عضو آن بودم. این من هستم که می می

کنم الگو  بیابم و برای همگان الگوی تغییر شوم. زیرا چون تغییر می

دهم، الگو را به چشم عقل  شوم و به دیگران فرصت می شوم، امام می می

آزاد ببینند و به این صرافت افتند که تا تغییر نکنند، خداوند چیزی را در 

طلبان همین است؛  د. از دید قرآن، قانون پیروزی حقده آنها تغییر نمی

ود، به خود و جمع خود دهد ای انسانها! به خود و جامعه خ قرآن ندا در می

ستم نکنید، در جامعه خود، در جمع خود بمانید ولی دست از تغییر در 

مدرای برندارید و استعداد رهبری خویش را به  خویش در جهت حق

الگوئی که امامت است نزدیک کنید! پیام نهایی قرآن خطاب به این گونه  

و امامت از آن  6رسد میانسانها این است: این نوع از امامت به ستمکاران ن

 4کنند. شود وقتی خویشتن را آزاد می مستضعفان می

بدین قرار، انسان دیگری، انسان فطری، انسان حقوقمند، انسان 

شود که بیانهای  ای می مستقل و آزاد، انسان امام، جانشین انسان نخبه

کنند:بیانهای قدرت به کسی که توانائی بکار بردن قدرت  قدرت تعریف می

ی تغییر جامعه و بردنش از راهی را دارد که خود پیش پای جامعه برا

 گویند.  گذارد، رهبر می می

هاست که قرآن انسانها را از آنها آگاه  ها و صفت امام دارای ویژگی

از نگاه قرآن پرداخته  ی رهبریدر زیر به مهمترین صفات الگو 1کند. می

 شود. می

                                                 
در فصل امامت از کتاب اصول راهنمای اسالم این الگو تشریح شده است و ـ  2

ساالری که در انقالب اسالمی در هجرت انتشار  نیز در کتاب رهبری در مردم
ها، به خصوص  یافته است و منتظر چاپ به شکل کتاب است، انواع رهبری

 اند. تشریح شده ری در دموکراسی شورائیرهب

 123قرآن، سوره بقره، آیه ـ  6

 2قرآن، سوره قصص، آیه ـ  4

 نگاه کنید به فصل امامت در اصول راهنمای اسالمـ  1
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 اصل عدالت و 6
را در فصل عدالت از کتاب « دالت چیست؟ع»پاسخ قرآن به پرسش 

در کتاب عدالت  ام. همچنین بررسی کردهاصول راهنمای اسالم، 

اجتماعی، که شامل نزدیک به تمام تعریفها از باستان تا امروز، در غرب و 

شرق، از عدالت است، به عدالت اجتماعی به مثابه اصلی از اصول راهنمای 

که بکار بردنش، جامعه را « میزانی»ساالری شورائی و به عنوان  مردم

کنم که هرگاه  ام. در اینجا، خاطر نشان می کند پرداخته جامعه عادل می

داری لیبرال و یا استبدادهای بگردیم که  نخواهیم جامعه گرفتار سرمایه

خواهند جامعه را به هدفی برسانند که عدالت اجتماعی است،  گویا می

برای جانشین کردن روابط قوا با روابط  «عدالت بمنزله میزان»الجرم به 

بر وفق حقوق انسان و حقوق جامعه و حقوق  ها هآزاد، یا تنظیم رابط

طبیعت و جانداران و محیط زیست، نیاز داریم. به عدالتی نیاز داریم که با 

استقالل و آزادی تضاد نجوید، به هرکس امکان بدهد اختیار تغییر کردن 

ردم بمثابه امام را داشته باشد و به جامعه و و شرکت در والیت جمهور م

ند و تر گردتر و آزاد کان بدهد رشد کنند، هر روز مستقلهر عضو آن ام

 تر بگردد.  بدین گونه توحید جامعه کامل

ساالری شورائی، عدالت هم در چهار بعد  بدین قرار، از لحاظ مردم

یز حق از ناحق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، بمثابه میزان تم

و هم به لحاظ تنظیم رابطه انسان با محیط زیست و جانداران و هم در 

بر اصل موازنه عدمی و بر وفق حقوق، همه روز،  ها جامعهتنظیم رابطه 

 کند. کاربرد پیدا می

لت خور توجه اینکه اصول راهنمائی چون استقالل و آزادی و عدادر

که ود داشته باشند. توضیح اینی جز خا و رشد، اصولی نیستند که وسیله

شوم تا به قدرت  وابسته می توان هدف گرداند و گفت فعالً نمیاستقالل را 

کنم. از جمله به  برسم و چون به قدرت رسیدم،  بند وابستگی را پاره می

این دلیل که قدرت نیازمند وابستگی است. عدالت نیز هدفی نیست که از 

زور، حق را ناحق کردن و داد را با ستم  راه زور بتوان بدان رسید چرا که

مانع از ناحق  که درجا، آید میجانشین کردن است. عدالت بکار آن 

همانطور که به تجربه دیدیم هدف کردن اسالم و  گرداندن حق بگردد.

وسیله کردن قدرت )= زور( ناقض اسالم در اصول و فروع آن شد.زنهار! 

هر مرام حقی و هر اصلی و هر قدرت، هم وسیله و هم هدف خویش است؛ 

ارزشی، که به عنوان هدف، وسیله توجیه قدرت شود، به ناگزیر به نقیض 

شود. و باز باید هشدار  آن حق و مرام و ارزش بدل و به انسانها تحمیل می

داد که چنین نیست که هرگاه در بعد سیاسی، عدالت میزان شد، خود به 

ن با محیط زیست و جانداران نیز، خود در بعدهای دیگر و در رابطه انسا

شود. چرا که بسا در بعد اقتصادی، روابط قوا برقرار شود و به  میزان می

بعدهای دیگر نیز تسری کند. چنانکه رشد سیاسی وقتی با رشد اقتصادی 

و این دو با رشد اجتماعی و این سه با رشد فرهنگی و این چهار با عمران 

شود و جهان را به حال و  قدرت میطبیعت همراه نشوند، رشد، رشد 

 اندازد که انداخته است. روزی می

ست بدین قرار، هرگاه ندانیم قرآن چه تعریفی از عدالت را بد

امرهم »بپرسیم، کدام تعریف از عدالت، با  دهد، کافیست از خود می

کار رود، این نوع سازمان و خوانائی دارد و چون ب« شوری بینهم

تا تغییر نکنی تغییر »شود؟ هرگاه اصل  عه میسر میاداره جام دهی سامان

را محک بگردانیم و « شوری»و اصل « شوی یابی و الگوی تغییر نمی نمی

تعریفهای عدالت را بدین دو محک بسنجیم، به این نتیجه خواهیم رسید 

ساالری  که تنها یک تعریف با این دو محک خوانائی دارد و استقرار مردم

کند. پس نه اوالً، ممکن است عدالت اصل باشد و  شورائی را میسر می

قرآن تعریف آن را به دست نداده باشد و نه ثانیاً، ممکن است تعریفی 

 ناقض این دو اصل و اصول دیگر به دست داده باشد.

 

 ساالری شورائی با مردم یسازگاردر ری هدفدااصل  و7
. ای میسر نیست ت بدون تعیین هدف، هیچ سازماندهیبدیهی اس

شوند هرگاه اصل  ساالری بعمل درآوردنی نمی اصول راهنمای مردم

هدفداری، در شمار این اصول نباشد. استقالل و آزادی با آن هدف سازگار 

نهایت، متحقق شود. وجود چنین هستند که در پایان بس دور، در بی

گری مداوم است. آن جامعه  جامعه آرمانی در پیش رو، الزمه اصالح

به الگو بکار نقد وضعیت موجود و حرکت به سوی اداره بسامان آرمانی بمثا

های آن  توانند ما را از ویژگی آید. کدام اصول راهنما می جامعه کنونی می

جامعه آرمانی آگاه کنند؟ به سخن روشنتر، تحقق چه اصول راهنمایی، 

شوند؟ این پرسش  یهاشان را به آن جامعه آرمانی راهبر م انسانها و جامعه

دارد به سراغ اصلهای راهنما برویم و ببینیم تحقق کامل  ا را بر آن میم

ای بس مهم را  ست، قاعدهگرداند. نخ آنها، انسانها را چگونه انسانهائی می

پذیر هستند،  مدت تحقق هدفها یا آرمانهائی که در کوتاه یادآور شویم:

درآمدنی  مدت، به عمل و یا آرمانهائی هستند که در میانترجمان هدفها 

باید بر اساس هدفها یا آرمانهائی گزیده شده باشند  هستند و این دو می

با تأمل در آیات الهی،  آنگاه،یافتنی هستند. و  که در درازمدت تحقق

 پرسیم: می
شود  شود؟ آیا وقتی کامل نمی تحقق استقالل چه وقت کامل می ـ1

 1که انسانها نسبت به یکدیگر، مالک به چیزی نباشند؟
 جوید؟ آیا آن وقت کمال تحقق آزادی چه وقت کمال می ـ2

او به هستی  رها شده و نزدیکی ها هکنندیابد که انسان از همه محدود نمی
 2همانی برسد؟ هوشمند آزاد، به این

یابد؟ آیا آن زمان کمال  ل میتحقق امامت چه زمان کما ـ3
زاد، نمایندگی جوید که انسان، در مقام رهبری، از هستی خردمند و آ نمی

 کند؟
شود که  شود؟ آیا زمانی کامل نمی تحقق رشد چه زمان کامل می ـ3

انسان زندگی را عمل به تمامی حقوق خویش بگرداند و استعدادهای خود 
 را همآهنگ فعال کرده باشد؟

کننده رابطه انسان با خود  عدالت چه وقت بطور کامل تنظیم ـ 2

گفتارها و انی نیست که پندارها و شود؟ آیا آن زمان، زم دیگران میو

 طلبانه شده باشند؟  کردارها همه آزاد و حق
تغییر کن تا » آیا به تحقق اصول باال نیست که انسان توان  ـ 6

 یابد؟ را، به کمال، می«تغییر یابی و الگو شوی 
ساالری شورائی چه زمان کمال  باالخره باید پرسید مردم ـ 4

جوید که شورا از قید ساالری رها شده  نمی جوید؟آیا آن زمان کمال می
باشد و انسانها  جامعیت یافته و اعضای مستقل و آزاد جامعه آرمانی 

مالکیت بر یکدیگر، ولو به »گشته و والیتشان بر یکدیگر، از  بند 
 ها نمایان است: ، رها شده باشد. در جامعه آرمانی این حالت«پشیزی
ازنه عدمی، هر کس امام خویش در جامعه آرمانی بر اصل مو ـ1ـ4

 است، چرا که کسی بر دیگری مالک به چیزی نیست.
این داد و ستد نیز بنابر در جامعه آرمانی رابطه قوا نیست، ـ2ـ4
 3نیست.

                                                 
 11قرآن، سوره انفطار، آیه  ـ1

(، آن قرب با آزادی مطلق که خداست، 13سدرة المنتهی، )سوره نجم، آیه  ـ2
 جوید. اندیشه، می آزاد، در مقام خلق یکشود که عقل  قربی می

 31قرآن، سوره ابراهیم، آیه ـ 3
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زیرا میزانِ ویران کردن  1در جامعه آرمانی، ندرت نیست ـ3ـ4

نیروهای محرکه و منابع طبیعت به صفر رسیده و تولید و مصرف 

ی انسانها در جریان آزاد شدن و خدمات در پرتو نیازها ها هفرآورد

 شوند. کنان، تعیین میرشد

براین، انها از روابط اجتماعی قدرت، بنادر جامعه آرمانی، انس ـ3ـ4

 2شوند که قدرت تحمیل کرده است. از وظایفی رها می

)همسری، خویشاوندیها،  آرمانی، پیوندهای اجتماعی جامعه در ـ 2ـ4

ترجمان  ها هگسلند.و رابط ندیها و...( که قدرت ایجاد کرده است، میگروه ب

 3گردند. عشق و حق می

ها را  برابریها و نا در جامعه آرمانی، تبعیض دینی که تبعیضـ  6ـ4

 3خیزد. کند، از میان بر می توجیه می

نقش  نیرنگ و فریب و خرافه بیدر جامعه آرمانی دروغ و  ـ4ـ4

 2شوند. می

کران زندگی در امید و شادی و  عه آرمانی پهنای بیجام ـ 1ـ4

در عوض، حاالت و صفات فرآورده  6دوستی و عشق و یکرنگی است

 4قدرت، چون یأس و غم و دشمنی و حسد و کینه و... مفقودند.

فرهنگ جامعه آرمانی، فرهنگ زندگی در استقالل و آزادی و  ـ1ـ4

 1رشد بر میزان عدالت اجتماعی است.

معه آرمانی، جامعه کامیابی و کامجوئی انسانهای جامع، به جا ـ13ـ4

 1عشق و دانش، به فرهنگ استقالل و آزادی و زیبائی است.

شود:  در جامعه آرمانی، رابطه دین با قدرت، یکسره قطع می ـ11ـ4

باید  دین وقتی از آن خدا نیست، به ضرورت، از آن قدرت است. می

 13د.مبارزه کرد تا دین از آنِ خدا شو

خود  در جامعه آرمانی، هر انسان، در پندار و گفتار و کردار، ـ12ـ4

ایست در  این، رابطه او با جمع، رابطهکند، بنابر را ترجمان هستی می

ش با دیگری، ترجمان های هاستقالل و آزادی. او در لقای خداست و رابط

 11جوید که ابراهیم )ع( جست. رابطه با خداست و مقامی می

ان تحقق این ن همه، یعنی تحقق موازنه عدمی. هرچند زمو تحقق ای

انداز این جهانی نیست، اما الگوئی است سخت  جامعه آرمانی در چشم

ساالری شورائی. هر خردمند  یابی جامعه به مردم ارزشمند در سمت

                                                 
در این جهان نیز هر چیز به اندازه وجود دارد.این انسانها هستند که در  ـ1

آوردند.  افزایند و کمبود و ندرت پدید می بط قوا، ویرانگری بر ویرانگری میروا
 نگاه کنید به اقتصاد توحیدی 

 22و  22 هو واقع 33و ق  22و یس  143های آل عمران، آیه  قرآن، سوره ـ2

 12قرآن، سوره حدید، آیه  ـ3

 112و  11های  سوره بقره، آیه قرآن، ـ3

 و ... 11و مجادله  32و  33و مرسالت  24های فرقان، آیه  قرآن، سوره ـ 2

و یس،  12و محمد، آیه  41و زخرف، آیه  62ی عنکبوت، آیه ها قرآن، سوره ـ 6
 و ... 22آیه 

( 13و ممتحنه، آیه  14های یوسف آیه  کافر است )سوره خداوند کاریأس از  ـ4
 آید. ... پدید نمیدر  جامعه آرمانی چون کار برد ندارد و یأس و غم و

نگاه کنید به دو فصل پایانی کتاب عدالت اجتماعی و نیز فصلهای عدالت و  ـ 1
 معاد از کتاب اصول راهنمای اسالم.

و زخرف،  23و  31های  ص، آیه 12و  13های  آیه های آل عمران، هقرآن، سور ـ1
 و... 22و یس، آیه  12و محمد، آیه  41آیه 

 3و زمر، آیه  113های بقره، آیه  قرآن، سورهـ 13

و  41و توبه  12تا  1و جن  16تا  13و  نجم  123های نحل، آیه  قرآن، سوره ـ11
 و... 2یونس 

ساالری و این  باره آن مردمکه اندیشیدن در دهد منصفی انصاف می

کرانِ آزادی بیطلبد )عقل خداوندی(.  یابی، عقلی تمام آزاد می سمت

گذارد تا که ظن و گمان آن را پر کنند. گرفتارانِ ظن و  فضای خالی نمی

گمان و در بند این یا آن بیان قدرت، آنانند که این آیات بینات را در قرآن 

 بینند. نمی
 

 

 مستقیم قرآن انسان، مخاطب
 

اعجاز قرآن برای  در پاسخ به این پرسش که از دیدگاه موازنه عدمی،

ساالری شورایی  به اینجا رسیدیم که پیشنهاد مردم در چیستعصر ما 

زار زندگی )تعبیری که علی )ع( برای توصیف اوضاع و  هم در آن شوره آن

برد( معجزه عقل فعال و خالقی است که  احوال عصر نزول قرآن به کار می

صه این عقل بیکران در آن جایی برای وهم و یا خطا وجود ندارد. زیرا عر

آزادی است. واقعیتی را که در این نوبت الزم است شفاف بیان کنیم 

است، نه بنیادها. اصلها  ر قرآن، انسان و نقش او طرف خطاباینست که د

شوند. از  و ارزشها و روشها و هدف همگی به انسان است که آموخته می

تماعی مخاطب قرار گاه بنیادی از بنیادهای اج آغاز تا پایان کتاب، هیچ

آورد، برای هشدار یا  گیرد. قرآن هربار که از بنیادها سخن به میان می نمی

انذاری به انسان است تا که در سلطه بنیادها نماند، خویشتن را آزاد کند 

براین، وسیله انسان هستند. بنا های هو بداند که بنیادهای اجتماعی ساخت

همزمان باید اذعان کرد که این واقعیت  کار او باید باشند نه ارباب او. اما

یابد. آنانی که  در نمی گر توجیهیابد و عقل  سترگ را تنها عقل آزاد در می

آورند که در آنجا  در مجلس خبرگان قانون اساسی بودند شاید به یاد می

همه تأکیدم، در مخالفت با این بنیاد، بر مبنای این درک بود که والیت 

غاز تا پایان، در تضاد است. چرا که قرآن، هم حق فقیه با قرآن، از آ

دهد و هم  گیرد و به انسان می تصمیم را از دست غاصب بنیادها می

که والیت  -هم از نوع تک محوری  بنیادهائی را که بر اصل ثنویت آن

اند، منحل  بنیان گذاشته شده  -و شفاف آنستمطلقه فقیه مثال کامل 

ئی بر اصل توحید و در خدمت انسان، پیشنهاد کند و در برابر، بنیادها می

کند؛ چنانکه بنیاد رهبری سیاسی قدرت محور را که یک تن و یا یک  می

گروه بر انسانها قدرت داشته باشد و حق تصمیم را از آن خود بداند، 

کند و بدین وسیله حق تصمیم را از آنِ انسان  منحل و شورا را برقرار می

کوشم ابعاد گوناگون این الگو از  ، میشناسد. در ادامه بحث می

 ساالری را در قرآن بشکافم.  مردم

 

 .حق تصمیم با انسان است و1
این، اصل آن که حق تصمیم با انسان است و بنابر قرآن اصرار دارد

در شورا، یک نفر یک 12کند، است که هرکس خود خویشتن را هدایت می

و خانوادگی و جنسی از  ای رأی دارد، و مرزهای نژادی و قومی و طایفه

زنی است، نه مقام  مقام شورا مقام نظر و رأی 13شوند. میان برداشته می

اطاعت، و اصالً در این مقام، اطاعت ممکن نیست. با این وجود، نژاد و قوم 

، «یک نفر یک رأی»توان پرسید آیا  اصل  و طایفه واقعیت دارند. حال می

کند؟ هرگاه این دو با رعایت  ل میها، مشکل را ح همراه با الغای تبعیض

 که:شود. توضیح بیشتر این مشکل حل میحقوق همراه شوند، 

ناخته شوید(، هویتها پذیرفته که ش)برای این« لتعارفوا»بنا بر  ـ1ـ1
                                                 

 ...و 12و اسراء  131قرآن، سوره یونس، آیه  ـ12

 13قرآن، سوره حجرات، آیه  ـ13
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اند، البته به شرط آنکه موجب تبعیض نشوند و بنابر این گذارده شود  شده

ساز است  انسان فرهنگ اوست. بدیهی است« ایکرامت انسان به تقو»که 

کند. پس هر  سازد و نو به نو می و در جریان رشد، هویت خویش را می

 انسانی نیز حق دارد هویت خویش را بسازد.

باید با حق اختالف و  برای آنکه حقِ بر هویت نقض نشود، می ـ2ـ1

حق اشتراک و حق شرکت در ساختن هویت جمعی و حق مشارکت برابر 

دم، همراه شود. اما این حقوق به نوبه خود وقتی در والیت جمهور مر

شوند که انسان، انسانی که حق شرکت در شورا و حق برابر  رعایت می

شرکت در والیت جمهور مردم را دارد، استقالل و آزادی داشته باشد. 

بدیهی است که استقالل و آزادی انسان در گرو تغییر رابطه او با بنیادهای 

و  آید که نظام اجتماعی را باز الت بکار آن میجامعه است. میزان عد

تر، نظام اجتماعی عادالنه نظامی است که در  پذیر کند. به بیان ساده تحول

، توحید اجتماعی جانشین تضاد اجتماعی ها هآن با کاستن از بار زور رابط

شود، به ترتیبی که هر انسان، در قوه رهبری خود، مستقل و در کسب  می

 شیدن و نظر یافتن و تصمیم گرفتن آزاد باشد.  اطالع و اندی

اما واقعیت این است که در جهان امروز، هنوز حق تصمیم از آن 

های دارای سامانه دموکراسی لیبرال، به  انسان نگشته است. در جامعه

نیز هست، مردم  ها ههنگام گزینش منتخبان،که قاعدتاً رأی به برنام

ه لحاظ نقشی که بنیاد حزب و گیرند. اما ب هستند که تصمیم می

کنند، برخورداری انسان از حق  جمعی ایفا می های هشخصیتها و رسان

ها، بعد از انتخاب، جانشین  تصمیم کامل نیست. به خصوص که منتخب

 آید که اکثریت ای در می ضع به گونهشوند در تصمیم گرفتن. و مردم می

کند. از این روست که  زمامدار اغلب برنامه پیشنهادی خود را اجرا نمی

کند؛ بیان حق به مثابه هم حق و هم  قرآن سازوکار دیگری را معرفی می

 تکلیف:

هر انسان نه تنها حق دارد هرآنچه را حقیقت )= برداشت خود ـ 3ـ1

داند بر زبان آورد، بلکه مکلف است به این حق خود عمل  از حق( می

رکن چهارم »ه جویند، هرگاه انسانها از این حق اساسی خود بهر 1کند.

شوند و  جمعی هستند، زبان جمهور مردم می های هکه رسان« دموکراسی

های دارای سامانه  کنند که جامعه ها وضعیتی را پیدا نمی جامعه

جمعی به  های هها، رسان اند. در این جامعه ساالری لیبرال پیدا کرده مردم

امعه، نقش فعال آیند و اعضای ج تدریج، به تصرف قدرت سرمایه در می

شوند و  پذیر می دهند و فعل سانه آزاد، از دست میخود را به مثابه ر

 دهند. استقالل و آزادی و در نتیجه، حق تصمیم را از دست می

دهد تاکید بر این است که  ای که قرآن پیشنهاد می در سامانه ـ3ـ1

قالب شوم که در دوران مرجع ان یادآور می2اظهار علم فریضه عالِم است.

ها، با  ایران، در آن روزها که استبدادیان تعرض عمومی خود را به آزادی

با « رادیو بازار»های گروهی به خود، آغاز کرده بودند،  انحصار رسانه

تصدی جریان آزاد اطالعات از سوی مردم، موفقیتی کامل بدست آورد. 

د.هرگاه پیش از آن، در جریان انقالب، همین موفقیت را به دست آورده بو

ها و دانشها و فنون نیز شرکت کنند،  جمهور مردم در جریان آزاد اندیشه

اند، بلکه این  ساالری شورائی را ایجاد کرده نه تنها یکی از ارکان مردم

 اند. ناپذیر نیز ساختهساالری را فساد مردم

باید جانشین تصمیم جمع  بدیهی است که نه تصمیم فرد می ـ 2ـ1

باید فرد را از حق تصمیم خود محروم کند.  مع میشود و نه تصمیم ج

                                                 
و  141و   132و نساء  41و آل عمران  136و  32های بقره، آیه  قرآن، سوره ـ1

 و ... 161اعراف 

 کند، لعنت خدا بر او باد. قول پیامبر )ص(: عالمی که علم خود را اظهار نمی ـ2

قلمرو صالحیت شورا، وضع قوانین پیرامون حقوق، وضعی منطبق با 

حقوق همگانی و حقوق انسان است. چنانکه وجود استعداد رهبری در هر 

این، وضع هر قانونی، خواه ت است و یک حق. بنابرانسان یک واقعی

تعداد و حق باشد، حکم زور است و اساسی، خواه عادی، که ناقض این اس

از اعتبار ساقط است. هر تأسیس سیاسی و یا اقتصادی و یا اجتماعی و یا 

که نیز، ساخته زور است. غیر از این فرهنگی ناسازگار با این استعداد و حق

حقوق هر انسان او را هستند و سلب شدنی نیستند تا شورا بتواند حقوق 

در والیت جمهور مردم سهیم است. پس کسی را سلب کند. هر انسانی 

های ناسازگار با این حق و استعداد، چون والیت فقیه و والیت  والیت

حزب بر عضو خود، والیت پیشوا و... حکم زور هستند. به سخن دیگر، 

باید چنان سازمان یابند که اعضای جامعه، استعداد  بنیادهای جامعه می

 طور کامل به کار اندازند. رهبری و دیگر استعدادهای خود را به 

 

 انسان و بنیاد و2
پذیر باشد و بتواند نیروهای  ای آنکه نظام اجتماعی باز و تحولبر

باید هر انسان امکان بکار انداختن  محرکه را در خود فعال کند، می

استعدادهای خویش را داشته باشد و بتواند زندگی را عمل به حقوق ذاتی 

ها، برای آنکه جامعه، سامانه  ه زندگی در جامعهخود کند. با توجه به تجرب

باید تغییر  ناپذیری پیدا کند، دو نوع رابطه میساالری شورائی فساد مردم

 کنند: رابطه انسان با بنیاد و رابطه بنیادها با یکدیگر.

ساالری شورائی توضیح  به ترتیبی که در قسمت اول مردم ـ2ـ1 

سان ای است که بنیادها بر ان هه شد، در حال حاضر وضعیت به گونداد

اند و انسان از تولد تا مرگ، تحت آمریت آنها قرار گرفته  مسلط شده

است. در چنین شرایطی است که قائمه خانواده، قدرت گشته است و 

های خانواده هستند. در  اعضای آن محکوم به اطاعت از نماد قدرت و الزام

مقام، از قدرت نمایندگی حزب، عضو تابع تشکیالت است. در دولت، هر 

کند و رابطه انسان با دولت، رابطه او با قدرت است. در کارفرمائی،  می

کارکنان تابع کارفرمائی هستند. در مدرسه، شاگرد مطیع معلم و هر دو 

اند. در دین هم باورمندان، مقلدان هستند و هرگاه  های مدرسه مطیع الزام

و پای والیت فقیه به میان آید، بنیاد دینی بر بنیاد سیاسی مسلط شود 

قرار « ولی امر»جان و مال و ناموس هر عضو جامعه نیز در معرض اقتدار 

گیرد. فرهنگ نیز قالبی سخت است که انسان را از کودکی در آن قرار  می

 ماند. دهند و بسا تا نهادنش در گور، همچنان در آن قالب می می

ه استقالل و آزادی را به تغییر این رابطه، آن انقالب بزرگ است ک

باره روابط در خانواده، در قرآن در های هگرداند. آموز انسان باز می

کننده  بیان...سیاست، در حزب، در فرهنگ، در اقتصاد، در پیامبری و 

 چگونگی به انجام رساندن این انقالب است: 

باید رابطه با  در خانواده، اعضاء بر اساس حقوق ذاتی انسان می ●

گر را تنظیم کنند. پیدا کردن نظر و گرویدن به باوری حق هر انسان یکدی

 3است. در نظر و باور، اطاعت، ولو از پدر و مادر، روا نیست.

اظهار حق، جهاد است و اظهار آن در حضور سلطان جائر جهاد  ●

پادشاهان به 2و عمل به حق و دفاع از حق جهاد اکبر است.3افضل است

و بر هر انسان است که به 6کنند آن را فاسد میای درآیند،  هر جامعه

                                                 
 و... 1و عنکبوت، آیه  132های نساء، آیه  قرآن، سوره ـ3

 هادها اظهار حق است در حضور سلطان جائر و جامبر است: برتر قول پی ـ3

اند. و قول قرآن است که جهدکننده را  ر را جهاد با نفس خواندهجهاد اکب ـ 2
 و  ... 61و   6های  های عنکبوت، آیه نمایاند، قرآن، سوره خداوند راه می

 33قرآن، سوره نمل، آیه  ـ 6
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 1مقابله طاغوت رود.

رهبری، محروم سازد، ی که انسان را از حق تصمیم و خودحزب ●

حزب شیطان است و حزبی که، در آن، بنا بر شورا باشد و اصل بر والیت 

حزب خدا است چرا که قائمه این حزب 2بر یکدیگر باشد، حزب خداست.

 رابطه انسان با خدا، یعنی استقالل و آزادی او است.  قدرت نیست، بلکه

و بدانند که هرگاه دین 3ساالران را ارباب خود کنند مردم نباید دین ●

 شود. از خدا نشد، به ضرورت، از آن قدرت می

ها و آنها که مال را وسیله به بندگی درآوردن  مردم نباید از قارون ●

 3کنند، پیروی کنند. انسانها می

پذیرد، حق است. از این رو، انسان  سنتی که تبدیل نمی آن ●

های قدرت که ضد فرهنگ  ها و رسوم و همه فرآورده باید بر سنت می

 5، بشورد.شوند هستند و فرهنگ خوانده می

حاکم هستند  ر، خواه آنها که بر تولید و مصرففکرهای جمعی جبا ●

آیند و  پدید می و چه آنها که در بعدهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی

 6ستانند، ساخته شیطان قدرتند. استقالل و آزادی را از انسانها می

 های هپرستی فرآورد سازی و اسطوره کیش شخصیت و اسطوره ●

 4ها. قدرتمداری هستند و توحید یعنی رهائی انسان از این پرستش

پیامبری یک بنیاد نیست و بر پیامبر است که مانع از آن شود که  ●

 1بنیاد قدرتمدار تبدیل شود. به یک

 و... ●
تغییر رابطه انسان با بنیادهای اجتماعی در این ابعاد، هنوز در 

هائی،  ها، تحقق پیدا نکرده است. هرچند در جامعه از جامعه ای جامعه
شود. برای مثال، تنظیم خانواده بر  تحولی با این سمت و سو، مشاهده می

ها، تغییر در  ت. در برخی حزبمبنای حقوق انسان پیشرفت کرده اس
اندیشه راهنما و تعیین رهبری و گزینش برنامه، با نظر اعضای حزب به 

ها با نظر اعضای کارشناس  گذاری ها، برنامه . در کارفرمائیآید میعمل 
های  ایه بر کار، در جامعهشوند. هرچند سلطه سرم تهیه و اجرا می

ان مجلس و مقام اول قوه ساالر، کاملتر گشته است. نمایندگ سرمایه
مجریه و بسا قاضیان انتخابی هستند، اما هنوز چنان نیست که تمام 

اشند. در مدرسه، به تصمیم از آن جامعه و اجرا با منتخبان جامعه شده ب
شود اما هدف آموزش و پرورش همچنان  آموز توجه می استعداد دانش

هنری نیز غالباً تابع است. بنیادهای فرهنگی و « بازار کار»تابع توقعات 
 همین توقعات هستند.
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) آیه صریح است  26مائده، آیه  و 22تا  11های  های مجادله، آیه آن، سورهقر ـ2
اند. از لحاظ  و پیامبر و آنها که ایمان آورده بر هم عرض بودن والیت خداوند

والیت جمهور مردم ایمان گزیده، آیه گویائی شفافی دارد. بدین قرار، حزب 
 یت برابر دارند.خدا، حزبی است که در آن، باورمندان بر یکدیگر، وال

 3 1قرآن، سوره توبه، آیه ـ3

 116و هود  16و اسراء  32و واقعه  23های مؤمنون، آیه  قرآن، سوره ـ3

و اعراف  133و مائده  143و بقره  23و  23 های های زخرف، آیه قرآن، سوره ـ 2
 و ... 41و یونس  21

بندد، ساخته  یش و پس و راست و چپ بر انسان میوقتی فکری راه را از پ ـ 6
 14شیطان است: قرآن، سوره اعراف، آیه 

 نگاه کنید به فصل اول از کتاب اصول راهنمای اسالم  ـ 4

شود که  نگاه کنید به فصل دوم از کتاباصول راهنمای اسالم. و نیز یادآور می ـ 1
چون زنان پیامبر گمان بردند که پیامبری بنیاد ریاست است و خواستار منزلت و 

های مادی همسر رئیس عرب شدند، این آیه قرآن، بر آنها حالی کرد  ریبرخوردا
 21که پیامبری ابالغ پیام است نه بیشتر: قرآن، سوره احزاب، آیه 

باید تغییر کند تا که انسان  اما رابطه بنیادها با یکدیگر نیز می ـ2ـ2
استقالل و آزادی خویش را باز بیابد. تسلط بنیادی بر بنیاد یا بنیادهای 

ای جز  تلف، فراوان، آزمایش شده و نتیجههای مخ دیگر، در جامعه
گستر، ببار نیاورده است. در دوران معاصر، تسلط استبداد ویرانگر و فساد

حزبی با مرام خاص بر دولت و بنیادهای دینی و اقتصادی و اجتماعی و 
آموزشی و فرهنگی و هنری، در بخش بزرگی از دنیا و، در حال حاضر، در 

مرگ بر مرگ و  جهانی دوم و از آن پس تا امروز، ایران، باعث جنگ
و نابسامانی بر فساد و نابسامانی افزوده است. در ویرانی بر ویرانی و فساد 

نام گرفته « الئیسیته»غرب، جدا کردن دو قلمرو بنیاد دینی و دولت، 
اند و  است. اما در هیچ کجا، بنیادها، بر اصل الاکراه سازمان نجسته

باید از  که بنیادها می این اصلهاشان با یکدیگر تنظیم نگشته است. رابطه
اشند و رابطه آنها با یکدیگر، رابطه قوا نباشد و رابطه یکدیگر مستقل ب

ن عرصه اندیشه و عمل انسان تر کرد همآهنگی و تعاون برای هرچه فراخ
 ، تحقق نجسته است. ای جامعههنوز در  باشد،

شوند؟ چه باید کرد که بنیادها  اما این دو تغییر باال چگونه ممکن می

شان با یکدیگر، بیانگر الاکراه  هه خدمت انسان در آیند و هم رابطهم ب

 باشد؟

پاسخ پرسش فوق اینست که هر یک از بنیادها، بر اصل موازنه 

، باید تجدید سازمان بجویند. هرگاه این انقالب به انجام رسد عدمی، می

اش با بنیادهای دیگر، الاکراه اصل راهنما  در درون هر بنیاد و در رابطه

که از  شوند. از آنجا هایش رها می و الزامشود و بنیادها از بند قدرت  می

دهی  ن است، به عنوان مثال، به سازمانساالری شورائی سخن بمیا مردم

 پردازیم: دولت بر اصل موازنه عدمی می

 

 ساالری شورائی ارکان دولت در مردم و3
ق انسان، ساالری شورائی در برگیرنده حقو قانون اساسیِ مردم

ننده وظایف و اختیارهای ارکان دولت است. ک حقوق جمعی و اصول تعیین

ساالری رواج دارد عمل به حقوق جمعی و حقوق  که این مردم ای جامعهدر 

انسان، در سازگاری با هم، میسر گشته است و کشور استقالل یافته و 

جامعه آزاد شده است. به ترتیبی که هیچ قدرتی از داخلی و خارجی و 

کند و  را شریک والیت جمهور مردم نمی هیچ مقام و موقعیتی دارنده آن

هایش بدل  دولت متولی جامعه، به دولت خدمتگزار جامعه و مجری تصمیم

شود. سامان و سازمان بخشیدن به چنین دولتی تغییرهای اساسی   می

 کند: زیر را ایجاب می

های قدرت مانند مراکز تمرکز  پایه از میان برداشتن ستون ـ1ـ3

 1ارهاقدرت و ثروت و انحص

شوند دولت از جامعه  از میان برداشتن عواملی که سبب می ـ2ـ3

باید برداشت از تولید جامعه باشد  بیگانه شود. برای مثال، بودجه دولت می

باید  باید در معیشت خود، تابع دولت شود. و نیز دولت می و ملت نمی

 مرامی از خود نداشته باشد و حوزه عملی جز حوزه حقوق جمعی و حقوق

انسان، نیابد و رابطه با دولتهای دیگر را جز بر اصل موازنه عدمی )= بر 

اساس احترام به حقوق جمعی و حقوق انسان و حمایت از هر ملتی در 

حقوق جمعیش و هر انسان از حقوق انسانیش در همه جای جهان( تنظیم 

 نکند.
ه، تفکیک ارکان دولت و تنظیم رابطه میان آنها، بر اصل الاکرا ـ3ـ3

                                                 
های  پایه مهوری برای از میان برداشتن ستونتجربه خود را در مقام رئیس ج ـ1

تا شماره  621سالمی از شماره ام. نگاه کنید به انقالب ا قدرت، تشریح کرده
ها را بر شمرده و  پایه ورائی، این ستونساالری ش و نیز، در قسمت اول مردم 621

 ام. توضیح داده
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ساالری،  های دارای سامانه مردم شود: هرچند امروزه در جامعه واجب می
از آنجا که قائمه سه قوه  کیک قوا پذیرفته و مجری است. امااصل تف

مقننه و مجریه و قضائیه قدرت است، تفکیک قوا ناقص و بسا صوری 
یان ها در درون هر یک از قوا و م کننده رابطه است. چرا که قدرت تنظیم

گیرنده مردم باشند و  واست. از این رو، هرگاه بنابر این شود که تصمیمق
باید سازمان  ساالر، به ترتیب زیر می اجرا کننده دولت، ارکان دولت مردم

 بجویند:
 

 یکم( رکن قانونگذاری
باید ترجمان  این رکن واضعِ قوانین عادی است. این قوانین نیز می

« منافع»استقالل این رکن از د. حقوق جمعی و حقوق ذاتی انسان باشن
 های اجتماعی، خود نیازمند شرایط زیر است:  بندی گروه

حق تصمیم با مردم باشد و این رکن، در هر دوره، مجری ـ  الف
برنامه مصوب جامعه در آن دوره باشد. توحید اجتماعی به معنای کاسته 

« منافع»بند ندگان از ، از عوامل استقالل نمایها هشدن بار زور در رابط
های جامعه است اما تنها عامل نیست. به عوامل دیگر  بندی متضاد گروه

 نیز نیاز است که در جای خود، شناسانده خواهند شد.
باید دست کم منتخب اکثریت کسانی باشد که حق  نماینده میـ  ب

رأی دارند. مجالسی که امروزه وجود دارند حداکثر فرآورده رأی اکثریت 
نی هستند، که در عمل هم یا وجودی صوری دارند همچون دهندگا رأی

های مشابه ایران و یا چون  مجلس ایران و کشورهائی دارای رژیم
 شوند. های حاکم می بندی های غرب، معرف گروه دموکراسی

نامه داخلی مجلس ترجمان حقوق باشد و استقالل و  آئینـ  ج
 بشناسد.  آزادی کامل و فرصت بایسته را از آن اقلیت مجلس

باید شفاف و رها از هرگونه ممیزی  گفتگوها و نطقها میـ  د
شوند، هم  هایی که تصویب می ها و طرح )سانسور( انجام بگیرند و الیحه

این، رها از لسی تحت نظارت مردم، بنابرباید شفاف باشند و هم در مج می
 مالحظات قدرت، به تصویب برسند. 

پرسی نباید تنها برای آن باشد  همهمراجعه به آرای عمومی یا ـ ـ ه

باید به  که مردم خود وظیفه قانونگذاری را بر عهده بگیرند، بلکه می

جامعه امکان بدهد موافقت و یا عدم موافقت خویش را با ادامه کار 

 منتخبان خود ابراز کند.
باید استقالل این رکن را از  قانون اساسی و نیز قوانین عادی می ـ و

رکن قضائیه، تضمین کنند و سبب سلطه این رکن بر دو  رکن مجریه و
رکن دیگر نیز نشوند. در جای خود خواهیم دید که دو رکن دیگر نیز 

را بر یکدیگر،  باید به ترتیبی سازمان بیابند که سلطه این سه رکن می
باید از مداخله  شود، می ممکن سازند. در آنچه به رکن مقننه مربوط مینا

 یگر ممنوع باشد. در امور قوای د
های کنونی، وزیران و نخست وزیران )در کشورهای  در دموکراسی

وزیری وجود  هائی که مقام نخست دارای نظام سلطنتی و در جمهوری
روند.  آیند و با رأی عدم اعتماد مجلس می به رأی اعتماد مجلس می دارد(

نتیحه،  آورد. در اما مجلس در اختیار حزبی است که اکثریت را بدست می
شود. و چون  دو رکن مقننه و مجریه در اختیار حزب صاحب اکثریت می

نقش نیستند، بسا حزب  ائی و رکن مقننه در رکن قضائی بیرکن اجر
 شود.  حاکم صاحب سه قوه می

 آیا روش بهتری وجود ندارد؟ چرا، بر اصل موازنه عدمی، روش بهتر
ش خود را استقالل و ها هدف و رو تر وجود دارد: هرگاه حزب و سالم

آزادی کنند و استقالل و آزادی انسان ضابطه کار مجلسیان بگردد، میان 
ای  دو مقام انتخابی، یکی مجلس و دیگری رئیس قوه مجریه، رابطه

بایستی برقرار شود که استقالل دو قوه را میسر سازد و در همان حال، 
ر تجربه ایران پس امکان نظارت دو مقام منتخب و جامعه از میان نرود: د

از انقالب، این طور بنظر رسید که هرگاه وزیران به دو تصویب نیاز داشته 
باشند، یکی تصویب رئیس جمهوری و دیگری، تصویب مجلس، استقالل 
دو قوه و حق نظارت مجلس رعایت شده است. تجربه ناقص بود زیرا، به 

یس جمهوری هنگام تصویب، دو تصویب الزم بود اما به هنگام عزل، رئ
ای نبود و تحمیلی  کننده . با وجود این، اگر تحمیلشد میفاقد اختیار 

وزیر و وزیران با دو تصویب،  گرفت، تحت نظارت مردم، نخست انجام نمی
توانست موفق بگردد. با توجه به این امر که  شدند و تجربه می منصوب می

ـ شود  نمی آید که اکثریت مجلس با رئیس جمهوری هم نظر بسا پیش می
 اساسی قانون – است شده واقع مکرر فرانسه، و امریکا در که امری

 وظایف انجام به انتخابی مقام دو از یک هر که باشد اصولی واجد باید می
اختیارات مقرر در قانون اساسی برخوردار و قوه  برخورداریاز با خود،

ویش ادامه دهد. مجریه، بدور از ابتال به ناسازگاری در رأس خود، به کار خ
باید استقالل مجلس در قانونگذاری و ممنوع شدنش از  ضابطه عمومی می

مداخله در کار دو رکن دیگر و استقالل دو رکن دیگر و ممنوع بودنشان از 
 مداخله در کار مجلس باشد.

 

 دوم( رکن مجریه 
ر وفق قانون اساسی تعیین این رکن که سازمانهای اصلی آن ب

 این،. بنابرنون استمجری قا شود، می
های قدرت ایجاد نشوند و  ایهپ که ستون هرگاه مراقبت شود ـ الف

هائی از حقوق همگانی و حقوق انسان، متناسب با تصدی رشد  پایه ستون
شوند و هیچ قلمرو فراقانونی برای حکومت در نظر  جامعه، جایگزین

یا اختیار و « منافع ملی»و « مصالح دولت»گرفته نشود، به بیان روشن، 
فراقانونی به هیچیک از مقامهای قوه مجریه داده نشود، رکن اجرائی مقام 

شود که به شکل قانون در آمده و به این رکن  اجرای تصمیم جامعه می
 گردد. ابالغ می
از آنجا که بنا بر حق اختالف، اصل بر کثرت آراء و عقاید است، ـ  ب

ی در آن عمل ساالر کان مردمپس دولت، به مثابه نظام سازمانمندی که ار
این، دولت همانا قانون اساسی، و بنابرمرام باشد. مرام  باید بی کنند، می می

ند. اما رکن اجرائی ا حقوقی هستند که در اصول آن قانون، بیان شده
بر موقع، از اکثریت جامعه و یا ائتالفی از اکثریت و اقلیت، )حکومت(، بنا

مرام باشد. از این رو، در قانون  تواند بی نمیکند و به ضرورت  می نمایندگی
آن تعبیه شوند تا که اوالً، دولت  های الزم برای اساسی، باید ضمانت

 چه–مرام باشد و ثانیاً، حکومت نتواند دستگاه اجرائی را وسیله تبلیغ  بی
 . بگرداند خویش مرام –تحمیل به رسد

دو رکن  جانشینونه اختیاری که بدو اجازه رکن مجریه از هرگ ـ ج
 باید ممنوع باشد.  دیگر شدن را، در وضع قانون و قضاوت، بدهد، می

براین رکن قام اطاعت است. بناراستی اینست که مقام اجرا، م ـ د
قانون اجرائی حق دارد متوقع اطاعت از همه آنهائی باشد که در اجرای 

کنند و که مجریان در اجرای قانون، اطاعت کنند. اما شرط این شرکت می
جا، در این1مردم از قانون پیروی کنند، اینست که قانون بیانگر حقوق باشد.

                                                 
قانونی که بیانگر حق یا حقوقی نباشد، حکم زور است. اجرای آن نیاز به زور  ـ1

کند: علت اول اینست  اجرا پیدا نمی یتروزافزون دارد و از جمله به دو علت قابل
کند. چرا  کند را نقض می شکن است حتی قانونی که وضع می قانون که قدرت خود

کنند. و  که هم خود در کمی و بیشی است و هم نیازهایش زود به زود تغییر می
توان بر  توان  همه روزه بر شمار مأموران افزود و نه می علت دوم اینست که نه می

افزود.  بدین سان، قول زوری که برای مجبور کردن مردم به اجرای قانون روزمره 
و...( هشدار است به آدمیان  24قرآن که حکم از آن خدا است )سوره انعام، آیه 

که در محتوای هر قانون تأمل کنند. اگر حقی از حقوق انسان و یا حقوقی از حقوق 
جمعی و یا حقی از حقوق جاندار و طبیعت بود، قانونی موافق حکم خداوند است و 

 غوت است و سرباز زدن از اجرای آن واجب.اگر نبود، حکم طا
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شود،  نماید که چون از حق جز حق صادر نمی این توضیح مهم ضرور می
باید حقی از حقوق انسان  یعنی محتوای حکم می« حکم از آن خدا است»

ت باشد. به و یا حقوق همگانی انسانها و یا حقی از حقوق جانداران و طبیع
قی از حقوق نباشد، چه رسد به سخن دیگر، هر قانونی که محتوای آن ح

که ناقض حقی از حقوق باشد، حکم زور است و تن ندادن به آن، واجب این
ور را مقرر کند و از های ضر باید ضامن است.از این رو، قانون اساسی می

شتن ساالر، و از میان بردا دهی ارکان دولت مردم طریق سازمان
های حقوق و تضمین نظارت  پایه های قدرت و استقرار ستون پایه ستون

مردم، امکان وضع و اجرای قانون ناسازگار با حقوق و یا حقی از حقوق را 
 ندهد. 

با توجه به تجربه تلخ بازیِ تقدم امنیت بر آزادی و یا این حق بر  ـ ه

، و یا رشد بر آن حق، و یا استقالل بر آزادی و یا آزادی بر استقالل

عدالت اجتماعی بر  یا استقالل و آزادی بر رشد، و یااستقالل و آزادی و 

-ندا هایدیگرتجربهشده کههمهدرجامعهایرانوجامعه–اینهمه و به عکس

ئی، به خصوص رکن مجریه، از ساالری شورا ضرور است که ارکان مردم

قدم و تأخر ناپذیری این اصول از یکدیگر، و از مجموعه حقوق که ت جدائی

پذیرند و بلکه تقدم و تأخر به معنای جلوگیری از قابل اجرا شدن  نمی

و عدالت اجتماعی، به مثابه میزان سنجش، در 1حقوق است، پیروی کنند

دقیق پیدا کند به ترتیبی که  های هقانون اساسی تعریف شفاف و وزن

زان این می های ههریک از عملکردهای روزمره هریک از ارکان، به وزن

 2سنجیدنی باشد.

باید بنا  ساالری شورائی، به ویژه، رکن مجریه نمی های مردم رکن ـو

را بر پیشخور کردن و از پیش متعین کردن آینده بگذارد. واقعیتی که 

جهان امروز با آن روبرو است، حاصل محور کردن مصرف و اسراف و 

کردن نظام  ازترباید  هرچه ب ها می تبذیر است. از این رو، جهتِ عمل رکن

 تر کردن آن باشد. به ترتیبی که؛ پذیر اجتماعی و بازهم تحول

 میزان تولید نیروهای محرکه به حد مطلوب برسد. ـ1

 براین،نیروهای محرکه، در جامعه، در جریان رشد، بکار افتند. بنا ـ2

 براین،ین نیروها به حداقل میل کند. بناتخریب ا ـ3

یش خورد، تحقق پذیرد. یعنی اصل هرکس نان از عمل خو ـ3

 استثمار ممنوع شوند.  های هتمامی شیو
باره هیچیک از چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و در ـ 2

باره محیط زیست، عملی که آینده را از پیش متعین کند فرهنگی و نیز در
هائی را تحت این یا آن جبر قرار دهد، نباید مجاز باشد.  و نسل یا نسل

اقتصادی امروز در جهان و تخریب محیط زیست و پیشخور کردن بحران 
اند، محکی است که  ها رویه شده ن کردنی که در جامعهو از پیش متعی

توان میزان غفلت انسانها را از حقوق ذاتی خود و اندازه بسته  بدان می
دگی انسان بودن فضای اجتماعی پندار و گفتار و کردار آدمیان و اندازه بن

با توجه به تجربه، بسا ضرور است که در قانون  ت را تعیین کرد.از قدر
اساسی، دولت از زندگی با کسر بودجه ممنوع شود و حق طبیعت به 

آزاد نسل امروز و نسلهای ن قید شود و دولت موظف شود فضای عمرا
 آینده را بیشتر از نسل امروز، بازتر کند.

باید  زمان اداری میوظایف قشون و دیگر قوای مسلح و نیز سا ـ 6

بدقت و شفافیت تمام در قانون اساسی مشخص شوند. سازماندهی 

                                                 
دهند به ترتیبی که نقض یک حق، نقض  میحقوق یک مجموعه را تشکیل  ـ1

شود. نگاه کنید به بخشهای اول و سوم و چهارم کتاب  حقوق دیگر نیز می
 انسان، حق، قضاوت و حقوق انسان در قرآن 

ای هشتم و نهم و اصول راهنمای اسالم و فصله نگاه کنید به فصل چهارم ـ2
 دهم عدالت اجتماعی

باید به  دموکراتیک قوای مسلح و دستگاه اداری نیز در قانون اساسی می

دقت و شفافیت، تبیین شود. به ترتیبی که سلطه دولت بر جامعه ناممکن 

 شود.
 

 سوم( رکن قضائیه 
 این رکن نیز الزم است؛

ون مرام باشد. مرام این رکن، قانون است و بر دستگاه بد ـ الف

 باید: قضایی است که عمل را به قانون بسنجد. در این سنجش می

گانه راهنمای قضاوت )که  قاضی قانون را با رعایت اصول بیست ـ ب

شرح آنها در کتاب حقوق انسان و نیز در همین مجموعه پرسش و پاسخ 

 -اند درنیامده شناخت به هنوز که ریدیگ اصلهای بسا و –آمده است( 

 اساسی قانون در باید می اصول این بیشتر، منظورتضمین به. کند اجرا

 .شوند درج

دستگاه قضائی حق وضع قانون را نداشته باشد و نیز در کار ـ  ج

 رکن مجریه دخالت نکند. 

المقدور ترجمان دلخواه قدرت  های قضائی حتی برای اینکه رویه ـ د

فافیت تمام باید از ش هم قانون اساسی و هم قوانین عادی مینشوند، 

المقدور نیاز به تفسیر نداشته باشند. در عمل،  برخوردار باشند و حتی

هرگاه اصول قانون اساسی با شفافیت در برگیرنده حقوق باشند و قوانین 

شوند و نیاز به  عادی نیز بیانگر حقوق باشند، هر دو قانون شفاف می

 کنند.  دا نمیتفسیر پی

باید استقالل کامل قاضی را در اصول خود بیان  قانون اساسی می ـ ه

 و اجتماعی، امنیت باید از لحاظ مالی و سیاسی کند. قوانین عادی نیز می

استقالل و آزادی در قضاوت را  ی به معنای برخورداری کامل او ازقاض

 تأمین کند.

 در دسترس همگان باشد.باید آزاد و قاضی  مراجعه به قاضی می ـ و

ول نیروی انتظامی را مردم هر محل ؤها، قاضی و مس ای جامعه در پاره

کنند. اما این روش تنها وقتی با آزادی مراجعه به قاضی و  انتخاب می

زم برای قضاوت را شود که قاضی شرائط ال گزینش آزاد قاضی سازگار می

، دانش قاضی، طرف بودن قاضی، مستقل بودن قاضی داشته باشد. بی

ملزم بودن قاضی به رعایت حقوق و کرامت انسان، تضمین برابری دو 

 قید شوند. باید در اصول قانون اساسی، بسا می 3طرف دعوا،

گزینش قاضی از سوی طرفین دعوا نیز بایستی آزاد باشد.  ـز

بدیهی است هر زمان دو طرف، به تراضی، قاضی معین کنند، قضاوت در 

گیرد. اگر دو  دولت و در قلمرو جامعه مدنی، انجام می بیرون از قلمرو

طرف، حکم قاضی را بپذیرند و اجرا کنند، نیاز به دو رکن قضائی و اجرائی 

که زیانش به جامعه افتد. در مواردی که عمل، جرم یا جنایتی نباشد  ینم

باید بماند. اما   سان گزیدن قاضی آزاد است و آزاد نیز می نیز برسد، این

گاه حکم قاضی منتخب را یکی از دو طرف دعوا نپذیرفت، قوه قضائیه هر

باید حکم خودش را صادر و  دستور اجرای آن را بدهد یا خیر؟ بدیهی  می

است رکن مجریه مجری احکامی است که از سوی رکن قضائی صادر 

شوند. با این حال، بجاست که قاضی عضو این رکن، در رسیدگی و  می

الطرفین یا داور، عنایت  یدگی و قضاوت قاضی مرضیکم، به رسصدور ح

کند.  و اگر عمل جرم و جنایتی بود که تجاوز به حقوق جمعی نیز بشمار 

بود، نیاز به دادستانی است که، از جامعه، در مقام احقاق حقی از حقوق 

جمعی و حقوق فردی،  نمایندگی کند. آیا اگر دادستان هر حوزه قضائی را 

                                                 
روش  23توحیدی، که در آن افزون بر  ادکتاب اقتص 214تا  113در صفحات  ـ3

توان تصور کرد چه اندازه  اند. می استثمار آشکار و پنهان بیان شده روشهای
 ها را ممنوع کند. شود وقتی این روش جامعه عادل می
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انتخاب کنند و او تا وقتی در این مقام است، عضو رسمی مردم آن حوزه 

شود؟ سازگارتر با اصل موازنه  رکن قضائی بشمار رود، مشکل حل می

خابی و مستقل از دولت عدمی اینست که دست کم، این مقام قضائی انت

 جامعه، در دفاع از حقوق جمعی و فردی نمایندگی کند.باشد و از 
 

 هیگرو های هرکن رسان چهارم(
 این رکنی است که بنا بر توضیح باال، مردم جامعه مدنی را خود

 نقص آن در گرو تحقق شرایطی است: باید تصدی کنند، اما تصدی بی می

در جریان انقالب و در نخستین انتخابات ریاست جمهوری و  ـ الف

پس از آنکه استبدادیان تعرض عمومی خود را آغاز کردند و به تعطیل 

ف صدا و سیما و برقرار کردن سانسور دست زدند، از مطبوعات و تصر

جمهور مردم خواسته شد به تبلیغ حق بپردازند و از طریق تقویت جریان 

پا کردن بحثهای آزاد، با سانسور مبارزه کنند. بدین ها و بر آزاد اطالع

به « رادیو بازار»روش بود که حصار سانسور شکست و استبدادیان از 

های دیگری که به جنبش  ربه گرانبها، در جامعهفغان آمدند. آن تج

همگانی روی آوردند، تکرار شد.راستی اینست که هرانسانی که بخواهد 

ول و مکلف به عمل به این ؤعمل کند و خویشتن را مسبه حقوق خود 

حقوق و دفاع از حقوق دیگری بداند و بخواهد به زندگی خود معنی بدهد، 

و دومی، جریان آزاد  ها اندیشهیان آزاد باید در سه کار، اولی، جر می

که  ای جامعهها و فنون شرکت کند.  اطالعات و سومی، جریان آزاد دانش

را از بار زور رها  ها هکنند، رابط تمامی اعضای آن در این سه کار شرکت می

سازد و رشدی  یری را میسر میساالری فسادناپذ کند و مردم می

 جوید. گیر می شتاب

گروهی، چه آنها که دولت تصدی  های هتجربه، رسانبر بنا ـ ب

کند و چه آنها که غیر دولتی هستند، به تدریج به تصرف  می

از این رو، تدبیرهایی  .آیند میهای دارای موقعیت متفوق در  بندی گروه

 الزمند:

باید تحت ضوابطی  هائی که در تصدی دولت هستند، می رسانه ـ1

یان فوق را، بدون سانسور، برقرار کنند. در اداره شوند که بتوانند سه جر

نویس قانون اساسی ضوابطی مقرر شدند. قانون اساسی مصوب  پیش

را تحت نظر شورائی قرار داد. اما  ها همجلس خبرگان نیز اداره این رسان

تجربه ناموفق بود. از جمله به این دلیل که استبدادیان همان ضابطه را نیز 

ه یافته و موجب اصالح ها ادام ای دیگر، تجربهرعایت نکردند. در کشوره

بینی بحران  ن حال، این واقعیت که به رغم پیشاند. با ای ضوابط گشته

های غرب از وقوع آن  اقتصادی و اظهار آن از سوی اقتصاددانان، جامعه

های بوش و بلر، با دادن اطالع  اطالع ماندند و این امر که حکومت بی

های دیگر، به عراق  مریکائی و انگلیسی و جامعههای ا نادرست به جامعه

ها از رهگذر اختیار نزدیک به  حمله کردند و دهها نمونه از این فریب

انحصار بر وسائل ارتباط جمعی، گویای این واقعیت هستند که جریان آزاد 

 برقرار نیستند.  ها اندیشهاطالعات و جریان آزاد 

 کارنامه رئیس»عنوان در دوران ریاست جمهوری، روزانه، زیر 

ها در  دادم. پیش از توقیف روزنامه ، به مردم کشور گزارش می«جمهوری

، روحانیت قدرتمدار شرط عدم توقیف آنها و عدم تعرض به رئیس 63بهار 

این، موظف شدن قرار داده بود. بنابر« طیل کارنامهتع»جمهوری را، 

دی نقد آن و منتخبان به گزارش عملکرد خود به مردم و تضمین آزا

تواند یکی از عوامل آگاهی مداوم  شرکت همگان در ارزیابی و نقد، می

جامعه از وضعیت خویش و غافلگیر نشدن و وسیله نگشتن باشد. بدین 

اندازی بحث آزاد را در قانون اساسی گنجاندن و  قرار، الزام به راه

اداره  های دولتی را موظف به ترتیب دادن مداوم آنها، همراه با رسانه

حلی بر وفق موازنه  بی که سه جریان برقرار شوند، راهبه ترتی ها هرسان

 شود. عدمی می

باید هر قولی را بشنوند و بر هرکس، فریضه  از آنجا که انسانها می ـ2

باید آزاد  های گروهی می ایجاد رسانه 1است که بهترین قول را برگزیند،

صرف صاحبان قدرت )سرمایه و به ت  ها هباشد. اما چه باید کرد که رسان

و اطالعها  ها اندیشهجریان آزاد  ت سیاسی بخصوص( در نیایند و آنهاقدر

موقعیت  گر توجیهدانش »با القای اندیشه و ضد اطالع و  و دانشها را

آنها جانشین نکنند؟ به تجربه، برای این پرسش مهم، پاسخ یافته « متفوق

ق انسان را راهنمای فعالیت ای حقوق همگانی و حقو شد:هرگاه رسانه

گروه اجتماعی خاصی « منافع»خویش کند و در بند این نباشد که بیانگر 

شود و بنا را بر برقرار کردن آن سه جریان بگذارد، نه تنها هیچگاه در 

گیرد تا خود را به قدرتمدارها بفروشد، بلکه امکان  تنگنای مالی قرار نمی

آورد.  های خود بدست می سط فعالیتهای دیگر را برای ب مالی و امکان

آمیز استبدادیان و فشارهای  شود که به رغم رویه خصومت آور مییاد

کردند، روزنامه انقالب اسالمی، پرتیراژترین روزنامه  گوناگون که وارد می

را در  21و  21گاه میزان جمعیت سال تاریخ ایران تا آن زمان شد و هر در

ها،  تراشی گرفتن عامل سانسور و مانع در نظرنظر بگیریم، حتی بدون 

همچنان پرتیراژترین روزنامه در تاریخ ایران است. به سخن دیگر، هنوز 

 ای آن تیراژ را بدست نیاورده است.    هیچ نشریه

سه رکن مقننه و مجریه و قضائیه را موظف  باید قانون اساسی می ـ3

ست که بنا بر حق کند که به جامعه اطالع صحیح و شفاف بدهند. بدیهی ا

و مردم باید حق داشته باشند، صحت و شفافیت اطالع را  ها هاطالع، رسان

تواند  مورد رسیدگی قرار دهند. از آنجا که هدف از انتشار اطالعات می

های  آماده کردن جامعه برای عملی باشد که دولت یا یک رکنی از رکن

ع و شفافیت آن، ، تحقیق در صحت و سقم آن اطالزند میآن، بدان دست 

تواند به آینده موکول شود.  حقی است که، عمل به آن، به هیچ عذری نمی

توانست از جنگها و بحرانهای بزرگ  استفاده به موقع از این حق، بسا می

سازیهای گوناگون جلوگیری کند و در استقالل و آزادی  بحراناقتصادی و 

 ر پیش گیرند. بدین قرار، راه رشد را د ستند راستتوان میها  و صلح، جامعه

ن اساسی را نه قانون عادی که قانو« اسرار دولتی»تکلیف  ـ3

حق اطالع از امور  ن، یکیاز حقوق انسا باید روشن کند. سه حق می

سومی حق تحصیل اطالع  ری حق اظهار علم و اطالع و نظر وکشور و دیگ

کند، مگر در  سازی ممنوع می« سرّخانه» االصل، دولت را از علی 2و دانش،

های دیگر در مواردی که انتشار اطالع برای دفاع از  قلمرو رابطه با دولت

باید  می «سر»قانون اساسی، موارد کشور زیانمند باشد. از این رو، در 

 مشخص شوند و بر انتشار آنها بعد از رفع احتمال زیان، تصریح شود.
نواع فشارهای ، اها هاز آنجا که از اسباب فشار دولت به رسان ـ 2

باید در  مالی هستند، تنظیم رابطه دولت با وسائل ارتباط جمعی، نیز، می
قانون اساسی آورده شود. به ترتیبی که وسائل ارتباط جمعی غیر دولتی، 
هم از فشارهای دولت در امان بمانند و هم از امکانها، در حد خود، 

 استفاده کنند. 
                                                 

 11قرآن، سوره زمر، آیه  ـ1

باید با عمل به تمامی حقوق همراه باشد. با وجود  این  سه حق میعمل به  ـ2
این، حقوق دیگری، چون حق انذار و هشدار و حق برخورداری از استعدادهای 

از « اسرارخانه»خویش در زندگی، آزادی جریان اطالعات و ممنوع کردن ایجاد 
سپرد، بر  سخنی را کسی نزد دیگری به امانت کند. اگر سوی دولت را ایجاب می

سازی و  سرخانه (، 3و  3های  امین نیست که خیانت در امانت کند) تحریم، آیه
دهد، سرشان  مداران است. از این رو، خداوند به آنها هشدار میسربازی، کار زور

 و...   43تا  22های  و طه، آیه 22های مائده، آیه  آشکار خواهد شد: قرآن، سوره
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باید  االصل، می ، علیها هناستفاده دولت از حربه توقیف رسا ـ 6

 ممنوع بگردد. 

حق توقیف نشریه را پیدا کند. به سخن  باید میدستگاه قضائی ن ـ4

بروفق حقوق تهیه و تصویب شود. از  باید میدیگر، قانون مطبوعات 

شوند. پس  ئم مطبوعاتی را انسانها مرتکب میجمله، معلوم کند که جرا

 . کنند میکار پیدا  آنها هستند که با دستگاه قضائی سرو

توان تغییر  بنیادهای دیگر را نیز، همچنان بر اصل موازنه عدمی، می

سازمان و تجدید وظیفه کرد به ترتیبی که تمامی بنیادها به خدمت انسان 

ساالری شورائی را  در آیند و در خدمتش بمانند. گرچه چنین انقالبی مردم

تقالل های اس راهنما، بیان های هگرداند، اما هرگاه اندیش از فساد مصون می

خور در کار نباشد، فرهنگ استقالل و آزادی و و آزادی نباشند و اخالق در

نیز  ساالری شورائی شود و مردم رشد بر میزان عدالت اجتماعی پایدار نمی

 گیرد. در معرض فساد قرار می

 
 ساالری شورائی بیان آزادی، اندیشه راهنمای مردم و4

ساالری شورائی، بیان آزادی است. چرا  خور مردم دراندیشه راهنمای 

که این بیان، تنها بیانی است که انسان را بر استقالل و آزادی و حقوق  و 

دارد و روشهای عمل به حقوق و  استعدادهای ذاتی خویش آگاه نگاه می

گذارد. افزون بر این، عقل او را  فعال کردن استعدادها را در اختیارش می

کند. بیان  استعدادهایش آگاه و او را از بند قدرت، آزاد می بر آزادی و

برد، بلکه مانع از آن  راه رشد به پیش می انسان را در راست آزادی نه تنها

شود که قدرت جانشین انسان شود و انسان را به بندگی خود در آورد.  می

گوی بیانی که بنا را بر توانائی انسان در تغییرکردن و تغییر یافتن و ال

باید راهبر تغییر کردن و تغییر یافتن  نهد، الجرم، خود می تغییر شدن، می

و الگوی تغییر شدن باشد، امکان اجتهاد را به انسان بدهد و در هر چهار 

ها با  بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و نیز در رابطه جامعه

آزاد شدن »ر روند یکدیگر و رابطه انسان با محیط زیست، تغییر الزم را د

 بپذیرد. « رشدکنان

هاشان از  این، برداشته دانشهای انسانها نابرابر و بنابراز آنجا ک اما

ند یکسان نباشند. از این رو، توان حق، نایکسان هستند، بیانهای آزادی می

 بر حق اختالف،بنا

باید اصلی از اصول قانون اساسی باشد و تصریح  آزادی بیان می ـ1

. در استبدادها نون عادی نباید آن را نقض و یا حتی محدود کندشود که قا

محدود، به ه که آزادی بیان ناساالری دارند، به این بهان که صورتی از مردم

دهد، تجاوز کنند و یا بسا به دشمنان ملتی  متجاوزان به حقوق اجازه می

رت جسا« مقدسات ملت»دهد امنیتش را به خطر اندازند و یا به  امکان می

های لیبرال  باید آزادی بیان محدود باشد. در دموکراسی کنندو یا...، می

شوند.  هائی قائل می زادی بیان محدودیتها، برای آ نیز، به همین بهانه

راستی اینست که هرگاه سخنی تجاوز به حقی از حقوق انسان و یا حقوق 

ون بر شود. افز همگانی باشد، آن عمل است که موضوع پیگرد قانونی می

 استفادهها و دانشها، سوء و اطالع ها اندیشهاین، وجود آزادی جریان 

کند. آزادی، زورگفتن  کننده از آزادی بیان را از کرده خود پشیمان می 

کردن آزادی بیان، مجاز کردن زورگوئی برای آنها است که نیست. محدود

دن گفته توانند زور بگویند و نگران موضوع جریان اندیشه و اطالع ش می

 خود نباشند.

ها( نیز از حق آزادی بیان  صاحبان بیانهای قدرت )ایدئولوژی ـ2

 باید برخوردار باشند.  می

باید  ای می نقد باورها از دینی و غیر دینی و هراندیشهآزادی  ـ3

 1اصلی از اصول قانون اساسی باشد.

ث بح»ود را بکار برند و هرگاه جمهور مردم حق نقد و ارزیابی خ ـ3

یمن نقد، بیانهای قدرت اعتبار همه مکانی و همه زمانی کنند، به  را« آزاد

جویند و  تر توحید می ر بیانی رساتر و شفافبازند و بیانهای آزادی د می

و بدین گونه جریان اختالف آراء به توحیدِ در رأی، یک جریان مداوم 

یان آزادی گردد. جامعه هم به تدریج ب عامل گسترش فراخنای الاکراه می

دارد،  کند و آن را از بیگانه شدن در بیان قدرت باز می را راهنمای خود می

های  هرگاه اصل بر سنجیدن شخص به حق شود که از مهمترین شاخص

 ای است. یابی بیان آزادی در هر جامعه رواج

نقش « فکرهای جمعی جبار»با اذعان به این واقعیت که  ـ 2

ممنوع کردن ساخت و  کنند، گوئیم: معموالً می ها بازی ویرانگری در جامعه

شود. هرگاه  آویز قدرتمداری می تبلیغ اینگونه فکرها خود دست

و  ها اندیشههای گروهی نقش خویش را در ایجاد سه جریان آزاد  رسانه

ین سه جریان کافی هستند برای اطالعات و دانشها  از عهده برآیند، ا

د و جبری را به جامعه تحمیل نکنند. با که اینگونه فکرها ساخته نشوناین

شود، همزمان که دولت  این حال، در آنچه به دولت و ارکان آن مربوط می

حق ممنوع کردن ساخت و انتشار فکرهایی را که جبری را به جامعه القاء 

امکان قانونی و  باید از همگانی می های هکنند، ندارد، آحاد مردم و رسان می

ار باشند تا که اتخاذ هر نوع سیاستی و دست زدن عملی نقد آن برخورد

به هر عملی، در عرصه عمومی، پیش از انجام شدن نقد و کامل و شفاف 

شدن آگاهی مردم، ناممکن گردد. هر ایرانی و غیر ایرانی که ماجرای 

جنگ هشت ساله و ممنوع بودن انتقاد از آن و حتی ممنوع شدن پرسش 

جام زهر تسلیم کشید، در نظر مجسم  از آن را که کارش به سرکشیدن

 برد. کند، به اهمیت این تدبیر پی می
از آنجا که اصل بر استقالل و آزادی انسان در گزینش اندیشه  ـ 6

راهنما از دینی و غیر دینی است و از آنجا که بدون اندیشه راهنما، عمل 
ها  یشهتواند قدم از قدم بردارد، جریان آزاد اند ناممکن است و آدمی نمی

از اهمیت واال و بایستگی کامل برخوردار است. از این رو، بنیادهای جامعه 
، به خصوص جریان ها اندیشهدر هر سه جریان آزاد اطالعها، دانشها و 

باید شرکت کنند. بدین قرار، بنیاد دینی نه تنها نباید آرای  می ها اندیشه
باید  ار نماید، بلکه میدینی دیگر را سانسور کند و اصل آزادی دینی را انک

باید  شرکت کند. بنیاد آموزش و پرورش نیز می  ها اندیشهدر جریان آزاد 
شها پیدا کند. به و دان ها اندیشهتغییر الزم را برای شرکت در جریان آزاد 

ز رهگذر آموزان و دانشجویان، به استقالل و آزادانه، ا ترتیبی که دانش
پذیرانه، اندیشه راهنمای خویش را  ابتکار و ابداع و خلق و، نه فعل

برگزینند و دانش بیآموزند و دانش بجویند، نه اینکه مانند وضعیت امروز 
نویسی و جزوه  های کشور کارشان دیکته در اکثر مدارس و دانشگاه

های آنها در شب  جعه به آن و به خاطر سپردن محتوینویسی برای مرا
 امتحان باشد.

تبعیض بسود بیانی از بیانها، موجب  بدیهی است از آنجا که ـ4
و فاسد شدن همان بیان به خاطر بیگانه  ها اندیشهتعطیل جریان آزاد 

دولت را   باید شود،قانون اساسی نه تنها می شدنش در بیان قدرت می
آویز کردن باوری را ممنوع کند، بلکه هرگونه  مرام بگرداند و دست بی

                                                 
شود و زیان را  کار نمیغیر آن آزاد نباشد، حق آش هرگاه نقد باورهای دینی وـ 1

شوند. از آن  های قرآن، بال اجرا می برد. افزون بر این، بسیاری از آیه دین حق می
ها که به انسان هشدار  ل و آیهسوره نح 122سوره زمر و آیه  11جمله، آیه 

ا به تعقل هائی که انسان ر دهند از آنچه بدان علم ندارد، پیروی نکند و آیه می
کند. چرا که  سوره بقره که اصل الاکراه برقرار می 226خوانند و... و آیه  می

 پیروی از آنچه حق نیست، پیروی از آئین زورمداری است.
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 ممنوع کند. باید تبعیض دینی و مرامی را نیز می
یکبار دیگر، تأکید رواست که حقوق و استعدادهای انسان  ـ 1

باید ناقض حقی از حقوق و منکر  واقعیت دارند. پس اندیشه راهنما نمی

استعدادی از استعدادهای انسان باشد. با این حال، انتشار چنین 

باید آزاد باشد. در یک چند از  و نقد آن نیز می یهای هاندیش

های مبلغ تبعیض نژادی و زورمدارانه افراطی  ها، انتشار مرام ریساال مردم

)نازیسم و فاشیسم و همانندهای این دو( ممنوع هستند. فرعونیت، در 

جهان تا جهان را »انواع خود، ضد بیان آزادی بر اصل موازنه عدمی است. 

 دانستن و زور را در تجاوز به حقوق دیگران بکار« جای زور است و بس

« تشویش افکار عمومی»آویز کردنِ  جرم و جنایت است. اما دست بردن،

برای ممانعت از انتشار بیانهای قدرت نیز خود جرم و بل جرمی همگانی 

ای که به  اندیشه نوع باشد بکار بردن زور است، اماباید مم آنچه میاست. 

بیانهایی مانند نازیسم و فاشیسم و راسیسم و  دهد، خیر. زور نقش می

ه همگی انواعی از بیانهای قدرت افراطی هستند، در جامعه آزاد و ...ک

. اما به فرض هم که آیند میارزیاب و منتقد، اصالً به عقل مستقل و آزاد ن

باید آزاد  عقل سخت قدرتمداری پیدا شد و آن را ساخت، انتشار آن می

یتالیا، ها و در ا باشد. تجربه )از جمله در آلمان پیش از روی کار آمدن نازی

ها و در روسیه، پیش از استقرار رژیم  پیش از روی کار آمدن فاشیست

استالین و در ایران، دوران شاه و پیش از استقرار رژیم والیت مطلقه فقیه 

: هرگاه گوید میها و در همه زمانها( به ما  در همه جامعه ها هو پیدایش فرق

عمل کنند و اعضای جامعه به حق و وظیفه خود که نقد کردن است 

اثر نانگارند و آنها را موضوع نقد جدی بسازند، به  ها را بی اینگونه بیان

حل سانسور نیست که  افتند. بنابراین، راه اعتبار می یمن ابتال، در جا، از

های توتالیتر اگر از  های راهنمای استقرار رژیم بگوییم اینگونه اندیشه

ماند. اتفاقاً  صون میع شوند جامعه از شر آنها مسوی دولت ممنو

ای است که سبب گرفتار  آنها محصول سانسور کردن دو جانبهشررسانی 

شود: از سویی، خود  های زورمحور می شدن جامعه به این نوع رژیم

سازندگان این طرز فکرها هستند که به قصد جلوگیری از نقد فکرشان و 

دیگران هم  عاباند و با ار ایجاد امکانات تبلیغی نیازمند فضاهای بسته

پردازند. و سانسور دیگر از سوی دارندگان  شده است به سانسور می

اعتنائی و ناچیز  گیرد که به دلیل بی یاندیشه راهنمای آزادی صورت م

سخن به میان  ها اندیشهبا این تصور که اگر از اینگونه  شمردن خطر و بسا

را بر نقد باز این  شوند، راه رسانند و جدی گرفته می آید، اهمیت بهم می

ساالری شورائی از  بندند. از آنجا که فساد مردم بار می تفکرات خشونت

پندارها و گفتارها و کردارهائی است که زور محتوای اصلی آنها را تشکیل 

 ها اندیشهباید خواستار اظهار علنی و شفاف همه  دهد، جامعه می می

ها را هم برای همگان بگردد و، در همان حال، اسباب ارزیابی و نقد آن

فراهم آورد. رادیو تلویزیون اگر به معنای واقعی کلمه ملی باشند چنین 

 روشی را خواهند داشت. 

ساالری شورائی، سامانه اخالق و معنویت درخور خود را  و مردم

 طلبد. می

 

 ساالری شورائی از فساد اخالق، حافظ مردم و 5
و روشهائی  اند بودهنیز  بانیان دموکراسی نگران فساد و انحطاط آن

اند. اما پیدایش نازیسم و  جلوگیری از فساد آن پیشنهاد کردهبرای 

گذارد که  داری محل تردید باقی نمی فاشیسم و استبداد فراگیر سرمایه

اخالق پیشنهادی کارسازی نداشته است. در حقیقت، وقتی بنا بر روابط 

خالق، اخالق قدرت کند، ا شود و قدرت نقش اول را پیدا می قوا می

 شود. شود و اخالق استقالل و آزادی نمی می

پیرامون اخالق استقالل و آزادی، کتاب کیش شخصیت و اخالق 
ساالری  مردم خواهاندر دسترس همگان است و کسانی که  1آزادی

در گفتار بعدی، به  .یابند میشورائی هستند، اخالق درخور را، در آنها، 
و نیز به فرهنگ استقالل و آزادی و رشد بر اخالق استقالل و آزادی 

 .پردازم میمیزان عدالت اجتماعی 
 

 

 ساالری شورائی اخالق مردم
 

آورد و به میزانی که مدار پندار و گفتار و کردار  قدرت فساد می
افزاید. در خود غرب نیز نظرسازان پیرامون  شود، بر فساد می می

هائی را هم هان نکرده و روشدموکراسی نگرانی خود را از این موضوع پن
ای که میان  اند. در واقع، مبارزه برای پیشگیری از فساد پیشنهاد کرده

گیرد، به تدریج، تضاد را اصل و توحید را  ها بر سر قدرت شکل می گرایش
ز یک »برند  کند. چنانکه انسانهای عضو یک جامعه از یاد می فرع می
ها اشتراک بر سر اصول راهنمای اصالت بخشیدن به تضاد، نه تن«. گوهرند

های همبستگی  دارد، بلکه رشته ساالری و ارکان آن را از میان بر می مردم
کند.  های ضد یکدیگر بدل می بندی گسلد و جامعه را به گروه را نیز می
ای از ارزشهای معنوی دارد، نیاز به اخالق  ساالری نیاز به سامانه پس مردم

ار حقوق انسان به انسان و فراخواندنش به عمل آزادگی دارد، نیاز به تذک
به حقوق خود و دفاع از حقوق دیگری دارد و نیاز به تذکار دائمی کرامت 

 2آورد. به آدمیان دارد. این نیاز را دین بر می ها هانسان و آفرید
آورد به شرط آنکه در بیان قدرت از خود  این نیاز را دین بر می

برین نکرده  ا بر جای خداوند ننشانده و ارزشربیگانه نشده باشد و قدرت 
مادی بدل نکرده  -ته مادیمعنوی انسان را به مدار بس -و مدار باز مادی

باشد. زیرا هرگاه دین در بیان قدرت از خود بیگانه شده باشد، دیگرتنها 
لکه خود عاملی از عوامل ، به تعبیر مارکس، نیست ب«ها هتریاک تود»

 نت و فسادگستری است.مداری و خشواصلی زور
آموزد، اینست: دین  بدین قرار، قاعده مهمی که تاریخ به انسان می

شود، عامل اصالت  به همان میزانی که در بیان قدرت از خود بیگانه می
جستن و ارزش گشتن قدرت در ذهنیت فرد و جمع گشته و موجب 

روابط و ها زور نقش اول را پیدا کند. وقتی زور محور  شود در رابطه می
آید که  به وجود می ای جامعهشود،  مناسبات زندگی فردی و جمعی می

هایی است که یادآور استقالل و آزادی و حقوق انسان به او  خالی از ارزش
که دیگر یادآور  آید میای فاقد ارزشهائی پدید  هستند. جامعه

استعدادهای انسان نبوده و یادآور این واقعیت به آدمیان نیستند که 
ممکن نیست انسانی زندگی را عمل به حقوق خود کند و در همان حال 
حقوق دیگری را رعایت نکند و یا نداند که دفاع نکردن از حقوق دیگری، 

محور  وارونه یک جامعه حق ای جامعهغفلت از حقوق خویش است. چنین 
                                                 

باره اخالق، از ها در ابوالحسن بنی صدر و نوشته کتاب کیش شخصیت نوشتهـ 1
روز جشن معرفت نو»( و 633انقالب اسالمی شماره « ) اگر حجاب نبود»جمله، 

حق »( و  612)انقالب اسالمی ، شماره « ها است بر کرامت انسان و همه آفریده
 ( و... 631)انقالب اسالمی، شماره « راست گفتن و راست شنیدن

مشارکت   kratosمردم و  demos، آوری است که در یونان قدیمدرخور یاد ـ2
ردن به لحاظی نابجا ساالری ترجمه ک داد. پس دموکراسی را مردم معنی می

است. اما از آنجا که فساد با نگاه داشتن کلمه و تغییر معنی آن آغاز شد، 
کراتس حاکمیت معنی یافت. از آن پس، غافل از این واقعیت که، به قول فینالی، 

کند، کثرت آراء  عدم توافق بدون وجود توافق بر عدم توافق وجود پیدا نمی
برد و فساد بر  سر قدرت، اشتراکها را از یادها می بردن آراء در مبارزه بروبکار 

 {22} افزاید. از جمله نگاه کنید به؛ فساد می
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شود که  زاری می ه مزرعه رشد فضیلت ها باشد، شورهاست و به جای آنک
باری و  ای به مرگ رویند. کار چنین جامعه اشکال گوناگون زور میدر آن، 

ویرانگری خواهد انجامید. و از آنجا که دین کارکرد بیانی فراگیر دارد، 
های مؤثر در اعتیاد انسان و جامعه به اطاعت از قدرت، در  معموالً عامل

 آوریم: شوند. چند مثال می دین از خود بیگانه، تبلیغ می
شود، هم به  بیان دینی، پول به مثابه قدرت توجیه می وقتی در ●

شود و هم به رغم تحریم ربا، بهره گرفتن توجیه  یک ارزش بدل می
کند و هم عامل دستیابی به منزلت و موقعیت اجتماعی  شرعی پیدا می

 کند.  شود و این موقعیت برتر نیز توجیه شرعی پیدا می برتر می
یگانه شدن دین در بیان قدرت است و جوئی از عوامل ب و یا سلطه ●

گری باورمند به  لطهشود. چنانکه دین س البته در دین بیان و توجیه می
کند. استثمار او، رعایت نکردن حقوق  باور به خود، توجیه می خود را بر بی

انسانی او، بکار بردن خشونت با او، نابرابری با او و بسا خارج کردن زیر 
 سازد. کند و مشروع می نها توجیه میانساسلطه را از شمار 

گری  سلطهآمیز، چون الزمه  جنگ و دیگر روشهای خشونت ●
بسا  هستند، ولو در دین ممنوع باشند و دین جنگ را کار شیطان بشمارد،

زدائی را به انسان بشناساند  ولو دین روشهای خشونت شوند. واجب نیز می
ان از خود بیگانه شدن دین در و بکار بردنشان را بر او واجب کند، در جری

 یکی جنگ که–شود و خشونت  بیان قدرت، خشونت سرشت انسان می
 واجب نیز ابتدائی جنگ و شود می تقدیس –آنست بردن بکار روشهای از

 1گردد. می
باور و یا اندیشه راهنما تنها بدین خاطر اهمیت تام ندارد  بدین قرار،

خاطر نیز که  ند بردارد، بلکه بدینتوا که بدون آن، آدمی قدم از قدم نمی
راه  د و یا در کجراه رشد در استقالل و آزادی بردار این قدم را در راست

گستری، اهمیت به تمام دارد. از این مداری مرگ و ویرانی و فساد قدرت
که در بیان قدرت از خود دین بمثابه بیان آزادی برای اینرو، مراقبت از 

ند  توا هر انسان است. این حق را انسان نمیبیگانه نشود، حق و وظیفه 
خود بکار نبرد و از بنیاد دین و یا بنیاد دولت بخواهد کار مراقبت از بیگانه 
نشدن دین در بیان قدرت را بر عهده بگیرند. رابطه انسان با بنیادها را به 
ترتیبی که آنها خادم انسان باشند و مسلط بر او نباشند، با رجوع به آیات 

نیز  ابطه انسانِ مخدوم و بنیادِ خادمن، باز شناساندیم. اینک گوئیم: رقرآ
کند هر انسانی داشتن باور را حق خود بداند و در این حق، به  ایجاب می

هیچ بنیاد و یا شخص دیگری، اختیاری ندهد و کار مراقبت از بیگانه 
نشدنش را در بیان قدرت، خود بر عهده گیرد. در عمل به این حق که 

خوانیم، همه باورمندان به یک دین یا یک اندیشه راهنما که  وظیفه می
یابند. اشتراک در مدیریت  ولیت مشترک نیز میؤمس بیان آزادی باشد،
کند که باورمندان به دین و ناباوران به آن و باورمندان  جامعه، ایجاب می

اشند ای اخالقی داشته ب های راهنمای دیگر سامانه اندیشه به اندیشه یا
 هاشان بر اصل استقالل و آزادی و حقوق انسان.  توانا به تنظیم رابطه

 

 ساالری شورائی اصول اخالقی راهنمای مردم
اصول و فروع  ازنه عدمی را راهنمای عقل کردن واصل اول، مو ـ1

دین و یا هر اندیشه راهنمائی را به این اصل سنجیدن، به ترتیبی که 
آزادی و از دیگرحقوق و نیز استعدادهای  انسان هیچگاه از استقالل و

راهنمای را بجوید که ترجمان موازنه  ذاتی خود غفلت نکند. اندیشه
عدمی باشد و رفتاری را بیابد که ترجمان آن اصل و این اندیشه راهنما 

                                                 
نگاه کنید به کتاب  جنگ و جهاد در قرآن نوشته محمدتقی مصباح یزدی،  ـ1

،  1312ان انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،  چاپ اول زمست
صدر در  این کتاب از ابوالحسن بنی و نقد 131تا  131 فصل دوم بخصوص ص

 سایت انقالب اسالمی

 باشد.
و توحید با دیگری  2اصل دوم، دین را راه و روش محبت شناختن ـ2

مثابه ارزش اخالقی اول، هنگامی تحقق  را ارزش دانستن است.توحید به
حیات بدانیم و استعداد انس و کند که امید و شادی را ذاتی  پیدا می

ورزی را در دوستی بکار بریم و از این امر اساسی غفلت نکنیم که  عشق
بدون   ها هعشق به حق و میزان کردن حق در دوستی، توحید است. رابط

که قدرت هائی هستند  بلکه رابطهرعایت این میزان، دوستی نیستند، 
بر اصل توحید، در آغاز، بر میزان حق، دوست و کند. بنا ایجاد و قطع می

دیگر هرگز، در قطع کردن  اید شد و همواره به حق عمل کرد وهمکار ب
تقدم نجست. حتی مشاهده بیرون رفتن از حق و به بندگی قدرت 

مدار  د، بلکه انسان حقدرآمدن دوست، نه تنها نباید سبب قطع رابطه شو
باید استوارتر کند. به ترتیبی  حق و دعوت به حق می را بر ایستادگی بر

یشقدم شود. وقتی او چنین گریز خود در گسستن پیوند دوستی پ که حق
باید عمل به حق را رویه کند و هیچگاه از  مدار همچنان می کرد، حق

 گریز به حق، مأیوس نشود.  ت حقبازگش
آموزد که رابطه حق ذاتی خود او با  القی به انسان میاین اصل اخ

کنند. بدین  حق ذاتی دیگری، رابطه دو حق است که یکدیگر را ایجاب می
شان با یکدیگر، رابطه حقوقشان با یکدیگر باشد، از  قرار، دو تنی که رابطه

آموزد که گذشتن  رابطه قوا با یکدیگر رها هستند. این اصل به هر دو می
خود به خاطر یکدیگر، دروغ است. من از حق خود گذشتم و شما از حق 

هم از حق خود بگذرید و من اول از خود گذشتم و بعد از حق کس و کار و 
دوست، خود و کس و کار و دوست و دیگری را محکوم حکم زور کردن 

کند، تابع زور است و  است. زیرا کسی که به حقوق ذاتی خود عمل نمی
، تسلیم زور شدن است. اگر این زور از ناحیه چشم پوشیدن از حق

دوست باشد، چشم پوشیدن از حق، دفاع نکردن از حق دوست نیز 
هست: عمل به حق خود و دفاع از حق دیگری، دو روش از روشهای 

 پیروزی بر زورمداری هستند.
توحید اندیشه راهنما و عمل، اخالق همین است. بسیارتر از بسیار 

نظر پیشرو هستند و در کردار واپسگرا، در نظر،  کسانی هستند که در
جانبدار ارزشهای واال هستند، در عمل بنده قدرت. توحید بمثابه یک 

کند وقتی عمل ترجمان اندیشه راهنما  اصل اخالقی تحقق پیدا می
 شود. می

وفای به عهد، عمل به توحید به مثابه ارزش اخالقی اول است. 

 3اند. دین را عهدشناسی خوانده ت کهعهد بدان حد اسه وفای بتاهمی

حقوق معنوی و ارزشهائی چون خدمتگزاری، فداکاری و دفاع از حقوق 

 دیگری و... همه ترجمان توحید به مثابه ارزش اخالقی اول هستند.
بکار بردن ارزش توحید، در سازماندهی سیاسی بر اصول استقالل و 

هنگ را فرهنگ استقالل و آزادی و نیز در روابط اجتماعی و اقتصادی و فر
شود که در جامعه، توحید اجتماعی اصل و تضاد  آزادی کردن، سبب می

همواره، اختالف منافع بر اصل  ع بگردند و بمانند. به ترتیبی کهمنافع فر
توحید اجتماعی حل و فصل گردد و اعضای جامعه با یکدیگر و جامعه در 

 صلح برخوردار باشند.  های دیگر، همواره از حق روابط خود با جامعه
ساالری  خور مردماصل راهنما و ارزش سوم اخالق در ،رشد ـ3

شورائی است: هر گاه از رشد، رشد انسان مقصود باشد، تنها وقتی هر 

                                                 
 .قول پیامبر )ص( است: دین جز محبت نیست ـ2

دین عهد با خداوند و نیز عهد انسان با خود و بادیگری است. از این نظر که  ـ3
دین عدل و قسط است و عهد شکستن ستم است، باز دین عهد است. و قرآن، 

و  133 و 24های  های بقره، آیه آن، سورهقر داند: ن مینیز، عهد با خدا و حق را دی
 11و نحل  42و   4و  3و  1وتوبه  26و انفال  132 رافو اع 122و انعام   144و  122

 و... 63و یس 
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انسانی از استقالل و آزادی و حقوق خویش برخوردار است، رشد معنا 
واره بیان های راهنما به ترتیبی که هم یابد. از این رو، نقد اندیشه می

آزادی بمانند، حق و وظیفه هر انسان و هر جمع انسانی است.بدین سان، 
ابالغ و هشدار و بشارت و انذار، یعنی پیامبری، آن حق و ارزش اخالقی 

که اندازه بکار رفتنش، اندازه رشد انسانها در استقالل و آزادی و  1است
ت ارزش اول هائی که قدر دهد.در جامعه رشد هر جامعه را به دست می

گشته است و همگان در پی به دست آوردن این و آن نماد قدرت هستند، 
شود و پیامبری به مثابه ابالغ و  رشد انسان با رشد قدرت جانشین می

خیزد. نمونه بارز آن،  هشدار و بشارت و انذار، به تدریج، از میان بر می
گرفته است. اکنون جهان را فرا بحران سخت اقتصادی و مالی است که هم

جالب توجه است بدانیم اقتصاددانانی چند سال پیش از این، خبر 
وقوعش را داده بودند، اما متصدیان امر و جمهور مردم روی زمین از آن 

ها نیز تقصیر  غافل ماندند. تنها دولتمردان نیستند که تقصیر دارند، جامعه
ر نقد و ابالغ دارند. از ارزش خودبرانگیزی غافل ماندن و شرکت نکردن د

حق و هشدار و انذار نسبت به ناحق و، به القیدی، نکوشیدن در 
کنندگان به حق و  به حق و سپاسگزاری نکردن از قیامبازگرداندن ناحق 

بزرگ را ناگزیر  های هبجا آوردندگان وظیفه پیامبری، گرفتار آمدن به فاجع
 کند. می

ارزش بوده، و فعال و  پذیری ضد تفاوتی و القیدی و فعل از این رو، بی
گر پیشی گرفتن، ارزش خالق بودن و در بعثت و خود برانگیختن بر یکدی

رگ انسان یا انسانهایی است که ولیتهای بزؤولیتی از مسؤاخالقی و مس
تفاوتی، سرنوشت  پذیری و بی خور این عنوان هستند.چرا که فعلدر

قدرت  رگ توجیههای  گستر و شیطان خویش را به قدرتمداران ستم
 2سپردن است.

بینیم که در هیچ کجا، انسانها  در جهان امروز که بنگریم می ـ3

خویشتن را دارای استعداد رهبری و حق مشارکت در والیت جمهور 

انگارند، این  می« نخبه»دانند و در برابر، آنها که خویشتن را  مردم نمی

ان واجب شمارند و اطاعت از خود را بر همگ استعداد را خاص خود می

کنند. خود را صاحب استعداد رهبری دانستن و بکار بردن این  می

آمیز و توأم با رشد در  خویش، زندگی صلح استعداد در اداره زندگی

جامعه را حق خود دانستن و این استعداد و حق را از آن هر انسان و هر 

موجود زنده شمردن، هم حاکی از شعور بر استعدادهای خدادادی در نزد 

از این رو اصل و ارزش اخالقی  ک تک انسانهاست، هم حق بوده وت

ولیت اخالقی انسانی که بر این ؤسساالری شورائی است. م خور مردمدر

کند که هم خود الگو بگردد و هم  استعداد و حق شعور دارد، ایجاب می

مستضعفان، کسانی که از استعداد و حق خویش غافل هستند را به 

پرستی، به  سازی و اسطوره اسطوره3بخواند. استعداد و حق خویش

رهبری پرستی، ناقض همگانی بودن استعداد و حق  خصوص شخصیت

حقوق و کرامت یکدیگر و همگان  این ارزش، همگان پاسداراست.بنابر

                                                 
.   332تا  243مبحث ششم، صفحات « کیش شخصیت»نگاه کنید به کتاب  ـ1

خواند و  میاغوت سوره نحل، پرستش خداوند را اجتناب از ط 36قرآن در آیه 
سوره بقره، راه رشد را از راه غی  226شناسد و در آیه  هدف بعثت پیامبران می

د گیرن کند. و بنا بر سوره حمد، صراط مستقیم را کسانی در پیش می مشخص می
اند و در هستی آفریده، تنها یک راه راست  که نعمت هدایت خداوندی را جسته

 وجود دارد و آن عمل به حق است.

 و ... 34و  36های  قرآن، سوره زخرف آیه ـ2

(، 2تحقق پذیرد )قرآن سوره قصص، آیه  آن روز که برابر وعده خداوند ـ3
ساالری شورائی  گردند و استقرار مردم ستضعفان وارثان زمین و امامان میم

 پذیرد. تحقق می

هرگاه جمهور مردم بدین 3ول همت گماردن به امور همگانی هستند.ؤمس

لور اخالق درخور جامعه، تب 2ولیت عمل کنند، رهبری همگانیؤمس

ساالری و استقالل و آزادی و حقوق انسان و حقوق جمعی انسانها و  مردم

 شود. حقوق طبیعت و جانداران می

ساالری،  خور مردم، به مثابه اصل و ارزش اخالقی درمیزان عدل ـ 2

: پندار آید میبیش از همه، به کار سنجش پندار و گفتار و کردار آدمیان 

از 6کردار نیک، و حق راست گفتن و راست شنیدن نیک و گفتار نیک و

کننده انسانها به بورشوند که قدرت که مج حقوق انسان هستند و مانع می

حاکم شود. بدین قرار، عدل به مثابه ارزش اخالقی،  ها هدروغ است بر رابط

کند:اندازه رواج دروغ و فریب و  انسانها را از این قاعده بس مهم آگاه می

چینی و  سوسه و حسد و نفاق و بهتان و سخننیرنگ و ریا  و وفریفتاری و 

عت جوئی و بدگوئی و ... و رذائل دیگر، گزارشگر شدت و وس عیب

چنان که هستید بر شما »بر قاعده زورگوئی در یک جامعه است. بنا

جستن  دروغ در هر جامعه، اصالت و خدائیشیوع  4،«کنند حکومت می

ها را گزارش  ور در رابطهدن میزان زقدرت در آن جامعه و سنگین ش

بدین خاطر، حق راست گفتن و راست شنیدن در شمار مهمترین  کند. می

 حقوق و واالترین ارزشهای اخالقی است.   
جستجوی میزان عدل و کاربردهای مختلف آن در صحنه زندگی 

ساالری شورایی است. میزان عدل، به خصوص، به کار  شرط بقای مردم
آید.  ها و گفتارها و کردارهایِ بیانگر موازنه عدمی از غیر آن میتمیز پندار

 مهمترین کاربردهای میزان عدل عبارتند از:
آموزد که انسان عادل و جامعه  میزان عدل به آدمیان می ـ1ـ 2

کند که عمل آدمی  عادل و جامعه جهانی عادل وقتی تحقق پیدا می
سود از موازنه عدمی سخن  بیانگرِ اصل و اندیشه راهنمای او باشد.چه

رامی محوری عمل کردن؟ چه سود به داشتن م گفتن و بر اصل ثنویت تک
را از این قاعده کردن و عملی ناقض آن داشتن؟ میزان عدل انسانها تظاهر

ست که، ای جامعهکند: جامعه رشید و در رشد،  آگاه می ابس ارجمند و کار
هنمای فرد و جمع سازگار در آن، عمل فردی و عمل جمعی با اندیشه را

باشد. اندازه ناسازگاری عمل با باور، گویای میزان ضعف وجدان اخالقی، 
نشانگرِ میزان حاکمیت زور بر پندار و گفتار و کردار انسانها، بیانگرِ اندازه 
تخریب نیروهای محرکه و واپس رفتن جامعه، و سرانجام گویایِ تصدی 

 کفایت و ویرانی و فسادگستر است. امور جامعه از سوی زورمدارهای بی

آموزد که تنها قدرت )= زور(  میزان عدل به آدمیان میـ 2ـ 2

هائی که بیشتر و بسا  کند. در جامعه انسان را از حقوق خود غافل می

عموم مردم معتاد به اطاعت از قدرتند، عادت منت گزاردن بر یکدیگر که 

ر دیگری از حق خود به خاط»، یا «به خاطر شما از حق خود گذشتم»

                                                 
م تمن اصبح و لم یه ول وؤپیامبر )ص(: کلکم راع و کلکم مس دو حدیث از ـ3

گزاران و عهدشناسان را  های قرآن که امانت بامور المسلمین، فلیس بمسلم و آیه
  32و معارج، آیه  1شمارد: قرآن، سوره مؤمنون، آیه  بهشتیان می

پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک آموزش زردشت است و حق راست  ـ 2
که دروغ  راست شنیدن، حقی از حقوق انسان است. چرا گفتن و بنابر قرآن،

د ونش تمکار است. کسی هم که دروغ میپوشاندن حق است و پوشاننده حق س
شود که حقیقت را بداند، ستمکار است. افزون بر این، راست گفتن و  و برآن نمی

راست شنیدن عمل به حقوق است و دروغ گفتن و دروغ شنیدن غفلت از 
بوالحسن بنی صدر، از ا«  حق راست گفتن و راست شنیدن»حقوق نگاه کنید به 

 631انقالب اسالمی، شماره 

است. از جمله، قرآن، سوره  های قرآنی )ع( که بازگوئی از آیهقول علی  ـ 6
 33تا  31های  سباء، آیه

  2مجادله، آیه  و 42و  3های  و فرقان، آیه 33یه های حج، آ قرآن، سوره ـ 4
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، به رواج است. حال آنکه بنا بر ارزش اخالقی توحید، گذشتن از «گذشتم

حق، نقض حق خود و حق دیگری و ستمی بزرگ است. میزان عدل، ما را 

کند:در هر جامعه، به همان میزان که انسانها در  از این قاعده مهم آگاه می

د، نظام اجتماعی ظالمانه پوشن ها با یکدیگر، از حقوق خود چشم می رابطه

ای، بنیادها  و ضد رشد و ویرانگر نیروهای محرکه است. در چنین جامعه

قدرتمدار هستند. از جمله، دولت نه ترجمان والیت جمهور مردم که 

 تجسم روابط قدرت است.
حق راست گفتن و راست شنیدن، بدون شفاف شدن  ـ3ـ 2

کند. از آنجا که پندار و گفتار  یپندارها و گفتارها و کردارها تحقق پیدا نم
و کردار قدرتمداران مبهم است و ابهام است که دستیار اول آنهاست، 

شود.  همگانی میولیتی ؤپندارها و گفتارها و کردارها مس شفاف کردن
گیرد. افزون بر این، این  ولیت شناسی را اندازه میؤمیزان عدل این مس

ها و هام در پندارها و گفتاردهد: میزان اب قاعده را هم به دست می
و میزان گیری حاکمیت استبداد بر جامعه  کردارها، شاخصی برای اندازه

های  بار است. جنگها و بحرانها و ویرانگری ها زوری است که بر رابطه
اقتصادی و جز آنها، از جمله، فرآورده ابهام در پندارها و گفتارها و 

جوید و انسان  ه قدرت اصالت میکردارها هستند. در جامعه، به میزانی ک
کند تا  آورد، اخالق و رویه درخور خود را تحمیل می را به بردگی در می

شود.  جایی که وجود ابهام در پندار و گفتار و کردار ناگزیر و بسا ارزش می
در جامعه ایرانی، اعتیاد به اطاعت از قدرت، دو زبان پدید آورده است: 

با نامحرم و زبان روشن برای گفتگو با محرم.  زبان مبهم برای گفت و شنود
ای شده است که راست گفتن و راست  زبان نخستین، زبان رایج در جامعه

زدائی زدائی استبداد نگین دارد. از این روست که ابهامشنیدن مجازات س
 است.

واکنش زورگو نگشتن و در همان حال، همه راههای نفوذ را  ـ3ـ 2
زورگوئی جز تخریب زورگو حاصل نشود، عدل  بر او بستن، چنان که با

زدائی برای رها شدن زورگو از بیماری  است. بکار بردن روشهای خشونت
میزان عدل در اینجا یعنی  زورگوئی، کاربرد موازنه عدمی در اخالق است.

گیری میزانِ واکنش نشدن و حق و امکان ابتکار عمل خویش را از  اندازه
 دست ندادن.

اللهی و امانتدار امانتی است  ةدارای حق و مقام خلیف انسان ـ 2ـ 2
 1که هیچ آفریده دیگری توان بر عهده گرفتن او را در خود ندیده است.

شود.  پس چنین موجودی به طور واقعی تواناست و ناتوانی عارض او می
سازد. در حقیقت، آن را  این عارضه را هم انسان خود برای خویشتن می

سازد. از این رو،  درت و حاکم کردن قدرت بر خود میبا ایجاد روابط ق
پندار و کرداری که توانائی انسان را از یاد او ببرد و او را گرفتار باور دروغ 
به ناتوانی خود کند، ستم و رفتاری ضد اخالق آزادگان است. میزان عدل 

آید. این میزان  به کار سنجش اندازه برخورداری انسان از توانائی خود می
که میزان  ای جامعهکند:در هر  ما را از قاعده مهم دیگری آگاه می

تر، و  برخورداری اعضای آن از توانائی خویش باالست، آن جامعه مستقل
 ها هانسانهای عضو آن استقالل و آزادی بیشتر دارند و بار زور در رابط

زده، احساس ناتوانی، یک احساس عمومی  کمتر است. در جامعه استبداد
 أس ترجمان آنست.و ی

اعتماد به نفس، و در عملِ به حق به انتظار دیگری ننشستن،  ـ 6ـ  2
رفتار اخالقی بر اصل موازنه عدمی  2و نفس خویش را مکلف دانستن،

گوید چسان و چه اندازه نفس  است. میزان عدل به انسان و جامعه می

                                                 
 42سوره احزاب، آیه  قرآن، ـ1

شود، یکی نفس خویش را  دنشان سبب موفقیت میاز درسهائی که بکاربر ـ2
خواهد نفس خویش  مکلف دانستن است. از این رو، قرآن، از پیامبر )ص( نیز می

 13را مکلف بداند: سوره نساء، آیه 

قی عالی خویش را مکلف شمرده و اعتماد به نفس داشته و این ارزش اخال
 چه اندازه در آموزش و پرورش کاربرد دارد. 

امروز بیشتر از زمانهای گذشته، فکرهای جمعی جبار،  ـ4ـ 2
که با وجود این 3اند. انسانها را از استقالل و آزادی خویش محروم ساخته

های غرب، فرد اصالت جسته است، اما فرد نه تنها در برابر  در جامعه
ر تنها گشته، بلکه بیش از پیش، استقالل خود قدرت و بنیادهای قدرتمدا
معی جبار دهد. میان تولید و مصرف فکرهای ج را از دست داده است و می

ای مستقیم  وجود دارد. برای مثال، این امر که در  و احساس ناتوانی، رابطه
، فکر جمعی «ضد اطالعات»دو جامعه امریکائی و انگلیسی، بر پایه 

جنگ فوری با عراق ساخته و جنگ ویرانگری را  جباری به عنوان ضرورت
اند  های تبلیغاتی توانسته ممکن ساخت، حاکی از اینست که دستگاه

احساس ناتوانی را جانشین احساس توانایی نزد همگان کنند. بسا 
جذابیت پیام اوباما رئیس جمهوری منتخب امریکا مبنی بر اینکه 

قعیت است که جامعه آمریکایی حاکی از این وا« یم اگر بخواهیمتوان می»
ای  از رواج فکر ناتوانی در رنج بوده است. در حقیقت، حیات هر جامعه

بستگی مستقیم به احساس توانائی اعضای آن جامعه دارد. مبارزه با 
احساس ناتوانی و کوشش برای درمان این عارضه از جمله در گرو آزاد 

ید و عدل، اندازه تولمیزان 3کردن جامعه از فکرهای جمعی جبار است.
جامعه را از این  مصرف فکرهای جمعی جبار، بنابراین، اندازه آزادی

 دهد. فکرها، به دست می
شخص را به حق »جامعه رشد یاب جامعه ایست که، در آن، ـ  1ـ 2

سنجیدن حق به شخص، روش زورپرستان است. با وجود 2«.می سنجند
شود، سنجیدن حق به  ه میاین، در جامعه، به میزانی که قدرت پرستید

شخص، نه تنها ضد اخالق نیست که جبری اخالقی به شمار است. میزان 
هائی که حق به  کند:در جامعه عدل، ما را از این قاعده بس مهم آگاه می

باال و انسان بنده قدرت و  ها هشود، میزان زور در رابط شخص سنجیده می
شخص به حق، اندازه  تحت انواع استبدادهاست. اندازه سنجیده شدن

را بدست  خویشاستقالل و آزادی و شرکت انسانها در اداره امور جامعه 
 دهد.  می

شود، تقدم و حاکمیت  هائی که حق به شخص سنجیده می در جامعه
مصلحتِ بیرون از حق بر حق، نه تنها پذیرفته است، بلکه دستوری 

اخالق آنست شود. علت نشستن این ضد اخالق بجای  اخالقی شمرده می
سازد. جانبداری از حق،  سازد و مصلحت را قدرت می که حق با قدرت نمی

ود را توانا به این ایستادگی شود. کسی که خ ایستادگی در برابر قدرت می
کند و به تدریج چنان به بندگی قدرت  گرایی شیوه می بیند، مصلحت نمی

ق کند. به این شود ضد اخالق را جایگزین اخال آید که ناگزیر می در می
معنا که عمل به مصلحت را اخالقی و عمل به حق ناسازگار با خواست 

 کند. قدرت را غیر اخالقی تلقی می
هائی که دین در مرام استبداد از خود بیگانه  در جامعه ـ1ـ 2

گردد، اعضای آن، قاضی  ن میو یا بیان قدرتی اندیشه راهنمای آ شود می
یگر، غیابی، حکمهای محکومیت صادر گردند و برای همد یکدیگر می

بر قاعده، میزان اعتیاد اعضای یک جامعه به حاکم کردن خود . بناکنند می
های خود شمردن،  یگری و بیگانه را عامل کم و کسریو محکوم کردن د
در آن جامعه و اندازه نزدیکی اندیشه راهنما به بیان  اندازه کاربرد زور

. از این رو، میزان عدل هم بکار آن دهد میقدرت فراگیر را به دست 
زده را انسانهای استبدادکه اندازه اعتیاد و نوع اندیشه راهنمای  آید می

                                                 
 611و  611  در انقالب اسالمی شماره« فکر جمعی جبار»نگاه کنید به مقاله  ـ3

 همان ـ3

ن اصل است: چون حق است قرآن و ایقول علی )ع( که عمل به آموزش  ـ 2
 فرماید حق است. فرماید و نه چون خداوند می خداوند می
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تیاد و نوع اندیشه معین کند و هم بکار آگاه شدن انسانها از شدت اع
غییر رود. زیرا اصل تغییر کن تا تغییر یابی و الگوی ت راهنمایشان می

میزان عدل بمثابه ارزش اخالقی، به عمل  کردن بگردی، بدون بکار بردن
 گردد.    نمی درآوردنی،

نیاز دارد. چرا که حق  به میزان عدل 1امر به قیام به حق ـ13ـ 2
دروغ بر حق است. عدالت و ناحق فرآورده زور و پوششی از  هستی دارد
ندار است. برای مثال، نیرو وجود دارد و به کار  دار از هستی تمیز هستی

و  آید. اما زور جهت ویرانگری بخشیدن به نیرو است در رشد میزندگی 
ای میان دو انسان و یا میان انسان و  خود به خود وجود ندارد. رابطه

باید برقرار شود و این رابطه،  جانداری دیگر و یا میان انسان و طبیعت می
به  در زور میسر شود. امارابطه تضاد باشد تا که از خود بیگانه کردن نیرو 

 یابد. نیرو طبیعت خود را باز می ای قطع بگردد، محض اینکه چنین رابطه
را از انواع از خود  دل به مثابه یک میزان اخالقی، مابدین قرار، ع

 آموزد میکند و این قاعده را  ها آگاه می ها و شدت آنها در جامعه بیگانگی
ه، اندازه اندازه از خود بیگانه شدنِ حق در ناحق، در یک جامع : که

استقالل و آزادی انسان در آن جامعه و نیز اندازه برخورداری انسان از 
اخالق آزادی چون وجدان اخالقی جامعه  دهد. حقوق خویش را نشان می

دارد که از  انگیزد و آنها را بر آن می انسانها را به قیام به حق بر می گشت،
به آنها، آن آسیب  راه بازیافتن استقالل و آزادی و حقوق خویش و عمل

اجتماعی بسیار سخت را درمان کنند که فراوانی از خود بیگانه شدن حق 
 در ناحق است.

ولی در واقع ضد نما  تبعیضهائی که به دلیل سنن اخالق ـ11ـ 2
ها، بسیارند. چنانکه هنوز تبعیض میان  اند، در جامعه اخالق رواج یافته

شمار رفته و برابری قائل شدن دختر و پسر، یک امر طبیعی و اخالقی به 
ت که تبعیض را قدررود. غافل از این ری زشت گمان میمیان این دو، کا

کاری است. میزان عدل، ایجاد و بکار کند و هر تبعیضی، زشت ایجاد می
ا که تبعیضها احکام گیرد. از آنج رفتن تبعیضها را در جامعه، اندازه می

تنشان اندازه بندگی از قدرت را به فرموده هستند، اندازه به کار رف قدرت
و شمار تبعیضها و اندازه بکار رفتن آنها، گزارشگر انحطاط  دهد. دست می

ساالری شورائی،  اخالقی هر جامعه است. جامعه دارای نظام مردم
ایست که در آن تمامی تبعیضها ملغا هستند. در آن جامعه، اخالقی  جامعه

برکرامت افزودن ژوهی و دادگری و پ ر دانششود که مسابقه د رعایت می
شناسد  به یمن تقوا، میان انسانهای مستقل و آزاد و حقوقمند را ارزش می

و جریان رشد را جریان گذار دائمی از نابرابری در دانش به برابری در 
 2گرداند. دانش می

ناسازگاری نظر با واقعیت و تحمیل نظر بر واقعیت، ستم و به  ـ12ـ 2
یرانی بر ترین کارها است. چرا که و ادگی، در شمار زشتاخالق آزلحاظ 

باطل »افزاید و سرانجام نیز از واقعیت حکم  ویرانی و مرگ بر مرگ می
ای،  استعداد رهبری در هر موجود زنده گیرد. برای مثال، وجود می« شد

یک واقعیت است. زیرا اگر این استعداد نبود، موجود زنده نیز نبود. اما 
ای یک شخص و یا یک گروه والیت مطلقه بر همه زیندگان نظری که بر

رِ شود، یک نظر ناسازگار با واقعیت است. تحمیل این نظر به زو قائل می
دانیم چنین زوری ویرانی و مرگ همگانی  نزدیک به مطلق نیاز دارد و می

آورد. از این رو، ناشدنی است و به میزانی که اعضای جامعه  را ببار می
اعتبار  برند، نظر بی هبری خود را در رشد خویش بکار میاستعداد ر

گردد. میزان عدل،  اد مستند بدان، محکوم به زوال میشود و استبد می
دهد و ما را از این قاعده آگاه  اندازه سازگاری نظر با واقعیت را به دست می

                                                 
 و معارج 22حدید و  1و رحمن  46و نحل  132های نساء، آیه  قرآن، سوره ـ1

 ... و 2و مدثر  2و طالق  33

 « اصول راهنمای اسالم»نگاه کنید به فصل چهارم کتاب  ـ2

 حق های بر واقعیتهر اندازه باور، مرام و اندیشه راهنما با : کند می
ارتر، انسانهای عضو جامعه از استقالل و آزادی و رشد برخوردارتر. سازگ

بحرانها، برای مثال، بحران اقتصادی امروز، از جمله، حاصل ناسازگاری 
حق و به کار بردن زور برای واقعی جلوه  های بر نظرهای رایج با واقعیت

ند اخالق آزادگی بجوی ها اند. هرگاه جامعه ست که مجازیدادن نظرهایی ا
و بپذیرند که نظر نظر است و چه بسا با واقعیت فاصله بسیار دارد، 

خیزد. چرا که بدون این نظرها، قدرت وجود  قدرتمداری از میان برمی
 آورد. یابد و انسان را به بندگی خود در نمی نمی

زش بوده، و جا، ابتکار و ابداع و خلقِ خود انگیخته، اراز این ـ13ـ 2
شوی را بازی کردن، ضد ارزش و ضد اخالق  دهنقش مرده در دست مر

اندازه ابتکارها و ابداعها و خلقهای  ا ازآزادگی است. میزان عدل ما ر
هائی  ها چگونه جامعه توان تصور کرد جامعه کند. می خودانگیخته آگاه می

خواهند شد هرگاه، انسانها به جای آنکه از یکدیگر بخورند، از عمل 
رفتند و اعمال  قی بشمار میاخال ع استثمارها ضدانوا 3ردند،خو میخویش 

آمدند و اطاعت از امر و نهی طاغوت، به  فرموده زشت بشمار می قدرت
 3شد؟ عنوان ستم به خود و دیگری تلقی می

خوب آن فعلی است که سازگار با سامانه ارزشهای اخالقی  ـ13ـ 2
همه وقت جا و راهنما، یعنی حق، باشد. این خوب برای همه، در همه 

گر، نخست زیر سلطه را از شمار انسانها  دانیم که سلطه خوب است. می
« دون انسانها»را از آنِ خود و بد را از آنِ « خوب»برد و آنگاه  بیرون می

آمیز خود توجیه دینی و یا فلسفی نیز  انگارد و برای این رفتار تبعیض می
وبی که حق است مکن است ختراشد. اما کسی نپرسیده است که آیا م می

برای کسی روا دید و از کس دیگری دریغ داشت؟ به سخن دیگر،  را بتوان
به  توانند خود از حق برخوردار باشند و چگونه ممکن است مستکبران می
خورِ برخورداری از حق نباشند؟ هرگاه حق عمل کنند اما مستضعفان در

که استقالل را  یافتند تکبران از خود کرده بودند، در میاین پرسش را مس
 زیر–داشت وقتی دیگری ندارد و میان او و دیگری رابطه مسلط توان نمی

 محروم استقالل، از دو هر رابطه، این زندانی دو که چرا. است برقرار سلطه
 پدید سلطه زیر –گر سلطه رابطه که هستند قدرتی برده دو هر. هستند

 آنکه ردار باشد بید برخوتوان نمی کسی نیز دیگر حقوق از. است آورده
علم به رابطه حقوقمندها با یکدیگر و  دیگران از آنها برخوردار باشند.

گر و زورگویی پیدا  که اگر هم مستکبر و سلطه شود میعمل به آن، سبب 
گری و زورگوئی را  شمار باشد و نتواند بساط سلطه شود، سخت کم

ی وجود و حیات یافت که حق، ذات می بگستراند. و نیز اگر زیر سلطه در
داد. میزان  گر نمی عمل کند، تن به سلطه سلطهاوست و خود باید به آن 

آن شد زورگوید، به یادش  که هرگاه برآید برای این ن میبه کار انسا عدل
باید ویران کند و هر زمان  آرد که برای زورگویی نخست خود را می

کردن خواست زور بشنود، خاطرنشانش کند که حق خویشتن و عمل 
که حق است  و ممکن نیست کسی آن خوبی رابدان را از یاد برده است 

 برای خود بخواهد و از دیگری دریغ کند.   

گذارم و  موارد دیگر بر عهده خوانندگان میبرد میزان عدل را در کار

گیری  باید به کار اندازه عدل نخست می که میزان کنم مینشان خاطر

 ق استقالل و آزادی بیاید.رعایت شدن اصول راهنمای اخال
ساالری  خور مردم ن اصل و ارزش اخالق آزادگی که درششمی ـ6

آموزد که میان هدف و  این اصل به ما می شورائی است، هدفداری است.
زمان، رابطه مستقیم است وقتی انسان از استقالل و آزادی خود برخوردار 

مستقیم  والً، غیراست. در استبداد این رابطه او عامل به حقوق خویش 

                                                 
 31جز سعی او نیست سوره نجم، آیه  بر قرآن، برای انسان،بنا ـ3
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برای رسیدن به هدف، متناسب با اندازه  زمان الزم شود و ثانیاً، می
محرومیت انسان از استقالل و آزادی خویش و غفلتش از حقوق خود، 

 : شود. توضیح اینکه کوتاه می
در استبداد فراگیر، رابطه هدف با زمان از راه این استبداد  ـ1ـ 6

شدت استبداد بیشتر، ناگزیری انسان به شود. و هر اندازه  برقرار می
شود.  پذیر باشد، بیشتر می هدفی که در کوتاهترین زمان تحقق گزینش

اطالع  ها از این قاعده بی بحران مالی کنونی حاکی از آنست که اقتصاددان
داری لیبرال  . راست بخواهی، از آنجا که این اقتصاددانان، سرمایهاند بوده

اند ببینند که  توانسته این، نمیاند، بنابر شناخته یبداد فراگیر نمرا است
ها جذب  بازی انواع بورسها از فعالیتهای تولیدی منصرف و به  سرمایه

محور به اقتصادهای  اند ببینند اقتصادهای تولید ستهتوان نمیشوند.  می
ان تخریب شوند. میزان تولیدهای ویرانگر و میز محور تبدیل می مصرف

کند که استبداد سرمایه نه  این واقعیت آگاه می ما را ازنیروهای محرکه 
تنها بر سرتاسر جهان حاکم گشته است، بلکه در کار استوار کردن 

 دور است.  های هحاکمیت خود بر فضا و زمان، تا آیند
بدین قرار، به نسبتی که رابطه هدف با زمان، مستقیم و استقالل و 

شود جامعه آزادتر و حضور  آزادی انسان در گزینش هدف بیشتر می
ن شود. در درازترین زمان، یعنی وقتی زما کمتر می ها هقدرت در رابط

شود که به همین دلیل استقالل  شود، هدف وصول به خدا می نهایت میبی
این قاعده، ارزش  رسد. بنابر نیز به کمال خویش می و آزادی انسان در آن

یان هدف و زمان به یمن غافل باید ایجاد رابطه مستقیم م اخالقی اول می
نشدن از استقالل و آزادی خویش و گزینش هدف سازگار با استقالل و 

 1آزادی و حقوق انسان باشد.
حق است. جز این،  ازلی و ابدی و تغییرناپذیر یکی و آن نیز ـ2ـ 6

سنتها و عرفها و عادتهائی که حق نیستند، حق بقا ندارند و جریان رشد 
جبر »بر ها، بنا از بداقبالی، در جامعه2ز آنها است.جریان آزاد شدن ا

فرموده، اجباری نیز  عادتهای قدرت، رعایت سنتها و عرفها و «اخالقی
ها که واپس  شوند و جامعه ها که تباه می هستند. چه بسیار زندگی

 روند، بخاطر نشستن ضد اخالق به جای اخالق. مانند و بسا از میان می می

قدرت هستند، زود به زود شکل  های هساخت ها که خرافه ـ3ـ 6

کنند. اما اگر استبداد دینی و استبداد سیاسی و استبداد  عوض می

                                                 
، خاطر نشان شد که «ساالری شورائی ایجابات مردم»بخش قبلی راجع به  در ـ1

کمال این سامانه وقتی است که شرکت مردم در اداره جامعه خویش از 
 این،اشد. بنابردیگر، مالک به چیزی نبنیز رها باشد و کسی نسبت به « ساالری»

و سوره  23قرآن، سوره یس، آیه  خیزد(ستم کردن و ستم دیدن از میان بر
باید  و...  این کمال مدیریت شورائی را هرگاه الگو کنیم، هدف می 11انفطار، آیه 

زمانی را بطلبد که با استقالل و آزادی انسان و رشد او در آزادی و استقالل 
 سازگار باشد.

کند که با حقوق ذاتی انسان و  قرآن همه سنتهائی را الغاء میکه غیر از این ـ2
 حقوق جمعی انسانها و حقوق جانداران و طبیعت سازگار نیستند،

کننده اصل موازنه عدمی هستند، پایبندی به های ایرانی که بازگو نامه اخالق
شمارند. جاویدان  ساخته را زشت می عادتهای قدرتسنتها و عرفها و رسمها و 

که دستورهای اخالقی دوران پیش از اسالم و بعد از اسالم تا قرن چهارم را  خرد
گیرد، خود گواه است بر تمیز دو نوع سنت، سنتی که حق است و  در بر می

کند، دومی رها شود.  سنتی که فرآورده قدرت است. وجدان اخالقی حکم می
تجوی امر جس»حتی اگر آن طور که رنه گنون گفته است و سیدحسین نصر در 

( گفته او را 242تا  221های  ، صفحه1312تهران )انتشارات نی، « قدسی
بمعنای حقایق دارای خاستگاه قدسی و »تصدیق و توضیح داده است، سنت 

تعریف شود، برداشت از حق که حقیقت انگاشته شود، « منشاء وحیانی
ها و  آزاد اندیشه من جریانتغییر بماند. از اتفاق، ضرور است که به ی تواند بی نمی

 ها، نقد شود. ها و دانش اطالع

شدت و « فرهنگی»اقتصادی و استبداد آموزشی و تربیتی و استبداد 

. دهند مین ر شکل نیزدراز و بسا تغیی ها هتداوم داشته باشند، عمر خراف

کان را در دانشها و اطالعها، زمان و مها و  د اندیشهفقدان جریانهای آزا

نهد. این عامل همراه است با چرکین شدن وجدان  سازها می اختیار خرافه

تواند قطع رابطه با زمان  اخالقی جامعه. وجدان اخالقی چرکین دیگر نمی

و مکان واقعی را تشخیص و به انسان هشدار دهد. بریدن از واقعیت، زمان 

کند. چرا که هدف در زمان و  کردار را مجازی میو مکان پندار و گفتار و 

شود و رابطه هدف با زمان و مکان واقعی قطع  مکان مجازی گزیده می

هم برای استقرار  آن« جنگ پیشگیرانه»گردد. برای مثال،  می

های  گزینی هدف« النصر بالرعب»و یا « خاورمیانه بزرگ»ساالری در  مردم

های قربانی و اعضای آنها  ی جامعهبریده از زمان و مکان واقعی یعن

محوری  کها که ترجمان ثنویت ت هستند. این نوع هدف و روش گزینی

خواهد سلطه بر  جنگ پیشگیرانه( میاولی )= اند چرا که هستند، خرافه

خواهد جامعه را  جهان را دائمی بگرداند و دومی )=النصر بالرعب( می

توان یک رابطه و یک  که میتحت والیت مطلق زور نگاه دارد. این تصور 

سازی  سازی است چرا که قدرت از ویران وضعیت را دائمی کرد، خرافه

سازی منحل  جوید و به ویران سازی تمرکز می ن آید و به ویرا پدید می

تر.  اندازه ویرانگری بزرگتر، عمر قدرت کوتاه ،شود. از این رو، هر اندازه می

های خود نیز  قض فاحش در ساختهها از تنا گونه خرافه سازندگان این

 تر و عمر هدفی که غافلند: هر اندازه قدرت متمرکزتر، عمرش کوتاه

عمر ئی و ایجاد رعب با اعمال خشونت، جو تر. سلطه گزیند نیز کوتاه می

گرائی و دراز کردن زمان  بر واقعیتکند. هرگاه بنا قدرت را کوتاه می

 نحل گردد. باید م زندگی باشد، این قدرت است که می

بدین قرار، هرگاه وجدان اخالقی چرکین باشد و اعضای جامعه را از 

ن با هدف آگاه نکند و نسبت رابطه مستقیم هدف با زمان و رابطه طول زما

از  زدائی مدهای رابطه هدف با زمان از راه قدرت هشدار ندهد، چرکابه پی

 3ولیتی همگانی است.ؤاین وجدان و غنی کردن آن، مس

خور انسان ثت و هجرت دائمی، ارزش و کاری درگزیدن بع ـ3ـ 6

بنابر این اصل، زمان، فرآورده عمل است و 3مستقل و آزاد و خالق است.

نه به عکس. از این رو، صاحب اختیار زمان گشتن و از راه رشد، زمان 

خور انسان مستقل و تن، ارزش اخالقیِ برین و کاری درخویش را ساخ

کند و، از راه  نین انسانی پیشاروی خود را باز میآزاد و خالق است. چ

 کند.  تولید، زمان حیات خویش را دراز و درازتر می

ن واقعیت که، بدون تصور بدین قرار، ماندن در گذشته و غفلت از ای

دم را »براین آینده، عمل وجود ندارد، ناقضِ آزادی است. هدف، بنا

ساالری  یسته مردماخالق شا، یا مطلق کردن حال« غنیمت شمردن

زیرا رابطه برقرار کردن با زمان و مکان از راه ویران شدن و ویران  نیست

                                                 
های از نوع  ن وجدان اخالقی جامعه به بدآموزیبا توجه به چرکین شدـ 3
هرکه شد خر، ما »، «نه ته پیازما نه سر پیازیم و »، «انتخاب میان بد و بدتر»

رسوا  خواهی نشوی»، «تقدم و تسلط مصلحت بر حق»، «شویم پاالن آن می
ولیتی همگانی ؤزدائی از وجدان اخالقی مس و...، چرک« اعت شوهمرنگ جم

است و هر انسانی که برآن شود، استقالل و آزادی و توانائی خویش را باز یابد، 
 باید به آن قیام کند. می

تغییر کن تا تغییر یابی و الگوی تغییر شوی، بسا نیازمند هجرت است. اگر  ـ3
تاریخ مسلمانان مهاجرت اند و مبدء  هه انقالبها، در پی هجرت میسر شدهم

( است، از این رو است. قرآن، هجرت را ارزش کرده است، بدین پیامبر )ص
ره، های بق : قرآن، سوره باید ستم ببیند و سکوت کند خاطر که انسان آزاده نمی

و توبه،  42و  43و  42و انفال  133و  14و  11 و نساء 112و آل عمران  211آیه 
 ... و 23آیه 
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بنابر  .است  –شود می خوانده مصرف اقتصادی اصطالح در که –کردن 

پذیری، فعالِ مایشاء  پذیری است و فعل گرائی، فعل قاعده، مصرف

و ویران  شناختنِ اسطوره قدرت و در اعتیاد اطاعت از قدرت، ماندن

 شدن و ویران کردن است.

ساالری شورائی، کاستن از امکانهای آیندگان، ضد  در مردم ـ 2ـ 6

های آیندگان ارزش و  ارزش و خالف اخالق و افزودن بر امکانها و داشته

دیگران »، بازهای تولیدمحور، از دیر اخالقی است. در جامعه عملی

ارزش اخالقی بوده « ورندما بکاریم و دیگران بخکاشتند و ما خوردیم 

باید همه روز از خود بپرسد او به  کس می بر این اصل اخالقی، هربنا 1است.

 تواند بکند؟ جمع و کشور خود چه خدمتی می
ها است که، در آنها، پیشخور  نامهجامعه ایرانی، دارای پرشمار پند

در 2کردن منابع، ضد ارزش و افزودن بر امکانهای آیندگان، ارزش است.
اخالق راهنمای اهل فتوت و عیاران و عارفان، پندار و گفتار و کردار نیک 

گرداند، هم  از آن رو ستوده است که بیابان زندگی را بهشت زندگی می
برای معاصران و هم برای آیندگان. این اخالق به انسان روش دائمی کردن 

هر چه آموزد: هرگاه تمامی آرزوهای کسی برآورده شود و او  حیات را می
خواهد کند، حداکثر زمان در اختیار او، یک عمر صد ساله است. با مرگ 

هایش را خواهند برد و خواهند خورد. اما هرگاه پندار و گفتار و  او، داشته
بدین قرار، از دیر باز، ربط 3جوید. کردار نیک را رویه کند، عمر جاوید می

مستقیم میان  مستقیم و غیر های همستقیم میان عمل و زمان و رابط
 اند. هدف و زمان، بر اهل خرد آشکار بوده

انبوه ارزش شده است. غافل از در زمان ما، پیشخور کردن و مصرف 
که مصرف انبوه تنها با اصالت مطلق بخشیدن به قدرت میسر است. این

حاصل آن، نه تنها کوتاه شدن عمر منابع موجود در طبیعت بلکه کوتاه 
 گار شدن محیط زیست با زندگی است. شدن عمر طبیعت و ناساز

وجود دارند که در رابطه با زمان، چندین ضد ارزش  ـ 6ـ 6 
اند. برای مثال،  گرایان بر پندار و گفتار و کردار انسانها حاکم کرده قدرت

برای دست یافتن به »و یا،  ،«نفی گذشته، ساختن حال و آینده است»
قر و رنج در این ف»و یا، « انی کردباید حال خود را قرب ای بهتر، می آینده

چون آینده » و یا 3«به بهشت در آن جهان است جهان، ضامن رفتن
و یا ... تصورهای نادرست و  2«نامعلوم است، دم را غنیمت شمار.

                                                 
کاشت به انوشیروان، ترجمان فرهنگ  اسخ باغبان پیری که درخت گردو میپ ـ1

باید همواره از خود بپرسد:  رشد و این اصل اخالقی بس ارجمند است: آدمی می
 سراید:  کند. حکیم فردوسی می او برای جمع و جامعه خود چه می

 ویشزن و کودک و خرد و پیوند خ بهر بر و بیم و فرزند خویش  /  ز
 همه سر به سر تن به کشتن دهیم /  از آن به کشور به دشمن دهیم

بحران کنونی اقتصاد و آلودگی محیط زیست، در بخشی بزرگ نتیجه  ـ2
پیشخور کردن و از پیش متعین کردن آینده است. در این باره، از جمله رجوع 

 کنید به کتاب اقتصاد توحیدی

نید به جاویدان خرد، چاپ دو، سخن از  بوذرجمهر حکیم است. نگاه ک ـ3
 23و  23های  ،  صفحه1343تهران  

شود، خالف قول  آموزش دینی وقتی دین در بیان قدرت از خود بیگانه می ـ3
شود که فرمود: خداوند برای انسان یسر خواسته است و نه عسر،  قرآن می

 112قرآن، سوره بقره، آیه 

ته گذشته و آینده نیامده و ذشها اغلب بر این نظر هستند که گ جبریـ 2
نوعی دیالکتیکی «. دم را غنیمت شمار»بر ما چه خواهد رفت، پس  دانیم نمی

شمارد و انسان را محکوم به سرنوشتی  جبر وقوع آینده معینی را قطعی می
کند، اما غافل است  کند. ولو بر همسو شدن با جریان تاریخ  تأکید می محتوم می

بر تاریخ اختیاری برای شود. چرا که وقتی ج می« اردم را غنیمت شم»که مبلغ 
دم را غنیمت نشمرد؟ اثر این  باید بفکر آینده بود و گذارد، چرا می انسان نمی

 آموزی در نپائیدن رژیمهای کمونیستی چه اندازه بوده است؟جبر

سوز هستند. چرا که پیش از تعیین هدف و تشخیص روش،  ارزش
ان رنج و ای وجود ندارد تا به خاطر آن، زمان حال خود را دور آینده

غنیمت گردانیم. حق این است که هرکس معاد  مشقت یا خوشی و دم
وجود ندارد « حالی»این، و بدون آینده، عمل و، بنابر6سازد. را میخویش 

تا بتوان آن را غنیمت شمرد. و حق اینست که نفی گذشته نیز ناشدنی 
 های گوناگون تجربه شده است و ناممکن است. این تصور دروغ در جامعه

های رژیمهای حاکم بر ایران و  بودنش مسلم گشته است. حاصل تجربه
ها نیز  ترکیه و روسیه و چین و...  معلوم است. اما پیش از این تجربه

ناممکن بودن نفی گذشته مسلم بود. چرا که رشد به نقد گذشته و 
شود. وگرنه، کدام انسان است که بتواند بخش  سرمایه کردن آن میسر می

های زیر سلطه، خالی شدن از  خود را نفی کند؟ در جامعه بزرگی از
امعه مسلط، ارزش گشت غافل از فرهنگ خود و پرشدن از فرهنگ ج

که بر فرض که بتوان این محال را ممکن کرد، فرهنگ جامعه مسلط نیز این
 گیرد.   گذشته را در بر می

راه  اما وقتی انسان از استقالل و آزادی خویش برخوردار و در راست

آموزد که گذشته را نقد و سرمایه کند، نه  رشد است، اخالق رشد به او می

رشد های دیگر و آینده که میان  روزی میان درد و رنج و گرسنگی و نگون

 قرار کند. توانمندانه و آینده رابطه بر

از آنجا که انسان بر فطرت آفریده شده است و فطرت توحید  ـ4ـ 6

شمول  حیات او هستند، وجدان اخالقی جهان و حقوق انسان ذاتی 4است

است. در همه جا و همه وقت، وجدان اخالقی هر انسانی و هر جامعه 

گوید: انس و دوستی و عشق، خوب، و کینه و نفرت و  انسانی به آنها می

دشمنی بد است؛ نان خوردن از عمل خویش خوب و بار خود را بر دوش 

ذیرفتن بد و زور نگفتن و زورگو را دیگری گذاشتن بد؛ زور گفتن و زور پ

بازی و  اد خوب و ستم بد است؛ وسطاز زورگوئی بازداشتن خوب است؛ د

گری بد است، چراکه حق و ناحق در عرض یکدیگر نیستند که  منافق

آدمی یکی را انتخاب کند. هرگاه او حق را انتخاب کند، ناحق را نگزیده 

گیرد، در  ق، وسط را میاست و به عکس. پس کسی که میان حق و ناح

بر قاعده، وجدان اخالقی ابن حقیقت، قدرت )= زور( را انتخاب کرده است.

بازی و  جهانی ضعیف و چرکین است وقتی وسطیک جامعه و نیز جامعه 

 پیشگی به رواج است.  نفاق

ای  وجدان اخالقی یا آنچه پاره شمولیِ یکی از دالیل جهان

کنند، این است که  تعبیر می« م جهانیاخالق عا»اندیشمندان از آن به 

شمول، برای توجیه  جدان اخالقی جهانسازان قدرت نیز از و حتی نظریه

کنند.  دان، استفاده میهای خود و نیز چرکین کردن این وج ساخته

دهند. چون  دارند و معانی را تغییر می ها را نگاه می که آنها کلمهتوضیح این

ارزش شمردند اما تعریف آن را تغییر  افالطون و ارسطو که عدالت را

هایِ بیان دین در بیان قدرت در  کننده و یا چون بیگانه 1دادند

هایی مانند ایران که توحید و دیگر اصول راهنمای اسالم را  سرزمین

های معطوف  شناسند ولی تعریفهای آنها را بر اساس اراده اصول دین می

وجود ها خود برهان هستند بر دهند. این کردار به قدرتشان، تغییر می

و  ها هسازان قدرت و بکار برندگان این نظری وجدان اخالقی، هم نزد نظریه

                                                 
قول پیامبر است که بهشت زمینی بیش نیست که با هر کردار نیکوی امروز،  ـ 6

 شود. آن کاشته میدرختی در 

انسان بر فطرت خدائی آفریده شده است و  ،33بنابر قرآن، سوره روم، آیه  ـ4
 قول نیکوی امام حسین )ع( است این قول: فطرت توحید است.

ک.ر. پوپر، ترجمه علی  نوشته نگاه کنید به کتاب جامعه باز و دشمنانش، ـ 1
فصل ششم،  جلد اول، ،1363ر شرکت سهامی انتشار، تهران اصغر مهاجر، نش

 عدالت استعبادی
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 هم نزد جمهور انسانها.

که اعتیاد به اخالقی جهانی وجود دارد. جز این بدین قرار، وجدان

اطاعت از قدرت، وجدان اخالقی یک شخص، یک جامعه و جامعه جهانی 

ر مشترکات زدائی و افزودن ب ش برای چرککند. کوش را مخدوش می

ولیتی همگانی است. چنانکه به میزانی که در ؤوجدان اخالقی جهان، مس

کشورهای مختلف، برای برخورداری انسانها از حقوق خویش، کوشش 

تر و تجاوز به این حقوق وجدان  شود، وجدان بر این حقوق همگانی می

زدائی شده و  جدان وقتی چرکاین و کند. اخالقی جهانی را متأثرتر می

آورد که انسان  شفافیت و بیداری و هشیاری کامل خویش را به دست می

ین وجدان، راهبر ها از کرامت و حقوق خویش برخوردار و ا و همه آفریده

 راه رشد در استقالل و آزادی بگردد. جهانیان در راست

 

 شرایط بیداری وجدان اخالقی
ت که انسان را از کرامت خویش و وجدان اخالقی وقتی بیدار اس

دارد. وجدان انسان بر کرامت خویش، وجدان  آگاه نگاه می 1ها همه آفریده

کند به عمل به حقوق  پیدا می ین واقعیت است که کرامت او فعلیتبر ا

خویش و به کار انداختن استعدادهای خود در رشد و شناختن کرامت و 

و حقوق آنها را دفاع از کرامت و ها و دفاع از کرامت  حقوق همه آفریده

و نیز وجدان بر کرامت خود و به تقوی بر این کرامت 2حقوق خود دانستن.

کند که آدمی پندار و گفتار و کردار خویش را با اصول  افزودن، ایجاب می

های اخالقی راهنما سازگار کند. در بیان قرآنی به محصول این  و ارزش

شود. البته با مرور آیات حق و  اطالق می مبارزه اخالقی در یک کلمه تقوا

های  تعمق بر دستور موکد و مکرر اتقواهلل )از خدا پرهیز کنید!(، محک

 آیند:  اخالقی بس ارزشمند زیر به فهم می

پرهیز باید کرد از کیش شخصیت، خواه خود را نماد قدرت گمان  ـ1

بردن و از خود اسطوره ساختن و خود و دیگران را به کیش 

 پرستی خواندن و چه از دیگری اسطوره ساختن و به پرستش او صیتشخ

کیش، پرستش پرهیز باید کردن از اشکال دیگر این  پرداختن. و نیز

پرستی و... هستند، مانند  پرستی، قوم نمادهای قدرت که نژادپرستی، ملت

 3رأیی و تکروی و...طلبی و خود منشی و جاه منشی و فرعون طاغوت

کرد از دیگری را موظف به خدمتکاری خویش  پرهیز باید ـ2

شمردن، مگر آنگاه که به حقوق کسی تجاوز شود و آن کس مستحق 

 جبران باشد. در عین حال، خدمتگزاری به همنوعان را باید ارزش دانست.  

ارزش شمردنِ قدرت و گرفتار اعتیاد اطاعت  ازپرهیز باید کرد  ـ3

 دن و از آنها اطاعت کردن!از قدرت گشتن و نمادهای قدرت را ستو

طلبی و همه چیز را برای خود خواستن پرهیز باید کرد از انحصار ـ3

های خود را در محروم کردن دیگری یا دیگران دانستن.  و ارضای خواسته

و پرهیز باید کرد از ویران کردن دیگری یا دیگران و برتری جستن بر 

 دیگری یا دیگران به زور!

طلبی،  آویز قدرت از دین و باور را دستز باید کرد پرهی ـ 2

 جوئی کردن! طلبی، آوازه جاه

طلبی و پیشوا و مراد و قطب گشتن از  پرهیز باید کرد از ریاست ـ 6

 داشتن دیگران در جهل!  راه نگاه

                                                 
ها را  همه آفریده  3و لقمان  4و شعرا  43های اسراء آیه  بنا بر قرآن، سوره ـ1

کرامتمند آفریده است. وجدان اخالقی کارش اینست که انسان را از این کرامت 
 آگاه کند و پندار و گفتار و کردار ناسازگار با این کرامت را بر نتابد.

   22سوره فرقان آیه ، قرآن ـ2

 نگاه کنید به مبحث چهارم کتاب کیش شخصیت ـ3

پرهیز باید کرد از همراهی با جمعی وقتی ابواب نعمت به روی آن  ـ4

ع در سختی است! کمال جمع باز است و جدائی از جمع وقتی آن جم

 3جمع بشناسد. های هخود را داشت های هعرفان در اینست که آدمی داشت

پرستان  پرهیز باید کرد از  نگفتن حق از بیم پرخاشگریِ قدرت ـ 1

گوینده حق نماند!  و ترس از اینکه نکند با بیان کلمه حقی حیثیتی برای

خود خویشتن را از کرامت خویش است که بداند هرکس  بر انسان آگاه

تواند دیگری را خراب  کند. وگرنه، هیچ کس نمی سازد و یا خراب می می

 تواند حق را ویران کند. کند. زیرا ناحق نمی

قت نیاز و طلب چاپلوسی از از چاپلوسی به و پرهیز باید کرد ـ1

 دیگری!

پرهیز باید کرد از بیماری شیطان در قلمروهای باور )مانند غلوّ  ـ13

و در مقام مقایسه، خود با دیگری و یا مراد خود با دیگری، برای 2!در دین(

خود گوهر ویژه قائل شدن و در قلمرو سیاسی، خود را نخبه انگاشتن و 

 برای خود بر دیگران والیت مطلقه قائل شدن. 

پذیری و وسوسه ید کرد از بیماری آدم! یعنی اغواپرهیز با ـ11

 6شدن

حیله و پیشگی و  وئی و دوروئی و نفاقوغگباید کرد از در پرهیز ـ12

نیرنگ و فریب! در شمار این جماعتند آنها که قولها و فعلها را موافق 

پندارند و  کنند، آنها که جهل خود را علم می دلخواه قدرت توجیه می

هویت و شخصیت خود را بر دروغ  کنند، آنها که بنای جانشین علم می

کنند و ترویج نفاق  وغها، نفاق پیشه مینهند، آنها که با جعل و نشر در می

جویند و عامل او در درون جمع یا  کنند، آنها که با بیگانه پیوند می می

قرارند و هر لحظه جا عوض  شوند، آنها که چون جیوه بی جامعه می

اند،  کوشند که خود بدان گرویده وری میکنند، آنها که در تخریب با می

ناپذیری  کاری و یا سازش مبلغ سازشومصلحت، آنها که بنا بر موقع 

 شوند، آنها که ... می

 تفاوتی و تبلیغ ناتوانی! و سستی و بی 4پرهیز باید کرد از یأس ـ13

شکنان آنهایند که با  شکنی! پیمان پرهیز باید کرد از پیمان ـ13

شکنند، آنهایند که با باور خود، از راه تحریف  عقیده و باور خود عهد می

شکنند، آنهایند که با از خود بیگانه کردن دین حق در بیان  آن، عهد می

شکنند، آنهایند که عهد بر حق خود با  قدرت، با دین و باور حق عهد می

طلب و بندگان مقتضیات روز  شکنند، آنهایند که فرصت ری را میدیگ

کنند، آنهایند که در حقانیت  هستند، آنهایند که با دین و باور تجارت می

کنند و این کار را توجیهی برای شکستن پیمان  قا میحق شک ال

 ... کنند، آنهایند که می

تفرعن،  فروشی، طلبی، جلوه پرهیز باید کرد از جاه و تشخص ـ12

طلبان و  گوئی! در شمار جاه زنی و گزافه تفاخر و خودستائی با الف

جویان و ... هستند کسانی که تخریب دیگران را مایه تشخص  تشخص

کنند، کسانی که در دیگران و در امور از دید موقعیت موهومی  یخویش م

خواهند به دست آورند، کسانی که  نگرند که برای خود قائلند و یا می می

دانند  انگارند و از خود می هائی را که داشته می ها و بسا نداشته دائم داشته

ند، کن فروشی تبذیر می کشند، کسانی که در جلوه را به رخ دیگران می

زنند اما در مقام  کسانی که در مقام سخن گفتن، الف از سخن چو در می

                                                 
قول پیامبر )ص( و تعریف او از درویش. پرسش و پاسخهای درویشان با  ـ3

 کتاب اصول راهنمای اسالم 136و  132های  پیامبر )ص( در صفحه

 44و مائده  141های نساء، آیه  کند: سوره قرآن غلو در دین را ممنوع می ـ 2 

 ... و قرآن، سوره ناس ـ 6

 ، یأس از خدا روش کافران است. 14بر قرآن، سوره یوسف، آیه بنا ـ 4
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زنی نیز ناتوانند، کسانی که مدح و ثنا دوستند، کسانی که  عمل، از خشت

خواهند از راه دست انداختن دینی یا مرامی و یا شخصی، تشخص  می

 ... بجویند، کسانی که
توزی  و بخل و کینه ائل اخالقی چون حسدپرهیز باید کرد از رذ ـ16

و از 1باید پناه برد ... از شر حاسدان به خداوند می گرائی و غیظ و و خشونت
ورزی و غیظند و چون  توزان  نیز که گرفتار خشونت شر بخیالن و کینه

افتند و تا او را خراب نکنند، آرام  کرم به جان هر صاحب استعدادی می
شوند. بسا  به دیگران، رنجور می گیرند. از شر آنها که از سود رساندن نمی

چشم سود رساندن کسی به دیگری را نیز ندارند، از شر آنها که کینه 
شتری و غضب شیطانی و احساس مالکیت نسبت به دیگران را با هم 

کنند،  از شر  دارند، از شر آنها که به نام دین، کینه و خشونت را ترویج می
 .آنها که ... به خداوند پناه باید برد

انی و رانی و بدگم پرهیز باید کرد از عناد و لجاجت و شهوت ـ14
 گرائی! بخت و اقبال

ها، ترس از  ز باید کرد از ترس، ترس از شخصیتپرهی ـ11
قدرتمدارها، ترس از مطلقهای ذهنی خود، ترس از اظهار باور خویش و 

 ای از بیم هو شدن، ترس از ... تظاهر به داشتن عقیده
د کرد از جلوگیری از اظهار اندیشه و دیگر انواع پرهیز بای ـ11

سانسورها، از دست انداختن و به تمسخر گرفتن آنان که نان از سعی خود 
از افترا  به قصد از اعتبار انداختن اندیشه و صاحب اندیشه، از  2خورند، می

ایجاد سابقه ذهنی بد نزد مردم نسبت به اهل حق، از خود یا دیگری را 
، از گم کردن صدای حق در میان قیل و قال دروغ، از ناچیز کردن

چینی و غیبت، از مکر و فریب و غدر و خیانت  راشی، از سخنت مترسک
 در امانت، از ...

جوئی و تشویق به  ید کرد از ریاکاری و عذر و بهانهپرهیز با ـ23
 و اسراف و تبذیر! فحشاء

ها را  حُسناز جز عیب و نقص ندیدن و بسا  پرهیز باید کرد ـ21

 3عیب دیدن و چشم بر روشنائی بستن و همه جا را تاریک تصور کردن!

ت خویش است که مقام و منزلت و هنوز بر انسان عارف بر کرام

اللهی را حق خویش بشناسد و خیانت در امانت خداوندی را روا  ةخلیف

استقالل،  نبیند و خویشتن را به صفات کمال حق متصف کند؛ به صفت

دانائی، توانائی، خودشناسی، پرسشگری، تعقل، حزم، تدبر، آزادی، 

نگری،آزمودگی،  زیبائی، لطافت، بینائی، هشیاری، فرزانگی، هستی

پروری، بخشندگی، غفران، مهربانی، رأفت، شفقت، دوستی،  فضل

کرداری، اخالص،  ، راستورزی، تألیف قلوب، مروت، راستگوئی عشق

مد گشتن و اعتماد کردن، ادب، وقار، داری، معت شناسی، امانتوثوق، عهد

اری، قسط، دادگری، دادگستری، مد شکیبائی، حق متانت، روابینی،

زدائی، ابتکار، ابداع، خلق، صنع، ارجمندی، شرف،  ستیزی، خشونت ستم

نیازی،  رسانی، کفالت، بی دلی، نیکوکاری، یاری، روزی پاکدامنی، نیک

ری، گذشت، شهید و حافظ حق و پذی توانگری، انفاق، ایثار، پوزش، پوزش

گزاری،  شناسی، سپاسگزاری، ارج ، حقعشق و... گشتن، قدرشناسی

رستگاری،  دستی، دزیستی، گشادهرشادت، شجاعت، شادروئی، خرسن

شناسی،  دانی، حسابرسی، موقع پذیری، حساب شناسی، پند حیا، شرم

و بدین اندیشی، ...، بزرگی جستن از رهگذر فروتنی  دوراندیشی، عاقبت

 3ها زندگی فانی را جاودانه کردن. خُلق
                                                 

 قرآن، سوره فلق ـ1

 13و  41های  های توبه، آیه قرآن، سوره ـ2

 برای تفصیل همچنان نگاه کنید به مبحث چهارم کیش شخصیت ـ3

 وع شود.ها، در کتاب کیش شخصیت رج های مرجع پرهیز کردنی به آیه ـ3

های ارزشمند که در باال آمدند همگی  بدیهی است که این صفت

اند و به مکارم اخالق  عالوه بر اینکه اصول و روشهای زیست اخالقی

گزار آنها و خود اسوه و  آموزد و رسول اسالم پیام که قرآن می2معروفند

اند از غفلت از  اند و بازدارنده عقل آموزگارشان است، اخالق آزادگی

پی مجاز و خیال و وهم نگردد و آنها  استقالل و آزادی خویش و اینکه در

را دستمایه ساختن این و آن بیان قدرت نکند. بنابراین، این اخالق نه تنها 

آید، بلکه اعضای جامعه  به کار تک تک انسانهای مستقل و آزاد می

توانند مدعی داشتن  امعه، تنها زمانی میمستقل و آزاد، به حیث یک ج

ساالری شورائی باشند که  پذیر و سامانه مردم اعی باز و تحولنظام اجتم

 متصف به این اوصاف باشند.

ای که راهنمایش بیان آزادی و دارنده این اخالق و برخوردار  و جامعه

استقالل و « فرهنگ»ساالری شورائی است، غنا جسته است به  از مردم

شود و هر  ادی، به فرهنگی از رهگذر رشد که، آن به آن، نو به نو میآز

 است. « تجدد»روزش گواه 

 

 

 بیان آزادی الزمه

 فرهنگ استقالل و آزادی
 

هنگامی که انسانها در استقالل و آزادی و با بکارگیری استعداد 

که نو به نو  گیرند میابتکار و ابداع و خلق خویش در جریان رشدی قرار 

گیرد. فرهنگ  شکل می« فرهنگ استقالل وآزادی»، ده استشون

استقالل وآزادی، دستآورد مدیریت زندگی فردی و جمعی در استقالل و 

شود. انسان  نمیآزادی و رشد پایدار است و بدون آن، این زندگی میسر 

سازد و در ساخته  کند. وقتی می سازد و یا ویران می موجودی است که می

افزاید،  های جدید می کند و بدان ساخته خته را نو میزید و سا خود می

کند. و چون  سازد و در آن زندگی می فرهنگ استقالل و آزادی را می

اید، در ضد فرهنگ قدرت است افز کند و ویرانی بر ویرانی می ویران می

 کند.  سازد و، بدان، چگونه مردن خویش را تدارک می که می

 بخشد: می دانش و آرایش میدر شاهنامه، فرهنگ به جان آد

 زگوهر سخن گفتن آسان بود        که فرهنگ آرایش جان بود 

ای از فرهنگ و ضد فرهنگ  ها، مجموعه واقعیت اینست که جامعه

زیند. میزان استقالل و آزادی انسان و رشد او در هر  سازند و در آن می می

معه معلوم توان از نسبت فرهنگ به ضد فرهنگ در آن جا جامعه را می

ساخت. پاگیری استبداد در هر فضایی نیازمند ضد فرهنگ قدرت است 

و، در برابر، والیت جمهور مردم به فرهنگ استقالل و آزادی نیاز دارد. 

راه رشد، نیاز به ابداع و  ان در اداره جامعه خویش، در راستشرکت همگ

ه فرهنگ آزادی است ک ابتکار و خلق دارد و این تنها فرهنگ استقالل و

ابتکار و ابداع و خلق است. زیرا چنین مدیریتی برای بکار انداختن 

نیروهای محرکه در زندگی، نیاز به ابتکار و ابداع و خلق دائم دارد. وگرنه، 

افتند.  و در ویرانگری و مرگ بکار می دهند میاین نیروها تغییر جهت 

افتاده باشند،  هرگاه نیروهای محرکه یک جامعه در ویرانگری و مرگ بکار

در واقع باید گفت در آن جامعه تحولی فرهنگی رخ داده است که بدان، 

 ضد فرهنگ قدرت، جایگزین فرهنگ آزادی گشته است.

 

                                                 
 پیامبر )ص( هدف بعثت خویش را مکارم اخالق دانسته است. ـ 2
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 نسبت فرهنگ استقالل و آزادی به ضد فرهنگ قدرت
مند نیز هست. چرا که فرهنگ رهآورد  مندی فرهنگ هر هستی

مندی وقتی به حقوق  هستی مند است. هر های حیاتی یک هستی فعالیت

بر تعریف دهد. بنا حیاتی انجام می کند، فعالیتی ذاتی خویش عمل می

سازد زیرا هستی او، همانا  ، بدین فعالیت، فرهنگ خویش را میفوق

ها و استعدادهای اوست. بر این اساس، میان فرهنگ  مجموعه توانائی

ضد فرهنگ  گیرد و سرچشمه می استقالل و آزادی که از حقیقت هستی

 ها و بسا تضادهای زیر، قابل تمیز هستند: نایکسانی قدرت

فرهنگ استقالل و آزادی ترجمانِ موازنه عدمی و توحید است  ـ1

به سخن 1همانطور که ضد فرهنگِ قدرت بیانگر ثنویت و شرک است.

دیگر، در فرهنگ استقالل وآزادی، عناصر واجد زور وجود ندارند و در 

نگِ قدرت همه روابط و مناسبات باردار زورند و، در آن، برابر، در ضد فره

نسبت فرهنگ استقالل و آزادی به  جاصر فاقد زور وجود ندارند. از اینعنا

 گیری است: ضد فرهنگ قدرت در هر جامعه، با شاخصهای زیر قابل اندازه

 الف( زیندگی جامعه و بسا طول حیات آن؛

بکار رفتن رشد و اندازه ب( میزان بکار رفتن نیروهای محرکه در 

 این،آنها در ویرانگری. بنابر

ج( میزان رشد جامعه و اعضای آن و بسا شتاب آهنگ رشد آن و 

 نزدیک و دور. در نتیجه، های هبرآورد آن برای آیند

د( میزان مشارکت جمهور مردم در مدیریت جامعه و وطن خویش و 

 .انیبسا میزان مشارکت آنها در مدیریت زندگی جامعه جه

را مطلق کردن و بدانها سنت و یا هر نام دیگر نهادن  ها هبرساخت ـ2

و فعالیت حیاتی را در تکرار آنها فرو کاستن، جز از رهگذرِ ویران کردن 

نیروهای محرکه ممکن نیست. هر کس به خود زحمت تجربه کردن را 

یابد که وضعیتی را ایجاد کردن و آن را تکرار کردن، یک  در می بدهد،

زمان کوتاه از زندگی را تکرار کردن بیش نیست. این کار، عمر انسان را 

گرداند و به  های شخص را به ناتوانائی بر می کند و توانائی بسیار کوتاه می

بدین تجربه، شخص از  بخشد. استعدادهایش سمت و سوی ویرانگرانه می

 شود: قاعده اول زندگی در فرهنگ استقالل و آزادی آگاه می
گ استقالل و آزادی فرهنگ زندگی در نو به نو شدن است. فرهن

زیرا هر ابتکاری میل به کمال دارد و به ابتکار یا ابتکارهای جدید ره 
ها و ابتکارها و  برد. از این رو، فرهنگ استقالل و آزادی مجموعه ابداع می

گوییم و  های جدید علم می خلقهای جدید است.  همانگونه که ما به یافته
پیشین معلومات، در جامعه نیز فرهنگ، در معنای دانش و  های هدانستبه 

آرایش جان، زمانی فرهنگ استقالل و آزادی است که جامعه باردار 
ها و خلقهای جدید باشد و نه مقلد و مکررِ دستاوردهای  ابتکارها و ابداع

پیشین، باروری یک فرهنگ را  های هها به زایید گذشته. نسبت نوزایی
 دهد.  میبدست 

کند که با این توصیف، آیا باید  در اینجا اما این پرسش محل پیدا می
ابتکارها و ابداعها و خلقهای پیشین را بدور انداخت؟ هر انسانی که 

زید، پاسخ این  سازد و در این فرهنگ می فرهنگ استقالل و آزادی می
کننده  نکجا نوع پاسخ به این پرسش تعیی داند تا داند و می پرسش را می

فرهنگ استقالل و آزادی فرهنگ تکامل دائمی دستآوردهاست.  است:
کند و فرهنگ استقالل و  ها، سازندگی را ناممکن می رها کردن ساخته

گرداند. در حقیقت، هر  آزادی را عقیم و ضد فرهنگ قدرت را بارور می

                                                 
باره شرک هستند. کاربردهای شرک در های بسیاری در در قرآن، آیه ـ1

قرآن، به انسان قلمروهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز، در 
و  134ام و انع 16و نحل  21های زمر، آیه  اند. از جمله، سوره خاطر نشان شده

 ... و 1و بینه  13شوری  و 43و احزاب  136و یوسف  32و   33و روم  32یونس 

ا شود و این بر انسان است که آن را به حال خود ره ای حیاتمند می ساخته
های خود بداند. از این رو، در ساخته  نکند و رشد خود را تکامل ساخته

خود درجا نزدن، به معنایِ رها کردن آن نیست، به معنای کامل کردن 
آنست. اما آیا اگر آدمی بخواهد ساخته خود را کامل کند، ابداع و ابتکار و 

بدون  شود؟ نه. زیرا ها از ساخته خود ناچیز نمی خلق او در رفع نقص
های  های جدید، رفع نقص از هیچیک از ساخته ها و خلق ابتکارها و ابداع

ها و  شود. بدین سان، در جامعه مستقل و آزاد، ابداع پیشین میسر نمی
ها و  جویند وقتی ابتکارها و ابداع پیشین تکامل می یها ابتکارها و خلق

 ه نظامآورند. هرگا ید امکان تکامل آنها را فراهم میهای جد خلق
پذیر باشد، وطن اجتماعی انسان جامع  اجتماعی به طور کامل باز و تحول

های  شود که در ساخته بدین قرار، فرهنگ جامعه وقتی عقیم می شود. می
کند. تکرار کنیم  کند و یا  آنها را به حال خود رها می پیشین زندگی می

ریک از این دو کند و در ه عمر خود را بسیار کوتاه می ای جامعهکه چنین 
 دهد: وضعیت، باروری فرهنگی خود را از دست می

در جامعه بسته، فرهنگ استقالل و آزادی عقیم گشته و ضد  

 2شود. فرهنگ قدرت بارور می

آمیز، گویای اغتشاش فرهنگی  پندار و گفتار و کردار تناقض ـ3

ته شده و هستند. به این معنا که فرهنگ و ضد فرهنگ در هم آمیخ

اند. برای روشن شدن این نکته اساسی نیازی  ه هویت انسان گشتهسازند

نیست بحث را در عمق ببریم. در همین کارهای روزانه، برای مثال، غذا 

توان دقیق شد و دید تا چه میزان فرهنگ و ضد فرهنگ  خوردن، نیز می

 اند: به هم آمیخته شده

ع و اندازه های آدمی، نو بر قانون طبیعت، نوع و میزان فعالیتبنا

تواند به فعالیتی تخریبی نیز  کنند. اما تغذیه می غذای او را تعیین می

هایی درآید و از بداقبالی انسان،  تبدیل شده یا به خدمت چنین فعالیت

آور برای تن و روان  آید. خوراکیها و آشامیدنیهای زیان چه زود هم درمی

ندازه سودمندی های ضد فرهنگ هستند. پس هر ا آدمی، همگی فرآورده

زیانمندی آن تغذیه، در معنای کمک آن به تداوم سالم حیات، بیشتر و 

تر است. حال بر اساس همین مثال ساده،  فرهنگکمتر باشد، انسان با

توانیم مقدار زوری را اندازه بگیریم که هر عضو جامعه، در خواب و  می

ر و کردار بکار بیداری، در خانه و در کار، در ذهن و در پندار و در گفتا

برد. بر این مبنا، برخورداری او از فرهنگ استقالل وآزادی را نیز اندازه  می

که قدرت از تضاد )= رابطه قوا( و به امری مهم پی ببریم. آن این گرفته

آید و به ضرورت، متناقض است. چرا که مخلوطی از واقعیت و  پدید می

هایش با حق و   اریمجاز است. از این رو، هر انسان بنا بر سازگ

تر بدل  تر یا ضد فرهنگی هایش با ناحق، به موجودی فرهنگی ناسازگاری

شود وقتی پندار و گفتار و کردار او کمتر  تر می شود. فرهنگی می

آمیز و توانائی همکاریش با کسانی که فرهنگشان فرهنگ استقالل  تناقض

زمان، تضادها بر  جا، در هر جامعه، هراز این و آزادی است، بیشتر باشد.

ای راهنما( رو به توحیدها غلبه کنند و تناقضهای موجود در باورها )بیانه

غلبه ضد فرهنگ قدرت بر فرهنگ استقالل و آزادی  افزایش گذارند،

                                                 
پر شدن از خالی شدن از فرهنگ خویش و « تجربه»این واقعیت حاصل  ـ2
انگریهای فرهنگی بزرگ گشت. گر است. قرن بیستم قرن ویر سلطه« فرهنگ»

تند. خود نیز زیر عنوان اند، فراوان هس ها که در این باره انتشار یافته تحقیق
ام. در قرآن، هم خطرهای ماندن  بدان پرداخته« رهنگی بعثت فرهنگیسلطه ف»

خاطر نشان شده است و هم گم کردن راه رشد و در بیراهه غی « دین آباء»در 
و مائده  143و بقره 23های توبه، آیه  شدن. از جمله نگاه کنید به قرآن، سوره

و  36و ... و بقره  36و قصص  33و سبا  23 و توبه 43و شعراء  21و اعراف  133
 ... و 13سوره فاتحه و جن 
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اکثر رسیده است. از میزان تخریب نیروهای محرکه به حدقطعی گشته و 

 21 نگیری سالاین دیدگاه که بنگری، وضعیت ایران را از واقعه گروگا

 یابی.  کننده می بدین سو، سخت نگران

کشتن یک تن، کشتن تمامی انسانها است و زنده کردن یک » ـ3

معنی واقعی خود را وقتی پیدا 1«تن، زنده کردن تمامی انسانها است

کند که از دیدگاه فرهنگ استقالل و آزادی در این گزاره سخت  می

 نگریم: ارزشمند می

بخشد و ضد  آزادی، فرهنگی است که زندگی میفرهنگ استقالل و 

ستاند. بدین قرار، فرهنگ استقالل و آزادی  فرهنگ قدرت، زندگی می

تنها حق زندگی را بجا آوردن نیست، زندگی بخشیدن نیز هست. زندگی 

بخشیدن در قلمروهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و در 

انگیزد که در  ولیتی بر میؤقش و مسبا طبیعت، انسان را به ن رابطه انسان

زندگی  اند. حال آنکه بدون زندگی بخشیدن، ها از یادها رفته جامعه

شود. به اهمیت این ویژگی فرهنگ استقالل و آزادی،  دادنی نیز نمی ادامه

انسان امروز بسا باید بیشتر پی ببرد چرا که محیط زیست او در خطر 

جانداران و گیاهانی که در معرض جدی است و زمان به زمان، بر شمار 

شود و با این همه نشانه، بشر گویی هنوز  گیرند، افزوده می نابودی قرار می

 میراند.  میرد، می باور ندارد که محیط زیست به همان میزان که می

پس در هر جامعه، میزان حیات محیط زیست گویای توان ادامه 

از این دیدگاه . زادی استحیات آن جامعه در رشد، رشد در استقالل و آ

به جامعه امروز که بنگریم، وضعیت را بیشتر از آنچه تصورکردنی باشد، 

شوند،  ها رها می شوند، مزرعه یابیم: جنگلها ویران می آور می نگرانی

« زندگی از راه تخریب»تولید، محور نیست بلکه مصرف، محور است، 

، قدرت )= زور( های زندگی شود و در تمامی عرصه روش همگانی می

 است. « فصل الخطاب»
جوید، و  آدمی از رهگذر ابتکار و ابداع و خلق، هویت می ـ 2

فرهنگ استقالل و آزادی، چون زالل است، هویتی که به انسان 
بخشد، تا بخواهی شفاف است. هویتی که این فرهنگ به انسان  می
زودن، غنا و بخشد، خالی از اغتشاش است و از رهگذر توان بر توان اف می

 2جوید. شفافیت می
بدین قرار، به میزانی که هویت آدمی مبهم، تیره و گریزان از 
روشنائی است، او سازنده ضد فرهنگ قدرت و گرفتار اغتشاش فزاینده 

یک بحران « بحران هویت»در جهان امروز، که  در هویت خویش است.
فردی و جمعی  ها در تمامی ابعاد زندگی جهانی است، شفاف کردن فعالیت

گذاشت. فردا بسیار دیر است. اما شفاف کردن  توان باز را به فردا نمی
ها به قصد شفاف و خالی از اغتشاش و تناقض و تضاد کردن  فعالیت

ر کردن عرصه الاکراه و تنگ ت هویتها، به نوبه خود، نیاز به هرچه گسترده
در دین »در اصل ترکردن قلمرو اکراه دارد. هرگاه از این دیدگاه  و تنگ

اش،  یابی انسان را، در هویت ی کهبنگریم، بزرگی خطر« اکراه نیست
 3یابیم: کند، نیک در می تهدید می

ای که با دیگری برقرار  هرکس و هر گروه به واسطه رابطه ـ 2ـ1
کند، از رهگذر دوستی تا رقابت و از رقابت تا تضاد، به خود هویت  می
و زندگیها در تاریکی، ناشی از بیشتر شدن  ها بخشد. فرو رفتن رابطه می

های آزاد در زندگی است و این به عامل  قوا و کمتر شدن رابطه های هرابط
های امروز تبدیل شده است. در بند ششم  مهم اغتشاش هویت در جامعه

                                                 
 32قرآن، سوره مائده، آیه  ـ1

و نیز نگاه کنید به کتاب سلطه فرهنگی و بعثت  21قرآن، سوره فتح، آیه  ـ2
 فرهنگی از ابوالحسن بنی صدر

     226قرآن، سوره بقره، آیه  ـ3

شود  همین گفتار، این واقعیت که ضد فرهنگ قدرت چگونه باعث می
جا، خاطر یابد. در این ، توضیح میریتی شودهویت یک شخص یا گروه عا

های قوا در تغییر هستند، هویتهای ناشی از  شود که چون رابطه نشان می
 شوند. آنها  ناگزیر مبهم و مشوش می

در روابط قوا، به لحاظ میل قدرت به برخود افزودن و تمرکز،  ـ 2ـ2

ع و شود و این امکان که آدمی از راه ابتکار و ابدا مصرف محور زندگی می

خود هویت دادن از شود. اما به  خلق هویت بجوید، روز به روز، کمتر می

تواند مبهم و  جوئی از راه تخریب است. و این هویت نمی راه مصرف، هویت

 مشوش نباشد.
من »ابداع و خلق و این اصل که هویت جستن از راه ابتکار و  ـ 6

مند  حقوقمندم چون همه انسانها دارای شخصیت و  شخصیت و حقوقبا
آزادی است. اما اینگونه برخاسته از باور به استقالل و « هستند
ام، مسلط بر  ام، دشمن دیگری ها که من آنم که غیر از دیگری جویی هویت

فرهنگ قدرتند. در  ام و... برخاسته از ضد ام، زیر سلطه دیگری دیگری
ها، به خود  های اجتماعی و جامعه جهان امروز، بیش از پیش، انسانها، گروه

دهند.  در رابطه با دیگری، گروه دیگری، جامعه دیگری هویت می
جوئی از  ای که هویت گر، و همه آن بیانهای دینی ناسیونالیسم سلطه

کنند و آن  رهگذر بیگانگی جستن با دیگری را توجیه و بسا واجب می
دسته از سنتها و عرف و عادتها که کارکردشان تولید حصارهای بلند بر 

رداگرد هویت آدمی و زندانی شدن او در گذشته است کار را به جایی گ
ل فرهنگها ها، راههای دوستی و غنا جستن متقاب اند که، در جامعه کشانده

 اند.  العبور گشته اند و یا تنگ و صعب از یکدیگر یا بسته شده
بدین قرار، فرهنگ حاصل عمل و کنشگری و هویت نیز فرآورده 

شیطان قیاس 2و ضد فرهنگ حاصل قیاس است. 3تعمل و کنشگری اس
 6کرد و رانده شد، آدم قیاس کرد و رانده شد.

با وجود همه هشدارهای ارزشی، در بسیاری از جوامع نقش عمل در 
شود.  یابی زیاد می راه رشد، کم و نقش قیاس در هویت هویت جستن از

 نسبت عمل به قیاس، نشانگر نسبت فرهنگ به ضد فرهنگ در سطح
های زیر سلطه  ویژگی جامعه یک انسان و در سطح یک جامعه است.

برند از راه اخذ  کنند و گمان می اینست که خود را با مسلط قیاس می
شود که  اما نتیجه این می 4گر شوند، توانند چون سلطه می« تمدن فرنگی»

های جامعه مسلط  کننده فرآورده کنند و بیشتر مصرف کمتر تولید می
این گونه جوامع، گرفتار اغتشاش هویت و نازائی و سپس  شوند. می

هر زمان که انسان از قیاس گویای رابطه قوا  1شوند. تالشی فرهنگی می

                                                 
گوید دین او کدام است و  شود که عمل می میه انسان یادآور قرآن نیک ب ـ3

 و... 62شود: سوره بقره، آیه  عمل صالح است که موضوع ارزیابی می

 ... و 31و حجر، آیه  33قرآن، سوره بقره، آیه  ـ 2

 ... و 36قرآن، سوره بقره، آیه  ـ 6

کردند  های ترک، اینطور تبلیغ می زده  فراماسونها، چون ملکم خان و غرب ـ 4
شوند.  غرب می هرگاه از فرهنگ خود خالی و از فرهنگ غرب پر شوند، چون که

و امه سزر در استعمارگر و   Peau noire, masques blancsدر فانون
 اند. واقع راموضوع ارزیابی قرار داده استعمارزده و محققان بسیار دیگر این امر

زیر سلطه نیک قرآن رفتار استبداد فراگیر فرعون را در تجزیه جامعه  ـ 1
های زیر سلطه و نیز  گوید که جامعه دهد و همان واقعیتی را باز می توضیح می

 اند.  های مسلط یافته جامعههای زیر سلطه در  گروه

  63تا  21 های و بقره، آیه 31و عنکبوت، آیه  3ای قصص، آیه ه قرآن، سوره -
 و نگاه کنید به سلطه فرهنگی و بعثت فرهنگی  -
 –خود )ژوئیه  23شماره  Les Peuples Méditerranéens هنام فصل -

است. با  داده اختصاص هویت شدن پاره پاره و اغتشاش به را (1113 سپتامبر
 DéchiréeL’Identitéاین عنوان 
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مندی، استقالل و آزادی  مندی، باورمندی، حقوق باز ایستد، و دین
خویشتن را در ابتکار و ابداع و خلق خویش، تعریف کند، از ضد فرهنگ 

 استقالل و آزادی را جسته است.آزاد گشته و فرهنگ 

بر اساس « گفت و شنود فرهنگها»از زمانی که راه و روشی برای  ـ4

های  جدا کردن حساب فرهنگ از ضد فرهنگ، یعنی مجموعه فرآورده

تا امروز  1قدرت )= زور(، از سوی خط استقالل و آزادی ایران پیشنهاد شد

نگها با یکدیگر، ادامه باره فرهنگ و کار در قلمرو رابطه فرهتحقیق در

 آید: یافته است. فشرده این تحقیق در دو نکته زیر می

فرهنگ استقالل و آزادی همه مکانی و همه زمانی است و  ـ4ـ1

توانند مانع از آن شوند که جهان را فراگیرد. چرا که در  سانسورها نمی

 تولید عناصر این فرهنگ، زور نقش ندارد. چنانکه دانشی که آدمی بدان

نمایاند. بیان آزادی نیز  یابد، خود خویشتن را بر جهانیان می دست می

گیرد به زودی، اگر حصارهای سانسور نباشند. و با تأخیر،  جهان را فرا می

ارتفاع بلندتر باشند. از این رو  دیوارها هرچه با پهنای وسیعتر و هرگاه این

آزادی در بیان یان است که بدترین نوع سانسور، از خود بیگانه کردن ب

براین، کارسازترین روش، باز جستن بیان آزادی و قدرت است. بنا

ها برای شکستن دیوارهای  جستجو برای یافتن کارآمدترین شیوه

 سانسور است.

ابداع و خلق نیست  ضد فرهنگ قدرت، چون حاصل ابتکار وـ 4ـ2

قوا  شود چرا چنین نیست( جز از راه روابط توضیح داده می 1)که در بند 

که نسبت یابد. نتیجه این انتقال نمی و زور از یک جامعه به جامعه دیگر

بدون نیاز به زور و  فرهنگ به ضد فرهنگ را نسبت قابل انتشارها

باید مانع از  حقیقت، به زور میدهد. در  ها به زور، به دست می انتشاردادنی

باید  میانتشار عناصر فرهنگ استقالل و آزادی شد. حال آنکه به زور 

درحالی که در جوامع بسته هم  2عناصر ضد فرهنگ را انتشار داد.

و هم انواع خشونتها بکار  آیند میهای هنگفت مالی به عمل  هزینه

ینیم که ب آزادی منتشر نشود. امروز، می روند تا فرهنگ استقالل و می

های محیط زیست، منع تجاوزها به  کننده بحث از ممنوع کردن آلوده

نسان و اعمال ناسازگار با کرامت انسان و مبارزه با سالحهای حقوق ا

جهان  های داوطلبانه مردم جهان در سطح کشتار جمعی، موضوع اجتماع

 اند.  شده

عناصر ضد فرهنگ، فرآورده ابتکار و ابداع و خلق نیستند  ـ 1

تواند چیزی را خلق کند. عقل وقتی از  بدین خاطر که عقل قدرتمدار نمی

اندازد و بر  و آزادی خویش غافل نیست استعدادهایش را بکار می استقالل

شود. اما وقتی از استقالل و آزادی خویش  ابتکار و ابداع و خلق توانا می

ماند. برای مثال، هیچ جنایتکاری را  غافل است، از کار طبیعی خود باز می

ها او باشد. کار او تن فت که جنایت او فرآورده عقل خالقتوان یا نمی

و خلقها را، حتی اگر خود کرده  داعهامحدود به اینست که ابتکارها و اب

که گیرد. توضیح این مرتکب شود، بکار  خواهد میباشد، در جنایتی که 
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در کتاب انسان،  مندرج« ری و هویتساال حقوق و فرهنگ و مردم»زیر عنوان 
 حق، قضاوت و حقوق انسان در قرآن

زور بر زبان آوردنی نیست و انسان آزاده  به بیان رسای قرآن، قول زور، بی ـ2
باید به کرامت از آن درگذرد. قول حق نیز در گفتن و شنیدن نیاز به زور  می

و فرقان  33های حج، آیه  قرآن، سوره باید به زور مانع انتشارش شد: ندارد و می
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ابتکار و ابداع و خلق یک کار، کار عقل آزاد است و بکار بردن آنها به 

این ت که از عهده عقل قدرتمدار و بنابرمثابه ابزار، کار دیگری اس

و نوع کار هستند: کار فرآورده د ها هآید. چنانکه اسلح گر، بر می توجیه

 کار و فن وـ  شناسی و... یمی و فیزیک و زیستش و ریاضیـ  یافتن دان

 کار دومی .هستند دوم، کار سالحها تولید در فن و دانش این از استفاده

 است. گر توجیه عقل کار که است ابزارانگاری نوعی بلکه نیست، خلق

های دارای اقتصاد  در جامعه های امروز، به خصوص جامعه

 با دو واقعیت روبرویند:محور،  مصرف

های دارای موقعیت مسلط، مراکز  نخستین واقعیت اینکه در جامعه

شوند. زیرا بخش اعظم جامعه به جای  ابتکار و ابداع و خلق محدودتر می

اکز را اغلب نیز تشریک مساعی در ابتکار و خلق، محصوالت آن مر

شود که  کنند. محور شدن مصرف، سبب می کورکورانه مصرف می

ها، در مصرف، بنابراین، در  ها و خلق ای ابتکارها و ابداعه فرآورده

بکار روند. آلودگی محیط زیست و فزونی مصرف بر تولید و  ویرانگری،

ای ها و تبعیضها و از میان بردن امکانهای زیست نسله تشدید نابرابری

کنند. حتی در همین وضعیت بحران  آینده را عقلهای قدرتمدار توجیه می

به این فکر « رهبران جهان»اقتصادی که جهان را فراگرفته است، 

مغتنم بشمارند. این 3افتند که بحران را برای ایجاد تغییرهای اساسی نمی

رهبران به جای رها شدن از ضد فرهنگ قدرت و بازجستن فرهنگ 

سباب اداری از تنگنا،  رون بردن سرمایهآزادی، به منظور بی استقالل و

 .کنند میمصرف بیشتر در جامعه را  کارآتر 

 های در موقعیت زیر سلطه، ر جامعهدومین واقعیت این است که د

خلق باقی  سلط، جائی برای ابتکار و ابداع وهای جامعه م مصرف فرآورده

کند.  وار تقلید می گر، میمون طهزیر سلطه از سل3گذارد. به قول فانون نمی

گر بجوید،  جامعه سلطهخواهد اقتصادی همتای اقتصاد  حتی وقتی می

آنکه غلطهای آن را  برد بی وش جامعه مسلط را بکار میهمان راه و ر

شود اما چون  تصحیح کند. چنانکه آسیا دارد مرکز ثقل اقتصاد جهان می

جز بر ابعاد مصرف  همان راه و روش غرب را در پیش گرفته است،

 افزاید. نمی

های راهنمایش تنها بکار توجیه  ای که اندیشه بدین قرار، در جامعه

آیند، و به وسیله آنها، انواع مصرفها، ولو ویرانگرترین آنها، توجیه پیدا  می

گر  کنند. در این فضا که عقلها از آزادی خویش غافل و تنبل و توجیه می

جوید. و در چنین  ناگونش فرمانروائی میشوند، قدرت در اشکال گو می

بر جوید. از اینجا، بنا بداع و خلق غلبه میگری بر ابتکار و ا جوامعی توجیه

درت قاعده، نسبت توجیه به ابتکار و ابداع و خلق، نسبت ضد فرهنگ ق

کند. بیشتر از این، وجود هر یک  معلوم می به فرهنگ استقالل و آزادی را

زودن و یا از خود کاستن در جامعه، حکایت از از دو حالت برخود اف

کنند: اولی حاکی از پیشی گرفتن ابتکار و ابداع و خلق نزد  واقعیتی می

 کنند. گری حکایت می آدمیان و دومی از سبقت گرفتن توجیه

های آزاد میان  فرهنگ استقالل و آزادی، فرهنگ رابطه ـ1

های هستی است.  و پدیده های آزاد انسانها با یکدیگر ها، رابطه واقعیت

مجاز و رابطه غیر مستقیم ضد فرهنگِ قدرت  فرآورده رابطه انسانها با 

، فکرهای ها هواقعیت است. بدین قرار، وجود انواع مجازها، خراف آنها با

شوند،  خوانده می« ضد اطالعات»جمعی جبار، دروغها که در این زمان 
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دهند،  ازها تشکیل میبیانهای قدرت که بخش بزرگی از آنها را مج

شوند  شوند و جبار عقل انسانها می الیقین انگاشته می هائی که علم نظریه

باالخره همه جبرهایی که انسان را از استقالل و آزادی و حقوق خویش  و

 کنند، همه و همه، نشانه قوت گرفتن ضد فرهنگ هستند. غافل می

ستقالل و توان نتیجه گرفت که نسبت فرهنگ ا بر این اساس می

گرائی به مجازگرائی در هر  آزادی به  ضد فرهنگ قدرت را نسبت واقعیت

 ؛در این باره باز گفتنی است که. دهد جامعه بدست می

الف( فرهنگ استقالل و آزادی فرآورده رابطه مستقیم انسان با 

کند  با خودشناسی آغاز می واقعیت است. انسان فرهیخته کسی است که

اندازد  استعدادهای خویش را بکار می 1مستقیم با واقعیتها و با ایجاد رابطه

شود. هرکس تجربه کند، به تجربه در  و بر ابتکار و ابداع و خلق توانا می

یابد که بدون رابطه مستقیم با واقعیتها، ابتکار و ابداع و خلق ناممکن  می

 است. 

ب( ضد فرهنگِ قدرت حاصل رابطه نامستقیم و بسا قطع رابطه با 

واقعیتها است. برای مثال، انسانی که، در خود، همچون یک اسطوره، یا 

نگرد و یا بطور  یک شخصیت اسطوره شده، یا این و آن نماد قدرت می

، عقل خود را به نگرد میعام، در واقعیتها از دید قدرت و قدرتمداری 

بختی که از  کند. چنانکه عقل آن انسان نگون ساز بدل میدستگاه مجاز

، نگرد میوالیت مطلقه بر جان و مال و ناموس مردم، در خود و مردم دید 

کس  هر شود. گشته و از ابتکار و ابداع و خلق ناتوان می ربست بنده زورد

دورانهای زندگی جباران خودکامه، پیش و پس از یافتن مقام والیت 

، یابد که دوران والیت مطلقه آنان مطلقه را با یکدیگر مقایسه کند، در می

خالی از هر ابتکار و ابداع و خلقی است. جالب اینجاست که خود آنان نیز 

کنند.  در آنجاها که فرصت درددل پیدا کنند به این واقعیت اعتراف می

زیرا این دوران دوران ترک فرهنگ استقالل و آزادی و فرورفتن در 

در اثر قطع رابطه مستقیم جباران با  2ظلمات ضد فرهنگ قدرت است.

افزایند و در پایان، دنیای آنها،  عیت، آنان به تدریج بر جباریت خود میواق

 گردد. دنیائی مجازی محض می

 دو شکل جدید جسته است:  سازی، در این عصر، ج( دنیای مجازی

 گویند:  سان که هست باید پذیرفت. برای مثال می واقعیت را همان

باید آنها را  تند و میها هسهای ویرانگر واقعیت سالحها و دیگر فرآورده

و ترین دروغها که موضوع رمانها  سان که هست پذیرفت. پررواج همان

در «. باید پذیرفت سان که هست می هرکس را همان»ها، اینست:  فیلم

، به معنای ایجاد رابطه نه بر اساس حقوق «بین سیاست واقع»سیاست نیز 

ترین  اسدترین و خائنترین و ف که بر پایه منافع است. لذا، با استبدادی

شود.  بهتر تأمین می« منافع»رابطه دوستانه داشت وقتی  توان میرژیمها 

اما حق اینست که گرچه سالحها و ویرانگرهای دیگر، بمثابه ساخته، 

گوید او را  واقعیت دارند، گرچه شخصیت انسان قدرتمدار که مدعی می

رشی است که همانطور که هست باید پذیرفت، فرآورده آموزش و پرو

اما موضوع، پذیرفتن و یا نپذیرفتن اینگونه واقعیتها نیستند.  دیده است،

های راهنمائی هستند که در ساختن  موضوع پذیرفتن یا نپذیرفتن اندیشه

این واقعیتها، راهنما هستند. بدین سان، کوشش در پیشنهاد بیان 

ا از قدرتمداری تواند انسانها ر استقالل و آزادی و راهنما گرداندن آن می

                                                 
( و خداوندا به من آن بشناس تا خدای خود را بشناسی از علی )عخود را  ـ1

باره سان که هست ببینم از پیامبر )ص(. و در ی ده که واقعیت را همانتوانائ
رابطه مستقیم و غیر مستقیم با واقعیت، نگاه کنید به کتاب عقل آزاد 

 213تا  111های  صفحه

 ... و 14و زمر  36و  نحل  21و نساء  224 و 226ای ه بقره، آیه  ن، سورهقرآ ـ2

با تغییر  دارد. چنانکهرها کند و آنها را از تولید و مصرف ویرانگرها باز 

 بیان قدرت به بیان آزادی، خود را از قدرتمداری آزاد کنند.

 ها را  القاء کردن به انسانهای عضو یک جامعه که بهترین زندگی

گر بهتر است های دی دارند و زندگی آنها از زندگی همه انسانها در جامعه

های  های مسلط است. در عوض، در جامعه که تبلیغ رایج در جامعه

طح خود، ما از در مقایسه با کشورهای هم س»که  شود میزیرسلطه تبلیغ 

آدم  بنی»ی است بدون از ارزش انداختن بدیه«. کنیم همه بهتر زندگی می

ن قدر کردنِ ارزشهای دیگر، به خصوص بدو و بی« اعضای یک پیکرند

قطع رابطه مستقیم انسان با واقعیت و بدون ناچیز کردن زندگی در 

ونه دنیاهای مجازی ساخت و از این گ ها مصرف، ممکن نیست برای انسان

 زندانیشان کرد. در آن،

بدین سان، در هر جامعه، نسبت رابطه انسان با واقعیت و اینکه چه 

آزادی و  استقالل و مستقیم، اندازه اندازه مستقیم است و چه اندازه غیر

مشارکت اعضای آن جامعه را در اداره امور آن جامعه و نسبت شکوفائی 

فرهنگ استقالل و آزادی و به همان میزان پژمردگی ضد فرهنگ قدرت 

 دهد.  را بدست می

استعداد ابداع و ابتکار و خلق، تنها استعداد انسان نیست، بلکه  ـ13

شود. توضیح اینکه  یگر فعال میاین استعداد همراه با استعدادهای د

فرهنگ استقالل و آزادی، در بردارنده بیان آزادی راهنمای سیاست و 

اقتصاد در خدمت انسان مستقل و آزاد، و در بر گیرنده دانشها و فنون و 

 به جدید های افق گشودن و ممکن دایره از رفتن بیرون معنای به –هنرها 

 که معنا این به است اجتماعی نسا شامل فرهنگ این .است  –انسان روی

روند؛ شامل آموزش  ر ایجاد رابطه دوستی بکار مید آن های فرآورده همه

و پرورش و امکانهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی رشد 

است؛ در بردارنده تمام کارکردهای حقوق معنوی و حقوق مادی انسان و 

ای است که خود  عیحقوق جمعی انسانها و حقوق طبیعت و حقوق وض

اند و شامل زنده کردن طبیعت و جانداران و  آنها نیز بیانگر حقوق ذاتی

این  های نو به نو شونده است. انسانها از راه ابداع و ابتکار و آفرینش

کنونی  وجدانهای تاریخی )گذشته مشترک( وفرهنگ، با در برگرفتن 

 که–و دانش و فن )حال مشترک( و در برداشتن بیان استقالل و آزادی  

گرداند که  ،  زمان را بستری می-آورد می پدید را جمعی علمی وجدان

رشد بر  یابد و بر آینده مشترک جریان می گذشته در حال و حال در

این فرهنگ به تک تک انسانها  دهد. میزان عدالت اجتماعی شهادت می

 کند هویتهای فردی و جمعی خویش را به دست خود بسازند. کمک می

ای از فرهنگ استقالل و  فتنی است که هرگاه فرهنگ، آمیختهگ

آزادی باشد،  آزادی و ضد فرهنگ قدرت نباشد و فرهنگ استقالل و

سازگاری کامل  عناصر فرهنگی جامعه مانند ارزشها و هنرها و دانشها از

بدین قرار، به نسبتی که ضد فرهنگ قدرت با فرهنگ  شوند. برخوردار می

 شود. شود، ناسازگاری میان آنها بیشتر می دی آمیخته میاستقالل و آزا

کننده فرهنگ، گویای میزان  صر ترکیببدین قرار، اندازه ناسازگاری عنا

 آمیختگی ضد فرهنگ قدرت با فرهنگ استقالل و آزادی است. 

های  عامل اول ناسازگاری عناصر فرهنگی، تعارض در اندیشه

ور جمعی که بیان آزادی است راهنمای آنهاست. هرگاه جامعه یک با

کنند.  نداشته باشد، بیانهای قدرت وجود تضادهای اجتماعی را گزارش می

های راهنما کاربردهای دانش و فن را نیز معین  و از آنجا که اندیشه

ها، هم سبب کندی کار استعداد  کنند، نارسائی در این اندیشه می

رابطه قوا و کمتر  شوند، هم سبب بیشتر شدن دانشجوئی در انسان می

شوند و هم سبب  شدن میزان مشارکت اعضای جامعه در مدیریت آن می

گردند.  تغییر رابطه انسان و اقتصاد و به خدمت سرمایه درآمدن انسان می
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های راهنمای متعارض سبب قرار گرفتن تعلیم و تربیت در خدمت  اندیشه

، ناسازگاری عناصر در نتیجه شوند. های دیگر می ساالری و ساالری سرمایه

شود و بحرانهای پی در پی در بُعدهای مختلف  فرهنگ امری دائمی می

 آورد. اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی پدید می

ناسازگاری فرهنگ استقالل و آزادی با ضد فرهنگ قدرت قابل حل 

ها و نیز جامعه جهانی عرصه نزاع فرهنگ استقالل و آزادی  نیست. جامعه

رهنگ قدرتند. در هر جامعه، وقتی غلبه با فرهنگ استقالل و و ضد ف

شود که در باور جمعی و یا باورهای جمعی، استقالل و آزادی و  آزادی می

از این رو، در  شوند. حقوق انسان و حقوق جمعی انسانها، پذیرفته می

حیات فرد و در حیات جامعه، به اندیشه راهنما و باور بیشترین اهمیت را 

ید داد. سیر تحول جامعه چه به معنای خالق فرهنگ استقالل و با می

آزادی شدن و چه در معنای زندانی ضد فرهنگِ قدرت گشتن، در تحول 

 1اندیشه راهنما، قابل مشاهده است.

کند،  که زندگی نمی ای جامعهشد، داده به ترتیبی که شرح  ـ11

کند،  میر کمتر می را از میزان مرگ و ای است که، میزان زاد و ولد امعهج

پردازد، نیروهای محرکه را  به جای عمران طبیعت، به تخریب طبیعت می

کند تا در نظام اجتماعی بسته بماند. اینک نوبت آنست که امر  ویران می

کند، گرفتار  که بیشتر از تولید مصرف می ای جامعهمهمی تشریح شود: 

 شود:  یک چند از جبرهای زیر می

های اقتصادی، میزان مصرف در  بر دادهکردن. بناالف( جبر پیشخور 

شود.  به زمان، بیشتر می از میزان تولید، زمان« پیشرفته»های  جامعه

این، نسبت مصرف به تولید حکایتگر شدت حاکمیت جبر پیشخور بنابر

 2کردن در جامعه است.
ب( جبر تخریب محیط زیست که هرگاه با همین آهنگ ادامه پیدا 

میالدی، تعادل محیط زیست به طور  2322تا سال کند، از حاال 
به نمونه وضعیت اسفناک ناشی از مرگ  3رد.خو میناپذیری برهم  درمان

 دریاچه ارومیه در میهن خودمان توجه شود.
ج( جبر از پیش متعین کردنِ آینده. چرا که بر اثر از بین بردن منابع 

 با سازگار صادیاقت –و آلودن محیط زیست و ایجاد ساختهای اجتماعی
ینده تحت جبری چشم به جهان خواهد گشود که هیچ آ نسل جبرها، این

 نه معلوم که بتواند از بند آن رهائی جوید.
فروش کردن خود به مثابه نیروی کار که بهترین ترجمان  د( پیش

نقش عمله را یافتن در ایجاد ضد فرهنگ قدرت است. بحران اقتصادی 
زندگی قسطی و هم گویای شدت از خود  کنونی، از جمله، هم حاصل

                                                 
نگرش در فقه از این دیدگاه بسی آموزنده است: غیر از انعکاس ضد فرهنگ  ـ1

قدرت در فقه، در جریان تاریخ، دو بیان، یکی بیان آزادی که در دوران انقالب، 
شد و به  در برابر جهانیان، اظهار شد و دیگری بیان قدرت که با والیت فقیه آغاز

تحول از آزادی به استبداد فراگیر  قه فقیه انجامید، با شفافیت تماموالیت مطل
 کنند. را  بیان می

، در اقتصاد توحیدی، دو امر پیشخور کردن و از پیش 1143در اوائل دهه  ـ2
متعین کردن آینده را  موضوع بحث قرار دادم و توضیح دادم چرا به جای 

ود، کمبودها هستند که بر هم افزوده خواهند شد. ش وفوری که وعده داده می
دادند و با  داری و مارکسیستی وعده وفور می هآن زمان، دو اقتصاد سرمای

نخست دادند. خروشف، دبیر اول حزب کمونیست روسیه و  یکدیگر مسابقه می
بزند.  سال، روسیه از امریکا جلو 12داد ظرف  وعده می« روسیه شوروی»وزیر 

آورد و اینک دارد امریکا را خست امپراطوری روسیه را از پا درابقه ناما این مس
سنجند تا اندازه  سالها، نسبت مصرف به تولید را میآورد.  در این  از پا در می

 پیشخور کردن را معلوم کنند.

 Global Trends 2322 Aعنوانبه گزارش سازمانهای اطالعاتی امریکا زیر  ـ3

Transformed World  مراجعه شود.2331نوامبر مورخ 

خود غافل  ه بیش از پیش از استقالل و آزادیبیگانگی انسانی است ک
 است.

 جبر اطاعت از اوامر و نواهی بنیادهای اجتماعی قدرتمدار.  ه( 

افزا که در جهان امروز، جو حیات  های برهم و( جبر خشونت

  افزونی سنگین ساخته است.اجتماعی را به طور روز

آورند، اختیار را از  این جبرها که یک رشته جبرهای دیگر را ببار می

سپارند.  می3شدگی، گیر شئی فراگرد شتاب آنها را بهستانند و  ها می انسان

در این زمان، بیشتر از گذشته، جمهور انسانها، حتی در ساختن ضد 

های بنیادهای  یابند و بلکه مرتب ساخته فرهنگ قدرت نیز نقش نمی

کنند. بدین قرار،  اندیشه راهنما عاملی  جتماعی قدرتمدار را مصرف میا

های بنیادهای اجتماعی دیگر و این  شود با ساخته است که همراه می

 کنند. ناچیز می« نیروی کار»اختیار و در  مجموعه عوامل انسان را بی

فرهنگ استقالل و آزادی، هم ملی است و هم جهانی و هر  ـ12

کند.  هانی، سهم و حق پیدا میهر عضو جامعه، در فرهنگ ججامعه و بسا 

تر، و عامل  باید زمان به زمان غنی این، فرهنگ جهانی نیز میبنابر

. جبرهای حاکم برخورداری انسانها از حق صلح و دوستی با یکدیگر باشد

کنند.  س و ناامیدی القاء میبر زندگانی فردی و جمعی، اضطراب و تر

شود و در درون  می 2«برخورد تمدنها» گر توجیه« یتمدن دین»که چنان

خواندند و  شمول می هایی که زمانی فرهنگ خویش را جهان جامعه

، توجیه و «فرهنگ مدرن غرب»استعمارگری را با درآوردن جهانیان به 

ی و قومی و دینی و محلی، در های نژاد کردند، امروزه گروه مشروع می

شناسان به  جویند و به اصطالح جامعه این و آن هویت، پناه می حصار

مشغولند. در این فرایند، دیوارها که میان « جوامع موازی»ساختن 

روند، ناظرانی را متقاعد کرده  های اجتماعی در شهرها، باال می بندی گروه

است که امریکا، برای مثال، با از دست دادن موقعیت مسلط خویش و در 

 6شود. نظامیش، از درون متالشی می -پیِ محدود شدن قلمرو اقتصادی 

فرهنگهای قدرتند که  اما باز باید هشدار داد که این ضد

فرهنگها نه تنها از  ها هستند. این ضد کننده حصارها و دیوارکشی توجیه

بهم پیوستن فرهنگهای استقالل وآزادی و پدید آوردن فرهنگ جهانی 

ای مدیریت شورائی سازی بر کنند و از هرگونه زمینه آزادی ممانعت می

کنند، بلکه در درون هر جامعه، فرهنگ  جامعه جهانی جلوگیری می

کنند که، در آنها، غلبه با ضد  همگانی را به پاره فرهنگهائی تجزیه می

                                                 
فلسفی مختلف در غرب هشدار باره فراگرد شئی شدن انسان، گرایشهای در ـ3

 {22} : اند. چند نمونه داده

تعریف او وارد فرهنگ { 26}دانست:  امه سزر استعمار را شئی شدن می  -
 لغات فرانسه شده است.

-  گری درس دوازدهم: درک و فهم دی
 ضد شئی شدن و شئی انگاری دیگری است.

و « ورزد پناه بر خدا از شر حاسد وقتی حسد می» 2قرآن، سوره فلق، آیه   -
 کنند. امروز، حسد ورزیدن به دیگری را شئی کردن دیگری ارزیابی می

نقش قدرت در هرچه ناچیز کردن   34و  33های  های نمل، آیه قرآن، سوره  -
کند. واقعیتی که امروز، در نظر پذیرفته  اهل خرد می خاطر نشانرا انسان 

 رود. شود و در عمل، جریان شئی شدن انسان شتابان به پیش می می

از هانتینگتون است. شایان ذکر است در فضای « برخورد تمدنها»نظریه  ـ 2
تحلیلی ایرانی، نخست نشریه انقالب اسالمی بود که نظر او را انتشار -سیاسی

 ع بحث کرد.داد و موضو

است. او در سپتامبر Igor Panarin این نظر از پرفسور روسی اگور پانارین ـ 6
نوامبر  26المللی، در استرالیا اظهار کرده است. رویتر )  ، در یک کنفرانس بین1111
 سال پیش او، انتشار داده است. 13( مصاحبه ایزوستیا با او را درباره نظر 2331
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شود. از این رو است که جهان در قهر و فقر فزاینده  فرهنگ قدرت می

داس ین را به  های بزرگ که زندگی بر روی زم رود و ترس از فاجعه فرو می

 برد.  همگان را در خود فرو میاجل بسپرد، 
در عوض، این فرهنگ استقالل و آزادی است که چون حاصل 

دار  ها را در دامن طبیعت وطن همکاری انسان و طبیعت است، انسان
کند. هویتها را، هرچند گوناگون ولی، در همان حال، به یمن بعد  می

آویز تعریف  داری نه دست کند. وطن شمولِ هر فرهنگ، همگون می جهان
داران دیگر، که گشاینده عقل آزاد به روی هستی  شدن در تضاد با وطن

گر مرزهای دشمنی است که به آنها  شود. ضد فرهنگ قدرت توجیه می
کننده پیوندهای دوستی  نیاز دارد. اما فرهنگ استقالل و آزادی توجیه

رای هویتهای مخصوص خود هاست که همگی همانگونه که دا میان جامعه
مندی انسان و کرامت  هستند، با یکدیگر در استقالل و آزادی و حقوق

ذاتی همه مخلوقات خدا اشتراک دارند. بدین قرار، به همان میزان که 
ها گویای وجود ضد  مرزهای ایجاد شده در درون یک جامعه و میان جامعه

رخورداری از فرهنگ فرهنگ قدرتند، به همان نسبت، هر اندازه که حق ب
طبیعت و حق بر  ح و حقوق مربوط به کرامت انسان وجهانی و حق صل

ر دوست داشتن و دوست داشته شدن، حق بر امید و شادی و ... و حق ب
مدیریت شورائی جامعه جهانی ریشه  شرکت در مدیریت شورائی جامعه و

فرهنگ محالل ضد بدواند، برقراری فرهنگ جهانی استقالل و آزادی و اض
 گردد. جهانی قدرت، میسرتر می

هویتهای  برای بیرون رفتن از وضعیت کنونی که وضعیت جنگ میان
ها،  به بسط استقالل و آزادی در درون جامعه فرهنگی مغشوش است، نیاز

برقرار کردن امنیت از رهگذر فراهم آوردن امکانها برای برخورداری 
قل شرکت هر انسان مستانسان از حقوق خویش و فراهم آوردن اسباب 

برداشتن مرزها برای غنا جستن  در مدیریت شورائی جامعه خود و
فرهنگ جهانی و ممکن کردن مدیریت شورائی جهان است. و البته همه 

داری  این هدفها منوط به پایان بخشیدن به استبداد فراگیر سرمایه
 .وساالریهای دیگر و تغییر محور اقتصادها از مصرف به تولید است

 

 حل مشکل هویت در یک فرهنگ، 
 1در یک حوزه فرهنگی و در فرهنگ جهانی

قدرت از خود هستی  های همند است اما فرآورد حق هستی ـ1
ندارند. برای مثال، دروغ، به مثابه فرآورده قدرت، پوشاندن حق است نه 
اینکه از خود هستی مستقلی داشته باشد. و یا، نیرو هست اما زور جهت 

جود زنده است اما غم ادن به نیرو است؛ شادی حالت طبیعی موتخریبی د
است؛ سالمت حالت طبیعی موجود زنده است اما بیماری  فرآورده زور

 ... عارض بر تن و فرآورده عمل میکروب در بدن است و
کند سفید ضد سیاهی نیست چرا  بر ما معلوم می 2نقد منطق صوری

                                                 
ه جهانی را در دوران انقالب ایران، پیشنهاد کردم. مدیریت شورائی جامعـ1

شد، تجربه شدن  باره رشد بحث میر سیمناری در پاریس که در آن، درسپس د
راه رشد جدید را در دوران مرجع انقالب، یادآور شدم و مدیریت شورائی جهان 

 : را بار دیگر پیشنهاد کردم. مباحث آن سمینار انتشار یافتند

، آوریل  36و  32های  شماره Les Peuples Méditerranéens فصل نامه -
به مباحث این  ، خود را با این عنوان  1116سپتامبر 

 های صاحبنظران را درج کرد.  سمینار اختصاص داد و مقاله

 131تا  133سیر اندیشه سیاسی در سه قاره، سه راه حل رشد، از صفحه  -
، با توجه به بحران اقتصادی کنونی، بس عبرت آموز بازخواندن راه حلهای رشد

 است.

نگاه کنید به نقد منطق صوری و نیز تضاد و توحید موجود در سایت بنی  ـ2
 صدر

ر هستند. چنانکه تندرستی و که این دو رنگ فرآورده بود و نبود نو
بیماری ضد یکدیگر نیستند چراکه تندرستی حالت طبیعی موجود زنده 
است و بیماری فرآورده حضور و عمل عامل و یا عاملهای بیگانه است. 

ها و هرآنچه بر هست  از نیست ها ن قرار، فرهیختگی با تمیز هستبدی
عین حال، هویت گیرد. آن هویت شفاف که در  شود، آغاز می عارض می

یک فرهنگ، یک حوزه فرهنگی و فرهنگ جهانی است، هویت حاصل از 
 3این فرهیختگی است.

مندها از خشونت  ترین کار برای رهاندن هستی بدین قرار، عاجل
ویرانگر، روی آوردن به بیان استقالل و آزادی است. بیانی که چون جز 

نگ از ضد فرهنگ و حقوق در برندارد، بکار جهانیان در جدا کردن فره
. این بیان است که آید میبلکه رها کردن خویش از ضد فرهنگ قدرت 

بر فطرت خویش، مستقل و آزاد و که بنا آید میبکار تذکار دائمی به عقل 
تواند به  کار طبیعی او ابتکار و ابداع و خلق است. آنگاه این عقل می

ماند: کشف  می پی بردن به آن، به کشفی بزرگ فریفتاری پی ببرد که،
 که:گیرد. توضیح این ج از حق قرار میرابطه حق و مصلحتی که خار

سنجد. برای مثال،  الف( حق را انسان دارد اما مصلحت را قدرت می
هر انسان استعداد رهبری دارد و حق اینست که والیت با جمهور مردم 

 بربیند که والیت  مصلحت مردم را در این می« نخبگاننخبه »است. اما 
کند.  آنها، از آن او باشد. والیت را نیز اختیار بر جمهور مردم معنا می

ای  میان آن حق و این مصلحت چه رابطهتر شد و پرسید  توان عمیق می
 وجود دارد؟

والیت بر یکدیگر، به مثابه حق، شرکت در مدیریت جامعه بر  -
حت دین یا اساس دوستی و برابری است. اما والیت بر مردم، به مثابه مصل

..، اختیار بر مردم و اختیار یعنی بسط ید بر مردم است. بدین  امت یا
سان، هرگاه سخن از حق باشد، والیت، دوستی و برابری و همکاری در 

پس اگر در نظر کسی یا  دهد نه زورگویی و نابرابری. رهبری معنی می
ورگویی و ر مردم باشد، زبر والیت مطلق او یا آن گروه بر جمهوگروهی بنا

 کند.  میل به مطلق شدن می نابرابری
حق این است که هر کس بر خود معرفت دارد و خویشتن را   -

گویند جمهور مردم نادانند و توانا  سنجان می کند، ولی مصلحت هدایت می
 به هدایت خویش نیستند.

حق این است که اهل دانش از راه انتشار دانش خویش و همگانی  -
سنجان  کنند، اما مصلحت یت بر یکدیگر شرکت میکردن آن در وال

آویز  ن نخبگان را بدهند و دانش را دستگویند اینها باید به خود عنوا می
 حاکمیت بر جمهور مردم کنند.

بدین سان، اگر استعداد و حق رهبری را که ذاتی هر موجود زنده 
سخن  ماند. به هیچ نمی« والیت نخبه بر مردم»است، برداریم، از نظریه 

گیرد، اما جز پوشاندن حق  دیگر، هرچند مصلحت بیرون از حق قرار می
فرهنگ نیز گرچه فرآورده زور است اما جز پوشش فرهنگ  نیست. ضد

دار، از  کننده هستین کتاب که عدالت را به مثابه جدانیست. آ
 تواند بیان آزادی نباشد؟ چگونه می 3آموزد، ندار، به انسانها می هستی

                                                 
های قوا  ها، رابطه رابطهوقتی  هستند نژادی و قومی و ملی مقبول هویتهایـ 3

داشت و باید توان  هم می گانه را بر اصل موازنه عدمی با نیستند، و هویتهای سه
ای را  خور این عنوان، در همان حال که هویت فرهنگی جامعهداشت. انسان در

دارد که عضو آنست، هویت فرهنگی حوزه فرهنگی را نیز که عضو آنست دارد 
و با داشتن این دو هویت، هویت سومی دارد حاصل عضویت او در جامعه 

رهنمود علی )ع( به سوره حجرات و 13ی. اینست رهنمود قرآن، در آیه جهان
 .مالک اشتر

دهد. نگاه کنید به فصل  قرآن کتابی است که به انسان این آموزش را میـ3
 عدالت در اصول راهنمای اسالم
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نویت پوشاندن توحید است؟ این آن پرسش اساسی است ب( آیا ث

باید از خود بکند و بداند که عرفان او بر استقالل و  که هر انسانی می

مستقیم دارد به اصل آزادی و حقوق خویش و یا غفلتش از اینها، ربط 

 در پندار و گفتار و رهبری کردار او. راهنمای عقل 

ویت است. منطق صوری شک اصل راهنما در فلسفه قدرت، ثن بی

کند که دو محور در بیرون یکدیگر و  آدمی را از این واقعیت غافل می

و  آیند میبدون رابطه با یکدیگر، نه ممکن است بمثابه ثنویت به عقل آد

توان تصور کرد که،  آیند. به سخن دیگر، نمی ها می تبیین پدیده نه به کار

ر مجزای جسم و روح یا ماده برای مثال، در تبیین ماهیت انسان، دو محو

  ای گوئیم: انسان موجود زنده که میمعنا تصور کنیم. زیرا به محض اینو 

ایم، او یک مجموعه است.  است که شامل روح و جسم است در واقع گفته

ایم.  اندیشیدهدو و چون گوئیم ثنویت روح و جسم، توحیدی از این 

یم توان نمی. بنابراین، آید میسان، بدون توحید، ثنویت به تصور نیز ن بدین

ین بنا، بگوئیم انسان رابطه با یکدیگر بگذاریم و بر ا بنا را بر دو محور بی

یم تصور کنیم توان نمیایست که ...، هیچ پدیده دیگری را نیز  موجود زنده

چه رسد به تعریف و تبیین و تشریح. به سخن دیگر، برای تبیین هر 

یکدیگر  محور در رابطه با آن را باید دو ای، ولو بر اصل ثنویت، پدیده

بدون وجود میل ترکیبی و توحید جستن، چگونه ممکن  بینگاریم. اما

 است دو محور با یکدیگر رابطه برقرار کنند؟

بدین قرار، ثنویت از رهگذر جهت ویرانگر بخشیدن به نیرو به قصد 

جانشین  کند و متالشی کردن یک مجموعه، انسانها را از توحید غافل می

ید، شود. به سخن دیگر، هرگاه زور در کار نیا آن به مثابه اصل راهنما می

آزادی بدست  از فرهنگ استقالل و هویت انسان، هویتی است که او

کاهش دهد، برد زور را بر آن شود که کار ای جامعههر زمان  آورد. پس می

نگِ داشته است که زور ایجاد کرده، ضد فرهمرزهائی را از میان بر

آزادی باز گردانده است و به خود  فرآورده قدرت را به فرهنگ استقالل و

و اعضای خود هویت پایداری را بخشیده است. به ترتیبی که سه هویت 

ساخته او و دومی، هویت برخاسته از عضو جامعه، اولی هویت خودهر 

 و سومی، با فرهنگ استقالل و آزادی ای جامعهابتکار و ابداع و خلق در 

 یابند. همانی می عه جهانی کسب کرده، اینهویتی که به عنوان عضو جام

های  گانه انسان آزاد حاصل فعالیت همانی هویتهای سه این ـ2

استعدادهای اوست زمانی که زندگی را عمل به حقوق و دفاع از حقوق 

کند. از این روست که او به بیان آزادی، به مثابه اندیشه راهنما نیاز  می

بیانی که شامل حقوق و اصول راهنما و روشها و معرف الگوها و  دارد.

مند باشد. به ترتیبی که با  هدف سازگار با استقالل و آزادی انسان حقوق

 سرمشق قراردادن آن؛ 

الف( رابطه انسان با فرهنگ به مثابه قالب، به رابطه انسان با فرهنگ 

و ابتکارها و ابداعها بمثابه گشاینده افق رشد، به یمن جستن دانش و فن 

مندی انسان و همه  و خلقها، همه ترجمان استقالل و آزادی و حقوق

شود. در حقیقت، وقتی فرهنگ قالب نیست، هویت  زیندگان، بدل می

یابد که قدرت ساخته است بلکه هویتی است باز بر روی  شکلی را نمی

 1هستی هوشمند و در صیرورت به سوی او.

از جهان، از آنجا که دانشها و فنها در سطح  ب( در بخشهای وسیعی

ها و خدمتها، از  شوند و انسانها، از رهگذر فرآورده ها منتشر نمی جامعه

شوند و، در همان حال، دانشها و فنها را  رشد علمی و فنی آگاه می

یابند، فضائی بزرگ و خالی پدید  تر می اطالع تر و خود را از آن بی بغرنج

                                                 
 3و ممتحنه، آیه 11و فاطر، آیه  13لقمان، آیه  و 32های نور، آیه  قرآن، سوره ـ1

 3و تغابن، آیه 

ها و فکرهای جمعی جبار و  ها، بیشتر خرافه غیر عقالنیآید که آن را  می

گرائی و بسا پوچ تصور کردنِ زندگی و بیشتر  ضد اطالعها و بخت و اقبال

مردمی که در  کنند. در قلمرو سیاسی، حتی از همه، خشونت، پر می

کنند، کار سیاست را پیچیده و در  های لیبرال زندگی می دموکراسی

گارند. در نتیجه، در امر استقالل و آزادی و ان تخصص اهل سیاست می

کارگزارانِ  اندیشند. در قلمرو اقتصادی، حقوق خویش نیز چندان نمی

سازند. حتی  و ضد فرهنگ قدرت را می« اندیشند می»سرمایه هستند که 

هائی که به لحاظ رشد علمی و فنی، شرکت کارکنان علمی و  در کارفرمائی

ری کار آنها نیست. در دو قلمرو اجتماعی و گذا فنی ناگزیر است، سیاست

مادی، عرصه ابتکار و ابداع و خلق را  -فرهنگی نیز، مدار بسته مادی 

معنوی کردن  -ضرورترین کارها، مادیاز این رو،  بسیار تنگ کرده است.

فضای زندگی و آزاد کردن جریان دانشها و فنها و شرکت انسانها در 

ارکت در اداره امور سیاسی و اجتماعی و بکارگیری دانشها و فنها و مش

ها و جامعه  اقتصادی و فرهنگی خویش است: مدیریت شورائی جامعه

 جهانی.

ها، کمبودها، فقرها، خشونتها، مخدرها، آلودگی  گستره خرافه ـ3

پرستی که  محیط زیست، نابسامانیها و آسیبهای اجتماعی و کیش قدرت

ستند به انسانها که دارند از شود، اعالنهای خطر ه دین جهانیان می

شوند.  ساز بدل می فرهنگ ساز به موجودهای ضد ی فرهنگموجودها

دهند و کمتر دلیل  زمان به زمان، اختیار خویش را بیشتر از دست می

تر، رابطه نیاز  یابند. به سخن روشن ها می ها را در خود فرآورده فرآورده

گردد. بسا سهم  ، کمتر میشود طبیعی با فرآورده یا خدمتی که مصرف می

شتر نیز کنند، بی ها و خدمتهای ویرانگری که انسانها مصرف می فرآورده

ها و خدمتهای ویرانگر چیست؟ در  دلیل تولید و مصرف فرآورده شود. می

توان یافت. دلیل در بیرون آنها  ها و خدمتها دلیل آن را نمی خود فرآورده

انعقاد نطفه تا مرگ، قالب است. دلیل ضد فرهنگ قدرت است که از 

 انسانها شده است.

ای که دلیل را در بیرون آن باید جست، ساخته قدرت  هر ساخته

آور است و به ضد فرهنگ قدرت تعلق  است و تولید و مصرف آن مرگ

ترکیب آن ماده  دارد. برای مثال، دلیل هر ماده غذائی ضرور برای تن، در

فاقد « غذائی»این، فرآورده رکننده آنست. بناب غذائی و بدن مصرف

ترکیب مورد نیاز بدن، دلیل مصرف شدن را در خود ندارد. در تن آدمی 

نیز دلیل مصرف آن وجود ندارد. اینک از خود بپرسیم: دلیل مواد مخدری 

های زیانمند که انسانها مصرف  کنند، نوشیدنی که انسانها مصرف می

کنند، کجاست؟  و مصرف میسازند  های زیانمند که می کنند، خوراکی می

پرستی  پرستی، به بت باید به یاد اعتیاد به قدرت ا میاین پرسش، انسانها ر

و به یاد شرکت در ساختن ضد فرهنگ قدرت  2شود که زود به زود، نو می

                                                 
شود.  یای جمعی جبار روز، نو مبر فکرهپرستی، زمان به زمان، بنا شخصیت ـ2

پرستی نیز همچنان برجا هستند: از آن روز که  اما اشکال دیگر و جدید بت
زی که پیامبر تا رو، 21تا  22های  سوره انبیاء، آیهابراهیم بت را شکست، قرآن، 

پرستی ادامه  ز آن روز تا امروز، مبارزه با بتها را شکست و ا به کعبه درآمد و بت
 پرستی برجا هستند:  وجود این، اشکال جدید بت ارد. باد

 Philippe Quéau یونسکوهشدار مدیر قسمت اطالعات و انفورماتیک در   -
 و« پرستی مدرن بت»ه باردر

ویسنده ن  Poupardبا کاردینال پوپارد Terrenoir مصاحبه ونسان ترنوار  -
گردانی و پرستی بمثابه  از هزاره سوم در این باره خودبتدر آغکتاب مسیحیت 

 نفی خدا

-    Jean François Stoffel, Cosmologie versus Idolatrie 

-  Nietzsche et l’avenir de la religion    نوشتهPaul Valadier 

mailto:p.queau@unesco.org
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باید آنها را از این واقعیت آگاه کند که تولید و مصرف  بیاندازد. می

کند و بر  هنگ است که بزرگ میها و خدمتهای ویرانگر، ضد فر فرآورده

 گرداند.  فرهنگ آزادی غالب و حاکم می

آموز و دانشجو و، به  ها به دانش ترین آموزش ن، از ضروریسا بدین

 بزرگساالن نیز، اینست:

ای درخور صفت فرهنگ استقالل و آزادی است که  الف( آن ساخته 

ورد علمی آ خود آن باشد. چنانکه دلیل هر دستدلیل ساخته شدنش در 

 در خود علم است. و 

نه است که انسان ای از این نوع، وقتی آزادا ب( بکار بردن هر ساخته

تصور کرد توان  می در ابتکار و ابداع و خلق، بکار آید. مستقل و آزاد را

وقتی انسانها مستقل و آزاد استعدادهای خود را  بزرگی انقالب فرهنگی را

یک در  دمتهائی بکار اندازند که دلیل هرها و خ در تولید و مصرف فرآورده

خود آنست. هرگاه در هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و 

ها  ریزی شود که دلیل فرآورده فرهنگی واقعیت اجتماعی، برای آن برنامه

و خدمتها در خود آنها باشد، جهان وارد عصر استقالل و آزادی گشته و 

 است. رشد انسان جانشین رشد قدرت شده

تر فرهنگ از ضد  در پایان بحث و برای تمیز هر چه شفاف ـ3

کشیم: هرگاه هر انسان، در  فرهنگ، یک محک ملموس همگانی پیش می

چند  پایان روز کار آن روز خود را موضوع پرسش کند و از خود بپرسد:

درصد از کارهایم خودانگیخته و چند درصد از آنها، دستوری، تقلیدی و 

های فرهنگ و ضد فرهنگ و  و عادت بوده است، او اندازهبنابر عرف 

نسبت آمیخته شدنشان را با یکدیگر، دست کم در مورد خود، بدست 

های دارای موقعیت مسلط و یا زیر سلطه، بخش  آورده است. در جامعه

اعظم کارهای روزانه انسانها، دستوری و تقلیدی است. به همان نسبت که 

شود. از  نگیختگی کمتر و فرمانبری بیشتر میشود، خودا محور می مصرف

خود، مانع رشد فرهنگی و  ادها،این رو، در چنین فضایی حتی استعد

عامل بزرگ شدن ضد فرهنگ قدرت هستند. پس ضرورتر کارها اینست 

 که بنیادهای جامعه، بر اصل موازنه عدمی، تغییر سازمان یابند و از راه هر

و خلق، در خدمت انسان  ر و ابداعتر کردن فضای ابتکا چه گسترده

چون  قرار گیرند. آن اندیشه راهنمائی بیان آزادی است که ساز فرهنگ

اش رو به افزایش  درنگ خودانگیختگی هر انسانی بدان عمل کند، بی

 رابطه با خدا را 1گذارد، به ترتیبی که خود هدایت خویش را بر عهده گیرد،

و عقل را از  2اد خود بگرداندکران الاکراه بروی عقل آز گشودن بی

ها آزاد و به بکار انداختن استعدادها در حد مطلوب و خلق  کنندهمحدود

 فرهنگ استقالل وآزادی، توانا کند.

 

 

 در بیان آزادی تامام معنای

 
های کالم  ویژگیپیامبری در بیان آزادی، باره در، بخشهای قبلیدر 

ن با قدرتمداری به تفصیل مداری و تفاوتهای آ حق و ابعاد گوناگون حق

سخن رفته است. یک نکته اساسی در شناخت بیان آزادی و تمایز آن از 

است که نیازمند بحث دقیقتر  )رهبران معنوی( نامامابیان قدرت نقش 
                                                 

 ... و 12و اسراء، آیه  131های یونس، آیه  قرآن، سوره ـ1

را بشناسد و مدار و عقل آزاد  خواهد روشهای عقل قدرتای که ب خواننده ـ2
به کتاب عقل آزاد نوشته ابوالحسن بنی  تواند روشهای عقل آزاد را بکار برد، می

 صدر رجوع کند.

. روشی که در این بخش پایانی از کتاب پیش گرفته شده است جنبه است

شود این راه سالم را  مییرا برای تحلیل هر بیان دیگری تمرینی نیز دارد ز

محوری همه بیانهای  مسألهپرسش رهبری پیمود تا به بیان آزادی رسید. 

گفتار زیر که در نقد یکی از نظریات رایج قدرت و نیز بیان آزادی است. 

کوشد  می های دینی در مورد نقش رهبری در جامعه اسالمی است حوزه

. روشی که در این نقد فداین موضوع را از دید اندیشه موازنه عدمی بشکا

تا رسیدن به  نهاو رفع آ ی یک گفتارها بازجستن تناقض بکار رفته است،

 هایش که نه تناقض در بردارد و نه تناقض ببار گی و ویژ امامتتعریفی از 

بیان استقالل و رفع تناقضها در نهایت نوع رهبری سازگار با آورد.  می

شود این است که  ن بخش ارائه میکاری که در ایدهد.  آزادی را بدست می

هست، بیان ی قدرت ها هبا گذر انتقادی از درون بیانی که دارای مولف

شوم که همه آنها که نسبت به  ور مییادآشود.  آزادی جسته و تنقیح می

مین روش را در توانند ه ها حساس هستند، می دین و حتی کلمه

برند. هرگاه چنین بکار « رهبر کیست»پرسش باره پاسخهای دیگران در

همانند این تعریف و یا نزدیک به آن  یکنند، خواهند دید به تعریف

سا به خشکاندن ریشه استبدادگرائی که در عقلها است، خواهند رسید و ب

 شویم.  توانا می

های آن نظریه  آورم و سپس به دقت شالوده اصل پرسش را میابتدا 

دهیم. اندیشی قرار میرا مورد باز

 

، امر هدایت و رهبری آید میبرابر با آنچه از اندیشه شما بر ، مبا سال

رهبری اره انسان و جامعه را به اصل خوددر درون انسان است. شما همو

:  گوید میسوره بقره، صریحاً خداوند به پیامبر  242اید. در آیه  خوانده فرا

یعنی وظیفه هدایت « هداهم و لکن اهلل یهدی من یشاء لیس علیک»

م بر عهده پیامبر نیست، زیرا خداوند هر کس را که بخواهد هدایت مرد

. برابر با این آیه و تفاسیری که شما از هدایت و رهبری انسان کند می

دهید، هدایت انسان بر عهده پیامبران نیست. تنها وظیفه  بدست می

پیامبران توجه دادن انسان به این استعداد ذاتی اوست. در حالی که وقتی 

یان دین از هدایت انسان و جامعه توسط پیامبر و اولیاء سخن متول

، هدف آنها بدست گرفتن عنان رهبری جامعه و تصرف در گویند می

در ایران شاهد آن هستیم. سرنوشت آنهاست. مانند آنچه که امروز 

ت، اما مداری انسان اس خور آزادی و حقوقشما هر چند در های استدالل

از  123کم و کاست گفت، ابتدا نظر شما را به آیه  بی از آنجا که حق را باید

یعنی، پیامبران « و جعلناهم ائمة یهدون بامرنا: »کنم میسوره بقره جلب 

را برای هدایت مردم به امر خود به امامت نائل ساختیم. پیرو این آیه، 

هدایت به امر در »ای از آقای محسن غرویان تحت عنوان  مقاله اًاخیر

از این توضیح به خوبی مطلع  را از مطالعه گذراندم. حتماً« زانتفسیر المی

هستید که اغلب تفاسیری که به تفاسیر بنیادگرایی موسوم هستند، اوالً 

 123شمارند، ثانیاً در حالیکه آیه  امامت را مقامی برتر از نبوت می مقام

فته ن راجع به آنها سخن گآناظر به تعداد کثیری از پیامبرانی است که قر

ن را سانسور و تنها به آخرین است، این تفاسیر یک رشته آیات پیشی

که نامی از پیامبرانی چون ابراهیم، اسحاق و یعقوب  دهند میای ارجاع  آیه

برده شده است. در نتیجه مقام امامت را تنها به این پیامبران اختصاص 

ض ن تناقآکه آیا ممکن است در قر شود می. اکنون پرسیده دهند می

وجود داشته باشد، یعنی در یکجا پیامبر را از هدایت منع و در جای دیگر 

آنها را در مقام امامت، موظف به هدایت مردم نموده است. ثانیاً مقام 

امامت چه مقامی است که برتر از مقام نبوت است؟ آیا چنین برداشتی از 

 قرآن ممکن است؟
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 :پاسخ به پرسش

با عنوان هدایت به ن غرویان محس کننده گرامی مقاله آقای پرسش

نظر آقای  اند. مقاله را ضمیمه پرسش خود کرده1امر در تفسیر المیزان

را که  مقالهطباطبائی، صاحب المیزان را توضیح داده است. قسمتی از 

آورم: یامبر و نقش امام است، در زیر میامام و فرق آن با پ درباره تعریف

مأموم است، یک نوع هل دادن ایصال   امامت یک نوع تحریک و»

ایصال الی المطلوب یعنی  انسانها به سمت فالح و رستگاری است و

چون امام « وهو نوع تصرف تکوینی فی النفوس» رساندن و واصل کردن 

کند و آنها را به سمت مطلوب  دارای والیت است، نوعی تصرف در دلها می

تشبیه کنیم به یک  یم امام راتوان عالوه بر مثال سابق، می برد. می

این   ربایی که دارای میدان مغناطیسی است. اگر براده آهن توی آهن

آن دارد و آن را به سمت  ربا، یک اثر تکوینی بر این آهن میدان قرار گیرد، 

ربا بر براده آهن یک تاثیر  دانیم که تاثیر آهن کند. می ب میخودش جذ

ه وقتی مثالً یک رئیس کاین ست به اعتباری و جعلی توضیح تکوینی ا

رود به دنبال اجرای اوامر رئیس،  دهد به مرئوس و مرئوس می دستور می

این رئیس است و   داد است کهتحریک بر اساس یک امتیاز و قرار این 

دیگری مرئوس و لذاست که مرئوس باید دستورش را اطاعت کند. اما یک 

ل است. یعنی امام این قبی وقت رابطه، رابطه تکوینی است و امامت از 

ک والیت حقیقی مثل تاثیر ما والیت اعتباری نیست، بلکه ی والیتش بر

فرمایند: امامت  ربا بر براده آهن در میدان مغناطیسی است! عالمه می آهن

و هی نوع »نوعی تصرف تکوینی در نفوس و در جانهای انسانها است، 

قلها من موقف تصرف تکوینی فی النفوس لتسییرها فی سیر الکمال و ن

تسییر از باب تفعیل به معنای راه بردن است. « معنوی الی موقف آخر

  البته به صورت تکوینی، مثل یعنی در مسیر سوق دادن و سیر دادن،

که شما دست کسی را بگیرید و در راهی او را بکشید. امام هم نوعی این

برد. نکته  هدایت راه میکشش و جاذبه دارد که با آن افراد را در مسیر 

که هدایت امام و سیر دادنش مکانی نیست بلکه از یک موقف این مهم 

معنوی است به یک موقف معنوی دیگر! یعنی امام به انسانها در مراتب 

و اذ کانت تصرفاً »فرمایند  دهد. عالمه می معنوی سیر استکمالی می

یته لیس هو االمر ا بالهداتکویناً و عمالً و باطنییاً فالمراد باالمر الذی تکونو

این والیت، یک تصرف تکوینی و یک  یعنی چون « ی اال اعتباریالتشریع

، پس گذارد این تاثیر را می  عمل باطنی است و امام در جان انسانها تکویناً

آمده امر « و جعلنا هم ائمه یهدون بامرنا»آیه  مراد از أمری هم که در

آیه دیگری است که   این امریست که تفسیر آن در تشریعی نیست. 

انمّا امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی »فرماید:  می

 «امر»اند که  آیه استفاده کرده این   ( عالمه از13)یس:« به یدهی کل شی

امر تکوینی است نه امر تشریعی که از طریق وحی « یهدون به امرنا»در 

االمر الذی تکون بالهدایت لیس هو فالمراد ب»اند:  فرموده شود. ابالغ می

االمر التشریعی االعتباری بل ما تسیره فی قوله: انما امره اذا اراد شیئاً ان 

عالمه از همین « یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت کل شی

فرمایند که در حقیقت امام به لحاظ  اند و می جا استفاده دیگری هم کرده

 رابط و واسطه تکوینی است در هدایت انسانمقام امامت کسی است که 

امام به منزله مجرای فیض خدا در هدایت تکوینی انسانهاست. همان طور 

                                                 
برای نخستین بار در مجله معرفت از  قابل ذکر است که این مقاله ظاهراً ـ1

در موقع تدوین اثر  انتشارات موسسه آقای مصباح یزدی منتشر شده است. اما
در سایر  13حاضر لینک مقاله از مجله برداشته شده بود. ولی مقاله تا بهمن ماه 

 نشریات آنالین داخل قابل دسترسی است. مانند؛
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« به رزق الوری و به ثبتت االرض و السماء»که در جای خودش آمده که 

خورند و به  بندگان و مخلوقات به واسطه امام است که روزی می»یعنی 

، به لحاظ «ان و زمین ثبوت و قرار دارندواسطه وجود امام است که آسم

باشد.  مقام امامت و والیت، امام واسطه در هدایت تکوینیه انسان نیز می

گر چه طبق قاعده امکان اشراف تمام مخلوقات از کانال فیض وجودی 

مندند، اما انسان در امر هدایت و  امام که حجت خدا در زمین است بهره

این است که با جاذبه امام   وردار است و آنراهیابی از یک فیض ویژه برخ

بر اساس همین نکته، عالمه  شود. )ع( در مسیر هدایت راه برده می

فرمایند بنابراین امام باید کسی باشد که به ملکوت موجودات از جمله  می

ملکوت کل »اینجا بحث جالبی دارند که   ملکوت انسان عالم باشد و در

این است که حیثیت ارتباط و تعلق هر   اش یعنی چه؟ و خالصه« شی

این ملکوت را  ء است و همه موجودات  موجودی با خدا، ملکوت آن شی

رب ارنی ملکوت کل »فرماید:  دارند چون قرآن از قول حضرت ابراهیم می

« خدای حقیقت، کون و سر هر موجودی را به من نشان بده»یعنی « ء شی

دات و ملکوت انسانها آگاه خالصه امام کسی است که به ملکوت موجو

را تکویناً به سمت سعادت و فالح و  است! چرا، چون اگر بخواهد آدمی 

خبر باشد.  تواند از ملکوت انسان بی ند، نمیغایت کمال خودش هدایت بک

هادی باید نسبت به مهدی عالم باشد و تمام جزئیات نیازهای او را بداند، 

خواهد هادی چنین  کسی که میبر تمام ابعاد وجودی او واقف باشد. 

موجود پر راز و رمزی باشد، باید تمام جزئیات وجودی او را بداند و اال 

فرمایند: امام کسی است  هدایتش ناقص خواهد بود. و لذا عالمه )ره( می

که با تمام جزئیات وجودی و ابعاد هستی موجودات از جمله انسان عالم 

حقیقت امر تکوینی فرمایند در  داند. سپس می است و ملکوتشان را می

الفیوضات المعنویه و المقامات الباطنّیه التی یهتدی الیها » عبارت است از:

مراد از امر « ه من ربهمالمومنون باعمالهم الصالحه و یتلبسون بها رحم

ایمان با اعمال صالح   های معنوی و مدارج باطنی است که اهل همان فیض

کنند. ت پروردگار آنها را کسب میرتو رحمرسند و در پ خود به آنها می

در پرده از مبانی نظریه آقای طباطبائی در تحلیل روش بکار رفته 

اصل راهنمای وی در اینجا  که کند میآشکار  ودارد بر میاین بحث 

ثنویت است: یکی ثنویتِ پیامبری و امامت، و یا ثنویتِ پیامبر و امام 

کننده پیام )نبی( و دیگری هدایتگری  غیعنی دو محور فعالی که یکی ابال)

د در درون انسانها  تصرف کند و آنها را به راه هدایت توان می)امام( که 

. ی دیگر از آنهاهمه انسانهاتابعیت برد( و دیگری، ثنویت رهبری امام و   

در امام استعداد رهبری کردن وجود دارد و در همه دیگر انسانها، استعداد 

مگر در صورتی که خداوند -نه به یک اندازه. پیامبر  هم رهبری شدن آن

 در که شود گفته هرگاه. است شونده رهبری نیز  –او را امام کرده باشد

 حتی و معمولی انسان در و دارد وجود آن تکوینی امامت نوع از امام

ع وجود ندارد، باز از اصل ثنویت پیروی شده است. منطق نو آن از پیامبر

ستدالل نیز منطق صوری است. از این روست، که طباطبائی بکار رفته در ا

، یکسره غافل آورد میاز تناقضهای پرشمار که نظر او در بردارد و یا ببار 

 است:

قرآن و با  های هآی بااین نوع برداشت در خود دارد و  تناقضهایی که

پرشمار است. از جمله اینکه؛  کند میحق پیدا 

داشت. با وجود این، خداوند  امامت نیز میمبر اسالم )ص( مقام پیا ـ1

ی کسی را هدایت کنی، هدایت کار تو توان نمیبه او فرمود: اگر هم بخواهی 

رفع کرد. مگر به یکی از دو کار:  توان نمی...، این تناقض را  نیست و

با  آورد میخداوند به پیامبر امامت نبخشیده بود )که تناقض پدید لف(ا

داشت آقای بر ب(باره پیامبر هستند و که در قرآن های هفراوان آی

درست است. طباطبائی از امامت نا

http://www.quranstudies.ir/381/-/asset_publisher/r0ML/content/%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-1/maximized
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مستضعفان »رود. از  نیز سخن می« امامان کفر»از  اما در قرآن ـ2

نیایش »و « روی زمین که خداوند اراده فرموده است امامان بگردند

 ، سخن به میان«پرهیزگاران: خداوندا ما را امامان پرهیزگاران بگردان

است، آیا خداوند آنها را نیز مأمور هدایت تکوینی به امر خود فرموده 

است و مقامشان باالتر از پیامبران است؟ رفع این تناقض به نقض قول 

و نوعی  ها هطباطبائی و قائل شدن به وجود استعداد رهبری در همه آفرید

از رهبری که با بیان استقالل و آزادی سازگار است: امامت.

قرآن، هدایت خداوند به کافر و مسلمان داده شده است و در  ـ3

. قول بر کند میتأکید شده است که هرکس خود خویشتن را هدایت 

در تناقض  ها هاست، با  این آی« ابر انسان»که هدایت تکوینی در اختیار این

و « انسان ابر» به باز دادن مقام انسان به . رفع این تناقض نیز  شود می

مام در بیان استقالل و آزادی را، بمثابه الگو.بازیافتن ا

که آدمی  برداشت آقای طباطبایی با این یادآوریِ به حق قرآن، ـ3

، انسانها خود شود میآنچه از فساد تولید  ول اعمال خویش است وؤمس

، در تناقض است. زیرا هرگاه هدایت آنها موکول به نصب کنند میتولید 

نه  شود میتکوینی است، پس فساد کار خدا امامی باشد که کارش هدایت 

انسانها؛ یا بخاطر نصب نکردن امام و یا بخاطر ناتوانی امام منصوب از 

ولیت انسان ؤع این تناقض نیز به بازشناختن مسانجام هدایت تکوینی. رف

گیرد و نه از قدرت. پس انسان  ولیت انسان از حق نشأت میؤست. مسا

ه قدرت نگردد و اگر گشت، آنچه از فساد ول است که بندؤمدار مس حقوق

. شود می، از عمل او آید میدر روی زمین پدید 

سخن مرحوم طباطبایی با اصل پیامبری به معنای ابالغ روش  ـ 2

اش رهبری بر  . چرا که هرگاه امام وظیفهکند میهدایت نیز تناقض پیدا 

ض شود والیت . اما اگر فرآید میوفق روش ابالغ شده باشد، مشکل ببار ن

؟ کند میاو تشریعی نیست و تکوینی است، با اصل پیامبری تناقض پیدا 

ممکن است گفته شود امام به والیت تکوینی، انسانها را در جهت امر 

ت، انسانها روش هدایت را بکار و به یمن این هدای کند میخداوند هدایت 

: آورد میبرند. این پاسخ نیز، چندین و چند تناقض ببار  می

و ضمیمه باشد تا به یک امام با ا باید میپیامبری که امام نباشد،  -

اش، مردم هدایت شوند به آموختن روشی که پیامبر ابالغ  هدایت تکوینی

وجه  االتر از پیامبر شناختن امام، بیگانگی و ب. بنابراین، دوکند می

.شود می

. کند می تناقض صریح پیدا نیز برداشت آقای طباطبایی با واقعیت -

بر تفسیر صاحب بنا -که مردم را به امر خداوند  زیرا برغم وجود امامانی

ربا را دارند، همواره در   و به قول او حکم آهن کنند می هدایت–المیزان

بیشتر از هدایت شدگانند. و تاریخ شمار هدایت ناشدگان چندین برابر 

شوند. نمی« ربا آهن» شماری جذب جز کم

 که انسانها؛ کند میمعنی پیدا  پیامبری وقتی -

 شود میصاحبِ استعداد رهبری باشند )هر انسانی امام خلق  (الف

بدین معنی که استعدادها، از جمله استعداد اندیشه راهنما ساختن و یا 

پذیرفتن را با خود دارد. استعداد رهبری دارد و به یمن اندیشه راهنما، 

سنج و  یاب و هدف مه حال، جهتو در ه دهد میفعالیتهای خود را سامان 

 ساز است( و آینده

ول پندار و گفتار و کردار خود باشند. و در نتیجه، انسان ؤمس (ب 

برخوردار از استقالل و آزادی و حقوق است. پیامبری یادآوری این 

د کنند و رش ار بردن آنها است تا مگر انسانهاو ارائه روش بک ها هداشت

ه روش گردند. امام انسانی است که خویشتن را بب امام، یعنی نماد و الگو

دورتر کمی . شود میکننده به امر خدا  ساخته است. چنین کسی هدایت

این مختصر را تفصیل خواهم داد.

شته را نداشته باشند، پیامبری هرگاه قرار باشد انسانها این دا

امت معنی و ام ، پیامبری با-که دارند-ته باشند . اگر داششود میمحل  بی

گردد. محل می ، بیدهد میبا معنائی که صاحب المیزان به آن 

بر قول او، ای طباطبائی نیز متناقض است: بناتعریف و توضیح آق -

ذراند ابراهیم در پایان عمر، پس از آنکه آزمایشهای سخت را با موفقیت گ

، از -کرد کرد که در مقام پیامبر ابالغ می می زندگی روشی به البد و–

آورد او )گذراندن  وند امامت یافت. پس امامت او دستخداسوی 

ها( است. آیا خداوند بر انسانها ممنوع کرده است  آمیز امتحان موفقیت

های سخت را بگذرانند تا الیق امام شدن بگردند؟ نه. آیا هرکس  امتحان

دیگران را از استقالل و آزادی خود محروم و  باید میکه امام شد، درجا 

.هرگزکند؟ « هدایت تکوینی»آنها را  آهن کند تا های هبراد تبدیل به

و تشخیص و  یابی با استقالل و آزادی انسان در جهتدر حقیقت،  -

یابی کار امام  بر این تفسیر، جهتارد. زیرا بناتعیین هدف نیز تناقض د

رسیم که پیشتر  . به همان تناقض باز میکند میاست. هدف را نیز او معین 

ه ضد گزینند ک اکثریت بزرگ هدف و جهتی را بر مین شد: خاطر نشا

ول این گمراهی خداوند است یا امامی که ؤاست. مس« هدایت به امر خدا»

؟دهد میاو قرار 

با رابطه مستقیم انسان با خداوند نیز تناقض دارد. وقتی قرآن  -

کننده است و این هدایت را به کافر و  که خداوند هدایت کند میتصریح 

و پیامبر )ص(  کند میؤمن داده است، هرکس خود خویشتن را هدایت م

)بنابر دین « قوم برگزیده »، این بطالن د کسی را هدایت کندتوان نمینیز 

. اما هنوز کند میاست که اعالن « کلیسا بمثابه تجسم تثلیث»یهود( و 

گیرد و  می پس را خود قول –صاحب المیزان قول بنابر–اعالن نکرده 

او را  های هکه توانائی همه گونه تصرف در آفرید کند مینصب « زیدهبرگ»

مورد استناد طباطبائی  آیا اگر پیامبر )ص( چنین معنائی را به آیه دارد!

مرحمت  ایم / گفتند: از طال گشتن پشیمان گشته مخاطبان او نمیداد،  می

فرموده ما را مس کنید؟ به صالح ما است که مسیحی یا یهودی و یا 

زردشتی و یا بدون دین بمانیم و گرفتار چنین جبری نگردیم؟ 

در تضاد است. اصل راهنمای دین  2تفسیر با هر  بدین سان، این

هائی را پیدا ت که پیامبری و امامت همان تعریفرفع این تناقضها به اینس

اما هنوز واجد تناقضهای  اند. از جمله در این کتاب، ارائه شده کند که

 ی است:بسیار دیگر

سان که روش علم، علم است.  روش آزادی، آزادی است همان ـ6

شمول  ن حق است. این روش جهانروش برخورداری از هر حقی عمل به آ

ند بکار برند. نظر آقای طباطبائی با این امر بدیهی توان میاست و همگان 

 انها از حقنیز در تناقض است. پنداری، در تکوین، غیر از امام، بقیه انس

اند. رفع این تناقض نیز به اینست که هدایت  عمل به حق محروم گشته

: هدایت خداوندی کند میتکوینی را همان بدانیم که قرآن بر آن تصریح 

به همگان، از مؤمن و کافر داده شده است. 

وجوه مشترک داشته باشند.  باید میشونده،  کننده و جذب جذب ـ4

است باید باشد تا جذب انجام « خداامر »از جمله، این وجه مشترک که 

د باشد. زیرا غیر حق، باطل است و توان نمیپذیرد. اما امر خدا جز حق 

کننده به امر خداوند، در حقوق  اطل امر خدا نیست. پس امام هدایتب

ذاتی و در بعد معنوی، با همه انسانها یکسان است. پیامبری یادآوری این 

 شود میراه عمل به حقوق، الیق آن حقوق است و امام کسی است که از 

ی عمل به حقوق، هدایت به امر خدا کند. او الگوی پیام بمثابه الگو که،

. هر رابطه دیگری جز رابطه آورد میپیامبر است وقتی آن را به عمل در 

الگو با انسانها، تخریب امام و ناممکن کردن هدایت به امر خداوند 

را از توجه به این مهم غافل کرده  . منطق صوری، صاحب المیزانشود می
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سان  ض امام و امامت آنو پیروی از اصل ثنویت ارسطوئی، تعریف او را ناق

، گردانده است.کند میکه قرآن تعریف 

و نیز واسطگی از نوع  ربا ه جذب آهنقو نوع از–هدایت تکوینی  ـ 1

 رابطه به وقتی. است جبرگرائی  –خورشید که واسطه انتشار نور است

و جبر  شود می، تنها زور است که جبار شود می مربوط انسان با انسان

و امر او و هدایت  ، خداوندآید می. اما وقتی پای زور به میان کند میبرقرار 

شوند. این تناقض را جز با سلب توان تصرف در  محل می به امر او، بی

 آن از المیزان صاحب برداشت بنابرهستی موجود و هدایت تکوینی 

رفع کرد. توان نمی

، با دهد میبر معنائی که صاحب المیزان به آن امامت تکوینی بنا ـ1

تصریح قرآن بر آشکار و کج و معوج نبودنش در تناقض است. در حقیقت، 

هرگاه خداوند امامی را معین فرموده بود برتر از پیامبر و دارای اختیار 

کلمه از یک صاص سه او، در سراسر قرآن، به اخت های هتصرف در آفرید

باره امامت به کرد. چنانکه هم درباره نبوت و هم در آیه به آن، بسنده نمی

فراوان وجود دارند.  های ه، آیدهد میمعنائی که صاحب المیزان به آن ن

ای را قرار دهد و خود نفرماید  گونه ممکن بود خداوند چنین واسطهچ

ق نظری تفسیر شود که کیست و کارش کدام است و اجازه دهد آیه بر طب

و با همین صفاتی است که المیزان  بر بیان قدرت فراگیربنا« ابرمرد»همان 

؟ چرا اجازه دهد راه برای استبداد فراگیر )برای مثال نقش دهد میبه امام 

پیشوا در نازیسم که البته این اندازه نیست( و اختیار مطلق ابرمرد باز 

 شود؟

 خطاب به پیامبر ی که در آنهایها هواقع، این دعوی با آی در

من بشری چون شما هستم و انسانها در آفرینش برابرند و  فرماید: بگو می

سوره  13گیرد. با آیه  مؤمنان ولیّ یکدیگرند و... نیز در تناقض قرار می

چون اگر خداوند امکان یکسان برای عمل  .شود میحجرات هم در تضاد 

 قبیله و ای همه انسانها از هر قوم وبه حق و برخوردار شدن از هدایت بر

ست که ترین شما نزد من کسی ا فرمود گرامی نمی جنسی قرار نداده بود،

 و پرهیزگارترین انسان بگردد. بیشترین تمرین را در پارسایی ورزیده 

و نیز، رفع تناقض به بازیافتن بیان استقالل و آزادی، از خود بیگانه 

فتن فلسفه و منطق ارسطوئی است.شده در بیان قدرت، با بکار گر

امامت، اگر همان معنی را داشت که صاحب المیزان به آن  ـ13

همین معنی را  باید میدیگر قرآن نیز  های ه، ناگزیر در آیدهد می

پردازد، نبی همواره  هائی که به نبی و نقش او می داشت. چنانکه در آیه می

ر است. نه در این آیه و نه یک و همان معنی را دارد. امامت نیز همین طو

ین کلمه دیگر، قرآن تعریف طباطبائی از امام را نکرده است. ا های هدر آی

بر جمله، این یا آن معنی را پیدا کند.  فعل نیست که بنا

هدایت به امر خدا و هدایت به حق، در چند آیه قرآن )از جمله 

اند.  ( آمده 23ه و سجده آی 43اء، آیه و انبی 111و  121 های هاعراف، آی

 هستند. هرگاه بخواهیم« ائمة»گاه و  از قومی« امتی»کنندگان گاه  هدایت

شأنی را قائل شویم که آقای طباطبائی قائل شده است، « امام»برای 

از قوم موسی « امتی» را بپذیریم. زیرا« قوم برگزیده»نظریه  باید می

اند برای هدایت به امر خدا و به حق!  برگزیده شده

کجاست؟ « والیت تکوینی»دلیل حق در خود حق است. دلیل  ـ11

در آیه نیست. در قرآن نیز نیست. پس در بیرون آن، معنائی بر اصل 

انسانها و دیگر موجودات محور ثنویت تک محوری )امام محور فعال و 

 البته–پذیر( ساخته شده و به آیه داده شده است. نظیر همین کار را  فعل

 بر تکوینی والیت پاپ به و کرد کلیسا –ارسطوئی فلسفه وفق بر

خداوند در زمین و آسمان بخشید و پاپ والیت مطلقه جست.  های هآفرید

اما بنای اسالم بر نفی فرعونیت است که نوع مسیحی آن به والیت مطلقه 

وژیک آن، در نازیسم و پاپ و استبداد فراگیر کلیسا بدل شد و نوع ایدئول

شد و نوع اسالمی آن را در والیت مطلقه فقیه دیده  استالینیسم

. بینیم می

، امر محال «امام»بیرون بردن رهبری از انسان و انتقال آن به  ـ12

میرد. انسان و  می، دهد میاش را از دست  انسانی که قوه رهبری است. زیرا

ای در هستی، با استعداد رهبری تکوین یافته است. وجود  هر پدیده

با خودانگیختگی همراه است. باز به این دلیل که هرگاه  استعداد رهبری

ست. ای ا استعداد رهبری خودانگیخته نباشد، موجود زنده، موجود مرده

را از  ها هپس آن والیت تکوینی که قوه رهبری انسانها و دیگر آفرید

. در شود میدارد، اگر هم ممکن باشد، جباریت مطلق  انگیختگی بازخود

را دارد. ی ویژگی خود انگیختگی و استقالل و آزادی  حقیقت، قوه رهبر

ستاند.  ان استعداد رهبری را از انسان میاین ویژگی و بد والیت تکوینی

بائی از استقالل و نظر طباطقض نیز به محروم نکردن امام موردرفع این تنا

مه انسانها از این، خودانگیختگی، و برخوردار دانستن هآزادی، بنابر

انگیخته است. بری خوداستعداد ره

، خود ناقض خویش ها هقول بر والیت تکوینی یک تن بر آفرید ـ13

دادن رهبری یکی بر  است. زیرا استعداد رهبری انسان ذاتی او است. قرار

، و نسبت به استعداد رهبری انسانهاانسانها، به این دلیل که امامت ا

. حتی اگر شود میخارجی و عارض است، حق نیست و از خداوند صادر ن

شوندگانی که  بدانیم که ارسطو قائل است )رهبریانسانها را از نوعی 

ای،  شونده کننده چنین رهبری آنها است(، رهبریاطاعت کردن در سود 

برخوردار است. زیرا هرگاه و نه امامی که از والیت تکوینی  شود میقدرت 

د و هدایت ... برای تشخیص امر خداون شونده دانش و بصیرت و رهبری

شدن به آن را داشته باشد، نیازمند تابعیت از والیت تکوینی امام برگزیده 

را نداشته باشد، یا باید به زور او را به  ... . و اگر دانش و بصیرت وشود مین

، همچون حیوان، او را آموخته کرد. غیر از این که باید میراه آورد و یا 

خواست، همه به امر  داوند میناقض قول خدا است: اگر خناممکن است، 

ند. رفع این تناقض نیز به نفی والیت تکوینی و شد میخداوند هدایت 

وجود رهبری بیرون از انسان و توانا به تصرف در او است. و نیز، نفی بیان 

 قدرت بمثابه اندیشه راهنما است.

شونده،  کننده و رهبری بطه قدرت برقرار کردن میان رهبریرا ـ13

یاب پندار و گفتار و کردار  وندی از خدا است. زیرا قدرت، جهتسالب خدا

به اعمال قدرت  . و هرگاه گفته شود هدایت تکوینی، نیازشود میانسان 

آهن را به خود جذب  های هربا بدون اعمال زور براد ندارد چنانکه آهن

که  . چراشود می، این گفته ناقض استقالل و آزادی انسان کند می

م تکوینی شوند. پس یا امامت اما هن بدون اختیار جذب میآ های هبراد

و یا خداوند با  شود مییاب و برانگیزنده انسانها  نیست و بمثابه الگو جهت

.کند مینصب امام، از خود سلب خداوندی 

این قول که انسانها، همه در هدایت شدن یکسان نیستند.  ـ12

هم  کند مید، باز نقض شون ربا نمی نی که همه یکسان جذب آهنبدین مع

قول قرآن را که انسانها  کند میشمولی والیت تکوینی را و هم نقض  جهان

را بر فطرت خویش آفریده است. نایکسانی بدین معنی که برخی استعداد 

جذب شدن را دارند و برخی ندارد، ثنویت ناقض توحید انسانها در فطرت 

دادها و حقوق بردن استع است. حق اینست که انسانها در بکار

شوند.  گوناگون میخویش،

 وخلقت برابر انسانها  کند میتبعیض است و نقض  این نظر واجدـ 16

ناپذیری  تبعیض کرامت آنها و افزودن برکرامت به تقوا را. خود نیز ناقضِ

 را انسانهائی از راه زندگی که پذیرفتنی است کهحق است. توضیح این

و بگردند و دیگران از آنها روش هدایت به عمل به حق گرداندن، امام و الگ
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 را –شود مین صادر حق جز حق از اینکه بنابر است خداوند امر که–حق 

عمل به حق کنند. اما اگر قرار بر این شود که  را خویش زندگی و بیاموزند

–کننده آنها را در جهتی  جذب آهن جذب شوند و های هانسانها چون براد

 به نیاز کند، هدایت –کند مین به امر خدا هدایت ندانیم که امام کافرا می

: تبعیض میان امام با همه انسانها و تبعیض میان شود می تبعیض چند

 برد و یا همه استعداد زیرا امام همه را بدان جهت نمی یکدیگر انسانها با

رفتن به آن جهت را ندارند. 

که اینشمول است.حال  ین والیت تکوینی، به ضرورت، جهانچن ـ14

تا قیامت، هرجماعتی امامان خود را دارند و در معاد نیز، هر جمعیتی از 

 های هبر آیشوند. بنا ود، در دادگاه عدل الهی، حاضر میانسانها، با امامان خ

شمول است اما والیت تکوینی، به احدی داده نشده  قرآن، امامت جهان

که هستند و ضد  امامانی کرد با ، تناقض پیدا میشد میاست. اگر داده 

یکدیگرند.

ناقض اصل پیروی نکردن از آنچه انسان بدان علم ندارد است.  ـ11

از آنچه بدان علم ندارند، پیروی نکنند.  خواهد میزیرا قرآن از انسانها 

پس ابتکار علم جستن و هدایت شدن با خود انسان است. هدایت 

. و کند میمحل  ا بیستاند و هم علم ر کوینی، هم ابتکار را از انسان میت

تصدیق همان قول کلیسا، در دورانی  .کند میهم رهنمود قرآن را نقض 

قائل نبود و است که نظریه لطف غالب بود و برای علم و عمل انسان، اثری 

نهاد. به علم نیز وقعی نمی

ست، با او ها هتی است و تکوین آفریدهرگاه خداوند خالق هس ـ11

کن )»برای آفریده او، ناقض امر خداوند  قائل شدن به والیت تکوینی

 اند که خداوندی از خدا است. البته گفته است. در واقع، سلب«( فیکون

تکوینی که صاحب المیزان تعریف  امام است. داوند از راهتکوین خ

، مع الواسطه، است. حال آنکه، در آغاز خلقت، خداوند نخست کند می

تا، سپس، ی سخت، او را امام نگرداند هانیافرید و پس از آزمایشانسانی را 

ها را بیافریند.  از راه او، باقی آفریده

سازی نظریه آقای طباطبایی این فرصت  ال پس از شرحه شرحهح

 یها گی ویژو  تعریف کنیماز دید موازنه عدمی امام را  ایجاد شده است

.یابیم رهبری را در بیان استقالل و آزادی باز 



؟کیستبیان آزادی امام 
هرگاه بخواهیم همان مثال را بکار بریم که آقای غرویان بکار برده  ـ1

ها، از آزمایش عمل به الءاست، امام کسی است که به یمن شرکت در ابت

حق پیروز بازآمده و زندگی را عمل به حقوق کرده است و همواره بروی 

ماد هستی هوشمند، یعنی خدا باز و بازتر شده است. و از این رهگذر ن

حق و کرامت )و الگو( گشته و چراغی شده است که هم راه و هم جهت را 

 . دهد میبه راه روان نشان 

که این میزان، حق را که ، بنابر اینشود میامام الگوی عدل  ـ2

. بنابراین، کند میهستی دارد از ناحق که هستیش از آن خود نیست، جدا 

 جوید:  ای از صفات زیر را می امام مجموعه

جمان اصل موازنه صفاتی که بیانگر رابطه انسان با خدا و تر ـ2ـ1

کننده عقل او از استقالل و آزادی و خودانگیختگی عدمی و برخوردار

هستند.

صفاتی که بیانگر ممارست او در عمل به بیان استقالل و  ـ2ـ2

بیان استقالل و آزادی ناطق »بگوید  دهند میآزادی هستند و به او امکان 

 «.است

بیانگر توانائی شرکت در آزمایشها و کمال جستن،  صفاتی که ـ2ـ3

کننده ل از هر محدودبه یمن شرکت در آزمایشها، هستند. رهبری مستق

، حق را برگزیند و به حق عمل کند.شود میو آزاد در گزینش که سبب 

و کردار به حق و رشد او بر  صفاتی که گویای پندار و گفتار ـ2ـ3

مداری و عدالت هستند.  راه حق راست

صفاتی که گزارشگر رابطه برقرار کردنش با خود، با جامعه، با  ـ2ـ 2

و نماد هدف شدن هستند وقتی هدف بازگشت  ها هطبیعت و همه آفرید

. شود میبه خدا، به کمال استقالل و آزادی 

هائی که دارای این صفات باشند، بمثابه الگو، و از راه انسان یا انسان

مشترک با انسانها، توانائی هدایت آنها را به امر خداوند، یعنی به فطرت 

 . کنند میحق، پیدا 

که بر فطرت خداوندی آفریده نبر ایها، بناتکوین، انسان در ـ3

قوق ند از این حتوان میاند، واجد حقوق ذاتی هستند. اما انسانها  شده

عامل به  و امامشوند. پیامبر بیان آزادی  غافل شوند. اغلب نیز غافل می

این بیان نیز چون دیگر انسانها برخوردار از حقوق ذاتی هستند. پیامبر 

و امام، از راه عمل به این  کند میاین حقوق را به انسانها خاطر نشان 

حقوق و افزودن بر کرامت خویش، نماد کرامت و حق و الگوی انسانها 

ستند )مؤمنان نیز، . رابط آنها با یکدیگر، کرامت و حقوق ذاتی هشود می

 در عمل به حق، الگو و امام هستند.(

این تکوین که مشترک در همه انسانهاست، امام عامل به  بنابر ـ3

بیان آزادی، تنها چراغی که راه و جهت را نشان دهد، نیست. بلکه او، به 

صفت الگو، فطرت انسانها، حقوقمندی و کرامت آنها را به یادشان 

ی را که عمل به حقوق و افزودن بر کرامت به . زندگی واقعآورد می

ران شدن و همه وی از زندگی مجازی، در بندگی قدرت، پرهیزگاری است،

 شناساند و، ویران کردن، باز می

را که تشکیل ای  گو، استعدادهای انسانها و مجموعهبه صفت ال ـ 2

شان . به انسانها خاطر نشود میطور مستمر، به آنها یادآور ه ، بدهند می

اند، یعنی قوه رهبری آنها، برخوردار از  که امام خلق شده کند می

انگیختگی ار از استقالل و آزادی و خوداستعدادهای دیگر و نیز برخورد

است. استعداد رهبری نه قابل انتقال به غیر است و نه قابل تجزیه. پس 

د و هرگاه انسان، بخواهد امامی بگردد که به امر خدا، به حق، هدایت شو

او استقالل و آزادی داشته و  کننده عقل رهبری باید میهدایت کند، 

ندگی او عمل انگیخته باشد و استعدادها را همآهنگ بکار برد تا که زخود

 کنان ، آزاد و آزادتر بگردد. به حقوق بگردد و رشد

. زیرا، یکدیگرندتر نیست. همراه  پیامبری باالتر و پائین امامت از ـ 6

راهنما و بیان استقالل و آزادی که ترجمان اصول راهنما و در  بدون اصول

بردارنده روشهای زندگی است وقتی انسان بر کرامت و حقوق خویش و 

 ناپذیر کران معنوی بعد و آزادی و استقالل بدان که –رابطه با آفریدگار 

زندگی او عمل به حقوق ذاتیش باشد  خواهد می و است عارف  –جوید می

 رشد همچنان پیش رود. و در راه

اند:  یکسان را دو بیان ارائه کردهنا «قاعده»دو  ـ4

تا »های قدرت، در درجه اول بیانهای قدرت توتالیتر، اصل بیانـ 4ـ1

یانها، این ب اند. بنابر را ارائه کرده« کنی د، تغییر نمیتغییرت ندهن

شونده یرکردن و تغی ای است که دارنده توان رهبری «نخبه»دهنده، تغییر

بری کردن حتی خویشند. وقتی همه دیگر انسانها هستند که ناتوان از ره

صاحب والیت مطلقه است، بیان قدرت از نوع « ابر مرد»دهنده تغییر

گرائی است.  خبهبر نهای غرب، بنا در دموکراسی توتالیتر است. در زمان ما،

خویش فلسفه تحققی لیبرال، انبوه مردم را فاقد توان رهبری کردن 

و برای آنها توانی جز به اندازه ترجیح این نخبه بر آن نخبه قائل  داند می

ردن را ها، حداکثر حق انتخاب ک غیر نخبه نیست. در انواع لیبرالیسم،

ها در انواع لیبرالیسم و دیگر بیانهای قدرت را  دارند. هرگاه انواع رهبری
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م.رسی باز می ها گی ویژنقد کنیم، به رهبری با همین 

قالل و آزادی بنابر است بیانهای یا–بیان استقالل و آزادی  ـ4ـ2

 تا کن تغییر» اصل –شوند نها به این بیان متفاوت میهای انساکه تقرباین

کننده یکی و آن . تغییردهنده و تغییرکنند می پیشنهاد را «دهی تغییر

ر دهد. به بمثابه الگو تغییتا  کند میانسان است که وقتی فرد است، تغییر 

تغییر  گیرند میو به صفت جمعی، این گروه انسانها هستند وقتی تصمیم 

ینی . والیت تکوکند میکنند تا تغییر دهند. قرآن، این اصل را پیشنهاد 

ها، با این اصل نیز در تناقض است. دارای اختیار تصرف در آفریده

، یکس و یا کسانی، شخص یا اشخاص« ائمه»بر این اصل، امام یا بنا

: اینان هدایت دهند میجویند و تغییر  هستند که هدایت خداوندی را می

به امر خدا، به حق. کنند می

ولند و ؤعامل به بیان آزادی انسانهای مس امام یا امامان ـ 1

ولیت هدایت شدن به امر خدا و هدایت کردن به امر خدا، بطور ؤمس

 ؛از شود میعینی، عبارت 

هاد اکبر که نقد خویش است و جهاد قیام به سه جهاد: ج ـ 1ـ1

جهاد که کوشش مداوم است در افضل، که مبارزه با جباران است و 

زدائی.  خشونت

همواره  باید میاو کند که  زدائی ایجاب می ولیت خشونتؤمس ـ 1ـ2

است که نماد گرایش به توحید اجتماعی باشد. به عدالت اجتماعی 

ن قشرهای جامعه به برابری در آمیز میا ها و روابط خصومت نابرابری

شوند. برای ایفای این نقش  امکانها و روابط دوستانه بدل می برخورداری از

همواره جانب حقوق جمعی  باید میولیت، امام ؤعمل به این مسو در مقام 

 یا گروه یک با قوا روابط در گروهی منافع نه و جمعی منافع نه و –

 ساکنان تمامی حقوق جهان، سطح رد و انسان حقوق و  –دیگر های هگرو

.بگیرد را ای آفریده هر و انسان حقوق و زمین روی

ولیت اولش ؤ، مس«بیان استقالل و آزادی ناطق»امام بمثابه  ـ 1ـ3

اینست که مانع از بیگانه شدن بیان استقالل و آزادی در بیان قدرت 

زادی، و بگردد و به پندار و گفتار و کردار، ترجمان بیان استقالل و آ

هشدار دائمی باشد به انسانها.

، بمثابه استمرار در تاریخ به ترتیبی که در هر زمان، امامان ـ 1ـ3

خور آن زمان، وجود داشته کننده روشهای در نمادهای به روز و ارائه

 باشند و انسانها را به حق، به بیان استقالل و آزادی، بخوانند.

. کند میکه آینده را حال  شود میامام عامل به بیان آزادی کسی  ـ1

گیرد و  به خدا است، قرار میوصول یعنی در مقصدی که وصول به حق، 

ای  یدن به هدف، امام را انسان نمونه. تحقق بخشکند میدر حال عمل 

راه رشد،  د بداند با استوار ماندن در راستتوان میکه هر کس  کند می

 چگونه انسانی خواهد شد.

پس روشی که در  ،شود میه ابتال و آزمون، امام چون هر امامی ب ـ13

است و  گیرد، روش تجربه، یعنی روشی قابل تصحیح پیش می

ی قدرت، روشی بر بیانهانارساند. از  آنجا که ب کننده را به هدف می تجربه

برند، دستوری است و کار انسان را در ویران شدن و  که انسانها بکار می

لگوی روش تجربی گشتن، به او، نقشی بس ، اکند میویران کردن ناچیز 

مهم در وجدان انسانها به استقالل و آزادی و حقوق خویش و روش غافل 

 .دهد مینشدن از آنها، 

ایستد، با اهل  چون بر حق می ،شود میامام که بیان آزادی ناطق  ـ11

باوران و قدرتمداران را به حق  حق، دوست است و در همان حال که قدرت

 .دهد میو بدان تن ن داند می، سازش با ناحق را نقض حق خواند می

تار و کردار چنین امامی شفاف است و بدین شفافیت پندار و گف ـ12

 گردد. الگو می برای همگان است که

حق، در شفافیت تمام، پیروزی کم عده و کم عده  ایستادن بر ـ13

تمام حق با تمام . هرگاه تقابل، تقابل کند میعده میسر  را بر پر عده و پر

امام  ایستند، ین برحق میناحق، قدرت بگردد. کس یا کسانی که چن

. زیرا، به قول یابند میبه تمامی انسانها در همه زمانها تعلق  شوند و می

ر قدرت نظامی و...( بر قوی را )از نظ« ضعیف»گاندی، روش پیروزی 

 موزند.آ می

های در خلقت  ضستیز است. تبعی تبعیض امام بیان آزادی، ـ13

 . کند میفرموده را نفی  های قدرت ادعائی و تبعیض

نهایت ن آزادی، هستی و زمان عمل او، بیمکان عمل امام بیا ـ12

 افزا است، پس عمل صالح،  مدام برکه عمل برخود داند میاست. او نیک 

 .گرداند میاو را امام همه عصرها  افزاید و  خود می

آزادی، عقلی مستقل و آزاد دارد که بر امام بیان استقالل و  ـ16

نیست  گر توجیه، از این رو، خالق است و کند میاصل موازنه عدمی عمل 

 .کند میو با واقعیتها رابطه مستقیم برقرار 

ای، از  فریدهچون استعداد رهبری و نیز حقوق را ذاتی هر آ ـ14

. پس نه بر گرداند می، خود را صاحب اختیار دیگران نداند میجمله انسان 

مدار قدرت که بر میزان عدل، با انسانها رابطه برابر انسان با انسان برقرار 

ول است، به ؤ. بنابر اصل، هرکس صاحب حقوق، بنابراین، مسکند می

ولیت شما اطاعت کردن است و ؤ، مساین: وظیفه، بنابرگوید میانسانها ن

  بس.

است و تقدیر از  نسانکه تدبیر از ا داند میامام بیان آزادی  ـ11

 قوق ذاتی انسانترجمان ح باید میاین، نه تنها هر تدبیر خداوند. بنابر

باشد و در سنجیدن و اجرای آن، مجموعه استعدادهایش شرکت کنند، 

، تدبیر تناقضی میان هدف با روش و این دو با اصل و بیان باید میبلکه 

 آزادی پیدا نکند. 

که به اندیشه و عمل قلمرو  داند یمامام بیان استقالل و آزادی  ـ11

 استقالل و آزادی انسانها را، نه محدود که گسترش دهد.

افزاید،  و ویرانی بر ویرانی می آورد میکه ویرانی ویرانی  داند میـ 23

الگوی رشد در  ندازد وا نیروهای محرکه را در رشد بکار میاز این رو، 

روهای محرکه و به حداکثر استقالل و آزادی و  به صفر رساندن تخریب نی

ا در رشد انسان و عمران طبیعت رساندن تولید و بکار افتادن این نیروه

 گردد. می

اندیشه و عمل امام بیان آزادی از ظن و خرافه خالی و از علم  ـ21

 سرشار است.

که حق یک تعریف دارد و  داند میامام بیان استقالل و آزادی،  ـ22

سان ا از حق یکه که برداشت داند میاو خود روش خویش است. اما هم 

را راهنمای شدن و حق آگاه کردن  نیستند. پس حق اختالف و حق آگاه

های )سانسورها( مانع  . ممیزیکند میپندار و گفتار و کردار خود 

تابد. بانی بحث آزاد  ها را بر نمیها و اطالعها و دانش جریانهای آزاد اندیشه

شمار  بی ها و اطالعها،نشها و دا زاد اندیشهو به یمن جریانهای آ شود می

 . کند میبه تعریف حق نزدیک را ها )برداشتها از حق(  حقیقت

سان، نقد نظر صاحب المیزان و بازیافتن تعریف قرآن از امام و  بدین

فصل  خذ قرآنی در همین کتاب و نیزمآصفات او و نقش او، میسر گشت. 

کتاب رهبری )که یک نوبت در  امامت در اصول راهنمای اسالم و نیز

درج شده است اما هنوز در شکل کتاب انتشار در هجرت انقالب اسالمی 

 هستند.  پژوهشگراننیافته است(، در دسترس 

ها را درجا، رفع کردم. حاصل را، در قسمت دوم، در هریک از تناقض

د خود در توان میای  ی امام بازآوردم. اینک هرخوانندهها گی ویژ

ی امام و نقش او، نتیجه رفع شدن تناقضها را بیابد و اطمینان ها گی ویژ
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حاصل کند که حاصل نقد خالی از تناقض است. این تمرین به او امکان 

، با یافتن و رفع تناقضهای این و آن بیان قدرت، به بیان استقالل دهد می

ری دا ع لیبرالیسم، بمثابه مرام سرمایهو آزادی باز رسد. چنانکه، در انوا

لیبرال، رهبری این و آن تعریف را جسته و این و آن ویژگی را یافته است. 

ایست  شده است: رهبر نخبه« مدرن»ست که در جمع، همان نظر ارسطو ا

نقد این و... را داشته باشد. « ها هتود»، «عوام»کشی از  که توانائی بهره

 رد.ب زادی راه میبر بیان استقالل و آرهبری نیز، به رهبری بنا

زبانان در این نوشته، بیش از پیش، تأمل  م اینست که فارسیامید

ا نجوید، انسان در بندگی حل بایسته ر ای که تا راه مسألهکنند. زیرا آن 

مرگ و ویرانی بر مرگ و ویرانی و  مسألهبر  مسألهماند و  قدرت می

حل شده بود، با  مسألهرهبری است. چنانکه اگر این  مسألهافزاید،  می

 شد میوجود انقالبی که در آن گل بر گلوله پیروز شد، استبداد بازسازی ن

و جبار برای خود والیت مطلقه و بسط ید بر جان و مال و ناموس مردم 

. زمان، زمان شد می)والیت تکوینی مطلق( و اختیار تعطیل توحید قائل ن

 یِو دوست داشتنها هاکردن دشمن داشتن بلوغ و بلوغ به رها شدن و رها

، رهبری باید میباور نیستند، نیز،  فرموده است. پس آنها که دین قدرت

بر طرز فکر خودانگیختگی همه انسانها را، بناسازگار با استقالل و آزادی و 

 جویند. خود، باز

 

 تکمله
خوانندگان در آخرین  پایان این گفتار را به نگاه انتقادی که یکی از

نیازی به دهیم.  ذاشتند اختصاص میسازی کتاب در میان گ مراحل آماده

برای ی رهبری و مدیریت ها هباره نظریتحقیق در بحث وتکرار نیست که 

در سطوح مداری  گذار از جوامع اقتدارگرا به جوامع آزاد مبتنی بر حقوق

با این امید که روز در حال رشد و توسعه است. ه ب علمی و آکادمیک روز

های  بیشتر مورد توجه جامعه چه ساز نقش رهبری هر بحث سرنوشت

عین این پرسش و پاسخ انتقادی را در زیر  قرار گیرد نیز مسلمانان

 .آورم می



آقای بنی صدر با سالم و تحیت، مقاله امام کیست؟ را مطالعه کرده و 

به مطالب عنوان شده و نظر شما درباره از آن بهره بردم. اما با توجه 

بدون توجه  -ال ؤاما قبل از طرح س لی مطرح است واؤهدایت و امام، س

به ذکر چند   -در مورد امام و نقد آن توسط شما به نظر مرحوم طباطبائی

:پردازم مینکته از مطلب شما 

صاحب استعداد »که انسانها  کند میپیامبری وقتی معنی پیدا  -1

بدین معنی که استعدادها، از  شود میرهبری باشند )هر انسانی امام خلق 

استعداد اندیشه راهنما ساختن و یا پذیرفتن را با خود دارد. جمله 

استعداد رهبری دارد و به یمن اندیشه راهنما، فعالیت خود را سامان 

و اگر « ساز است سنج و آینده یاب و هدف و در همه حال، جهت دهد می

گانه از چه رو؟ چنین است به نظر شما نیاز به ائمه دوازده

شوید که  و نقد اندیشه طباطبائی یادآور میراهیم در مورد اب -2

آمیز امتحانها( است. آیا  آورد او )گذراندن موفقیت و دستپس امامت ا»

خداوند بر انسانها ممنوع کرده است امتحانهای سخت را بگذرانند تا الیق 

 یعنی اینکه ممنوع نکرده است و انسانها با« امام شدن بگردند؟ نه. 

ند بگردند. توان میگردند و یا  ، امام می«امتحانها آمیز  گذراندن موفقیت»

؟شود میگانه پیدا  باز چه نیازی به امامان دوازده

ده است و این کنن که خداوند هدایت کند میقرآن تصریح » -3

کافر داده است، هر کس خود خویشتن را هدایت  هدایت را به مؤمن و

بری از انسان و انتقال آن بیرون بردن ره»و نیز با توجه به اینکه « کند می

ال مطرح است که رهبری و یا به عبارتی ؤس باز« امر محال است« امام»به 

گانه  دیگر، رهبر یعنی امام و اگر چنین است باز چه نیاز به امامان دوازده

وجود دارد؟

قرار دادن رهبری یکی بر انسانها، به دلیل اینکه امامت »و باز با  -3

رهبری انسانها، خارجی و عارضی است، حق نیست او نسبت به استعداد 

طو . حتی اگر انسانها را نوعی بدانیم که ارسشود میو از خداوند صادر ن

شونده دانش  هر گاه رهبری»فرمائید که  و در همین رابطه می« قائل است

، باید میو بصیرت و... را نداشته باشد، یا باید به زور او را به راه آورد و یا 

که نا ممکن است، ناقض قول ن، او را آموخته کرد. غیر از اینیواهمچون ح

«. ندشد میاست، همه به امر خداوند هدایت خو میخدا است: اگر خداوند 

داده شده « دانش و بصیرت»، به انسان این با توجه به این دو نکته که اوالً

عدادی چه است و انسانها با چنین هدایت خداوندی و داشتن چنین است

ماند و آیا این امامت آنها غیر  گانه شیعه باقی می ازی به امامان دوازدهنی

ضرور نیست؟

سی است که به یمن امام ک»اید:  در مورد امام کیست هم نوشته -2

مل به ها، از آزمایش عمل به حق پیروز آمده و زندگی را عشرکت در ابتالء

باز و بازتر وی هستی هوشمند، یعنی خدا حقوق کرده است و همواره بر

شده است و از این رهگذر نماد حق و کرامت )و الگو( گشته و چراغی 

بر نظر بنا«. دهد میشده است که هم راه و هم جهت را به راه روان نشان 

ها است و یا همه انسانها دارا هستند و یا نشما این برای همه انسا

طرح است که ال مؤابتال آن را بدست آورند. باز س ند با شرکت درتوان می

ماند؟ گانه می در این صورت نیز چه نیازی به امامان دوازده

ای از  کیست؟ آمده: بر اساس قرآن مجموعهدرهمین قسمت امام 

تغییر کن تا تغییر »ن اصلآآورید که قر شمرید و سپس می صفات را بر می

کننده یکی و آن انسان تغییردهنده و تغییر. »کند میرا پیشنهاد « دهی

تا، به مثابه الگو تغییر دهد. و به  کند میه وقتی فرد است، تغییر است ک

تغییر کنند  گیرند میصفت جمعی، این گروه انسانها هستند وقتی تصمیم 

اگر قرآن این اصل را «. کند میتا تغییر دهند، قرآن این اصل را پیشنهاد 

و این اصلی تغییرناپذیر است که هست. وقتی  کند میپیشنهاد 

 کند میتغییر » و وقتی فرد« کننده یکی و آن انساندهنده و تغییرتغییر»

به صفت جمعی این گروه انسانها » و نیز« تا، به مثابه الگو تغییر دهد

پس باز دیگر «. تغییر کنند تا تغییر دهند گیرند میهستند  وقتی تصمیم 

ماند؟  گانه شیعه باقی می چه نیازی به امامان دوازده

تر نیست. همراه  امامت از پیامبری باالتر و پائین» و در پایان: -6

این در یعنی پیامبر هم امام است. بنابر با توجه به این نکته« است

است؟ عالوه بر اینکه امر خداوند  اینصورت نیازی به امامان دیگر از چه رو

( و از  12)یس/« و کل شى احصیناه فى امام مبین»در قرآن جمع است 

« وَ مِن قَبلِه کِتابُ موسى اماماً وَ رَحمَهًَ....».... امام است:  رو قرآن نیز این

و در اختیار ما است. بر این اساس آیا حق به جانب اهل تسنن  (14هود/  )

کتاب خدا ما را بس است؟ افزون بر اینکه امام علی  گویند مینیست که 

ارسال  به وضوح از نیاز به 13لبالغه در نخستین خطبه و خطبه در نهج ا

رسل و پیمبر سخن به میان آورده ولی در مورد، امام که از جانب خداوند 

برگزیده شده باشند و یا پیامبر آنها را منصوب کرده باشد، ساکت است و 

باز بنا به تعمیم امامت که امامت روشی دارد تجربی که برای همه قابل 

عریف شما و تعمیم بر تامام و تازه بنا 12دیگر چه نیاز به  تجربه است باز

کرد؟ و اگر بگوئیم مردم  12امامت و تکثیر افضل چرا باید آن را منحصر به 

برای بشریت الگو هستند، گانه  دوازدهنیار به الگو و نمونه دارند و امامان 

به تعریف شما  در اینصورت چرا نشود همان تکثیر افضلها و یا کسانی که

گانه باشند؟ این تمایز و  ؟ و ائمه دوازدهاند، الگو نباشند در تجربه امام شده
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الها در این ؤند از چه رو؟ خالصه کنم: تمام ستفاوت بین مخلوقات خداو

وَ نَزَّلْنَا عَلَیْک الْکِتَب » گردد که در قرآن آمده: ال بر میؤرابطه به یک س

ال رَطبٍ وَ ال یَابِسٍ  وَ»و  «ءٍ رَّطنَا فی الْکِتَبِ مِن شیمَّا فَ» و« ءٍ  شی   تِبْیَناً لِّکلّ

گر نه اامام داده شده و  12خبر از آمدن آیا در قرآن « إاِل فی کِتَبٍ مُّبِینٍ

امام  12آن بیان کند که بعد از پیامبر آیا خداوند مشکل داشت که در قر

؟ اینکه مردم به خاندان نبوت و امامان به آیند میبرای راهنمائی مردم 

وده و در راه ودانش، تقوی و پرهیزگاری ب عنوان خاندانی که مرکز علم

آنها باشند و  و سپاسگزار اند باید احترام گذارند ها کرده دین فداکاری

امام منصوب از طرف  12حقشان را بشناسند یک حرف است و اینکه 

  خداوند و یا پیامبر برای مردم هستند، حرف دیگری است.

 .جیا حق و خدا نگهدارتان باد.  م

 

 پاسخ

غفلت از الگوی عنوان یک حقیقت تاریخی باید عرض کنم به 

برای تبیینی کاملتر الزم است . کند میامامت، انسانها را گرفتار جبر جبار 

یک چند از امرهای واقع مستمر را بازشناسی در تاریخ اسالم نخست 

 کنیم:

، الگو را یکسره شانها همسلمان، سنی و شیعه و فرق های هجامع ـ1

بر سر قدرت )اختیار ت بخواهی، با رحلت پیامبر، نزاع اند. راس از یاد برده

مداری را از  حق تدریج، انسان و جامعه الگویِه بر جامعه مسلمانان(، ب

 یادها برد.

د بشناسد. حتی اگر توان نمیمداری را عقل قدرتمدار  الگوی حق

د با وانت مید آن را بشناسد و نه توان میبداند چنین الگوئی وجود دارد، نه 

آن رابطه برقرار کند. زیرا در رابطه با قدرت، تنها اطاعت محل پیدا 

مداری کار انسان مستقل و آزاد است. رابطه  . شناسائی الگوی حقکند می

ایست که به انسان  ، رابطه مطاع و مطیع نیست. رابطهاین انسان با الگو

تصور کرد  توان میامام بگردد و راه رشد را در پیش بگیرد.  دهد میامکان 

گاه انسانها اهمیت الگو را در حال و روز جامعه جهانی امروز را هر

را شمردند و خداوند  د را خلیفه خداوند برروی زمین مییافتند و خو می

ی از همانندجوییعنی  –دانستند و نه روش آدم و حوا )ع(  الگوی یگانه می

قوقمند را در ح انسان روش که –راه خوردن میوه ممنوعه قدرتمداری

ند رشد را، در حد انسانی که هستند، شد میآن  گرفتند و بر پیش می

 تحصیل صفات ثبوتیه خداوند و منزه شدن از صفات سلبیه او بگردانند.  

از آن راه نرفتند. در رابطه قوا با یکدیگر شدند و  اسفا که انسانها

ن ت در آوضعیتی را بوجود آوردند که اینک جامعه جهانی و محیط زیس

از جمله، نزاع شیعه با سنی نه بر سر اصل امامت که بر سر کسی  است.

شد که باید از او اطاعت کرد. این نزاع تا امروز ادامه دارد و تا زمانی که 

. تا آن زمان که به ادامه خواهد یافت مسلمانها به اهمیت الگو پی نبرند،

اد بگردد پی نبرند، که مستقل و آزمیت اصلهای راهنمای عقل برای ایناه

ی را گر توجیه،شوند و عقلهای قدرتمدار ها برقرار نمی زاد اندیشهجریان آ

 گردند. یو  به خالق شدن که کار طبیعی عقل است باز نم کنند مین رها

دولت و حکومت نیست. یک سازی برای  نظریهدر قرآن اثری از  ـ2

خود نیز  یامبرآیه نیز به دولت وحکومت دینی اختصاص نیافته است. پ

ای با نظام شورائی تشکیل داد که همگان در  دولت تشکیل نداد. او جامعه

هائی که بدون آنها دولت واقعیت  ورای امام شرکت داشتند. از تأسیسش

اسالم بیان  داد، ی نیز نساخت. هرگاه دولت تشکیل می، یککند میپیدا ن

و پیامبر ندارد. نه  دانست که بیان قدرت نیاز به خدا . او میشد می قدرت

تنها قدرت فرآورده رابطه قوا است و این رابطه نیاز به رابطه انسان با 

خداوند ندارد، بلکه نیاز به قطع رابطه انسان و جامعه انسانها با خداوند 

قدرت مطلق »معنای ه ب ، تصور والیت مطلقه، یا فرعونیت،دارد. بدین قرار

 ، انکار خداوند نیز هست. «بر

ای با نظام  راجع به همه اصول راهنما و ارکانِ جامعهض، قرآن در عو

با رحلت پیامبر )ص(، آن جامعه  ولی. چیزی کم ننهاده استشورائی 

بمثابه الگو فراموش شد و اندک شمار کوششها برای بازسازی آن، نیز 

 عقیم گشتند. 

ای مستقل و آزاد و  یعنی جامعه برای آنکه انقالب روی دهد، ـ3

شورائی تحقق پیدا  ظامپذیر و با ن ب با نظامی اجتماعی باز و تحولیاارز

 ضرور هستند: عامل چندینکند، وجود 

 کرامت و حقوقمندی و آزادی و استقالل بیان که راهنما اندیشه •

 عدالت، و امامت و توحید جمله از راهنما، اصول بنابر جامعه اداره و انسان

 . باشد

ساختهای  ناپذیر بودنِمعتقد به تغییرپذیر و  تبدیل انسان فعل •

طبیعت و جامعه، به انسانی که به یمن بیان استقالل و آزادی، تغییر 

یابد و ناتوانی  ساختهای طبیعت و جامعه را تغییرپذیر می و خود و کند می

دهنده ا با توانائی انسان فعال و تغییرپذیر ر ترسان از تغییر و فعل انسانِ

 : اصل تغییر کن تا تغییر دهی. دکن می)امام( جانشین 

مسلمان، این رهنمود سخت کارساز قرآن نیز به  های هدر جامع

 دست فراموشی سپرده شد. 

هنده پدید تغییرد انسانهای و راهنما اندیشه که بازی فضای •

ستی و جانشین دو های هقرار کردن رابطآورند. از جمله از رهگذر بر می

 ماعی. توحید اجتتضاد اجتماعی کردن 

وجدانهای تاریخی و همگانی و  زندگی و در کارآمدنِ شدنِ ارزش •

یات در گرو که ادامه ح شود میعلمی و اخالقی: وجدان تاریخی یادآور 

حق در  ای پدید آمدن از الگوهای ایستادگی بر ایستادن بر حق و رشته

حق مداوم بگردد،  جریان تاریخ است. بدین قرار، هرگاه ایستادگی بر

. ایستادگی بر حق، تنها یک نوع شود میات یک جامعه نیز مداوم حی

نیست، نوعی از آن، ایستادگی بر حق، پیشاروی جباران است. داشته 

 . وجدانکند میوجدان تاریخی، استمرار ایستادگی برحق را خاطر نشان 

ه، دست بکار پیشنهاد کردن و آنگا دهد میتمیز  ناحقازرا علمی حق 

وجدان همگانی جنبش برای حقوق را بمثابه ارزش و گردد.  روش می

هرگاه روش برگزیده، برای مثال،  پذیرد. هدفی که باید تحقق یابد، می

تغییر  اخالقی، رأی به جنبش همگانی برایجنبش همگانی باشد، وجدان 

 . دهد میمداری  از قدرتمداری به حق

ین نیروها هر اندازه ا ؛جامعه در تغییر محرکه نیروی آمدن پدید •

. بدین قرار، پرشمار شود میتر  تر و قطعی تغییر ممکن تر باشند، بزرگ

ی )استقالل و ای که خودانگیختگ دهندهن انسانهای فعال و تغییرشد

، نیروی کنند می« روزمره دستوریزندگی »را جانشین آزادی(

بر گیرد. بنا محرکه دیگر را در تغییر بکار می ایست که نیروهای محرکه

عده، هر اندازه میزان خودانگیختگی در جامعه بیشتر، میزان رشد آن قا

تر  ر کردن و تغییر دادن افزونجامعه بیشتر و توان جامعه برای تغیی

 گردد. می

آن روز و  های هجامعدرجوانانوزنان) مستضعفانشدنامام •

یر به تعب ،ها خریآ ها شدنِ لیامروز و بسا فرداها( به تعبیر قرآن و اوّ

 مداری است.  مهم در تغییر از قدرتمداری به حقانجیل، عامل 

. از جمله، افزایش جمعیت نیروهای محرکه دیگر کردنِ پیدا وجود •

نمایان  که دانا شود میو رشد دانش و فن و پیدایش سرمایه و ... سبب 

 ،جبارانو  در خدمت جباران، نادانانی شناخته شوند که هستند فریبکارِ

مداری و  شروعیت ناشی از دانشهای خود، از جمله م«مشروعیت»
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گستری را از دست بدهند. در حقیقت، سطح معلومات آنها اگر نه از  دانش

یروی محرکه تغییر سطح معلومات جامعه، دست کم از سطح معلومات ن

گردد. این عامل همراه با عوامل دیگر، حکمرانی جباران را بر  تر می نازل

پی  وان در. در این وقت است که جباران با تمام ترداندگ میجامعه ناممکن 

به قدرت خارجی نیز  شوند. برای این کار، تخریب نیروهای محرکه می

آورند. اما اگر نیروی محرکه تغییر )امام( مانع از تخریب خود و  روی می

: دهد میو روی  شود میدیگر نیروهای محرکه شود، انقالب ممکن 

 .کند میو انقالب تحقق پیدا  کنند می ساختهای جامعه تغییر

 نه دیگر را رویاروئی میدان و مکان و زمان که بگردد چنان وضعیت •

ها برای  کننده تعیین کنند. یک رشته تجربه قیام مدارانِ حقوق که جباران

اکمیت جباران، نیروی محرکه تغییر از راه عمل در محدوده ح

متقاعد کرده باشند که حق با  کننده تغییر و بسا جمهور مردم را تدارک

د به توان نمیمدار، برای ایجاد تغییر،  قدرت فصل مشترک ندارد. پس حق

آید و بگذارد زمان و مکان هر حرکتی را نیز مدار درمحدوده حاکمیت زور

جباران معین کند. چرا که با زندانی کردن خود در محدوده حاکمیت 

ها چون انسان ر واقع،آغاز شکست خورده است. دهمان جباران، در 

. و چون شود میهستند که باید تغییر کنند، پس میدان رویاروئی، جامعه 

افول دولتشان قطعی و زودرس  ند به میان مردم آیند،توان نمیجباران 

 گردد. می

 :دیگرعوامل یک رشته با  شود میپیدایش عوامل باال همراه 

د. از جمله بخاطر شون اعتبار می قدرت رایج در جامعه بی بیانهای •

و ناتوانی ساختهای جامعه از بکار گرفتن  اجتماعی های هسست شدن رابط

نیروهای محرکه و ناسازگاری روزافزونشان با بکار افتادن نیروهای محرکه 

 و رشد انسان. 

بندی اجتماعی حاکم از تشخیص و تعیین هدفی  ناتوان شدن گروه •

ندی نیز امکان بدهد موقعیت ب به این گروه مطلوب جامعه بگردد و که

مسلط خویش را توجیه کند و نگهدارد. از امرهای واقع مستمر یکی این 

بندی دارای موقعیت مسلط هدفی را تعیین و تبلیغ  امر است که گروه

عه همگان باید به خدمت آن هدف که  برای ادامه حیات جام کند می

تعیین شده  ،به هدفو نه رسیدن  ،قدرتمندی یند. اما چون زور وسیلهآدر

تر است، واقعیت پیدا وارونه هدف که قدرتی بزرگتر و ویرانگر است،

  و دیگر شود میاعتماد  دیده، نسبت به حاکمان بی . جامعه تجربهکند می

که این  رسد می. آن زمان آید میندمت هدفی که آنها تعیین کنند، دربه خ

 برای مثال) شود مینیز بندی، خود نیز، از یافتن هدف جدید ناتوان  گروه

رژیم شاه بعد از شکست انقالب سفید و رژیم  توجه کنید به سرنوشت

ند و یا در ا رش و رژیمهای عرب که یا ساقط شدهو اقما« شوروی»روسیه 

حفظ  اند(. از آن پس، هدفش یکی و آن، معرض سقوط قرار گرفته

در تضاد  گردد. از این رو، به ضرورت، با جامعه موقعیت مسلط خود می

با سست  شود میبندی با جامعه، همراه  رابطه این گروه . تغییرشود می

 در درون آن و ناتوان شدنش از حفظ موقعیت خویش.  ها هشدن رابط
 در زور هرگاه. هستند همزاد فقر با دو این و همزاد فساد با قدرت •
 کند، پیدا را اصلی نقش جامعه، با جامعه و گروه با گروه و فرد با فرد رابطه
. زور و فساد فراگیر فقر را نیز شود میفراگیر  شکلها انواع در فساد

و فقر و همزاد بودنشان  ه فسادب. هرگاه خودآگاهی نسبت کند میهمگانی 
 ایجاد آگاهینهد. اما هرگاه  ، جامعه روی به انحالل می، پدید نیایدبا قدرت

حضور جدید و  شود، جامعه آمادگی برای پذیرفتن اندیشه راهنمای
 .کند میپیدا  پیامبر و الگو را

 یا و باشد نباید یا مداخله، به توانا و مرزها در حاضر خارجی قدرت •
 امر این وجود از را ما روم سوره. باشد شده انحطاط و انقباض دوران وارد

به دوران انحطاط و  ،روم و ایران زمان، آن ابرقدرت دو ورود) واقع
. در دوران کند میپیدایش جامعه الگو در مدینه، آگاه انحالل(، در دوران 

قدرت وارد این مرحله شده ب ایران زمانی روی داد که دو ابرما، انقال
های موفق دیگری که ناتوان بودند. جنبش بودند و از مداخله مؤثر در ایران

که این امر، یک امر واقع  کنند میاند، مبرهن  به خود دیده ها جامعهتاریخ 
 ر است.مستم

بندی حاکم را  ست رفتن موقعیت مسلط، گروهد از و تغییر از ترس •
ناگزیر از افزودن بر خشونت و تشدید سرکوب کرده باشد. در این صورت، 

بدین  . مهاجرت همواره عامل انقالب استشود میمهاجرت برانگیخته 
اندیشه راهنما و  یابند میدهندگان فرصت خاطر که، در مهاجرت، تغییر

 ای باز و  نیروی محرکه تغییر را پدید آورد. فض
شرح یک  کتابِدر واقع شناساند.  این عوامل را قرآن یک به یک می

یک جامعه الگو است. تاریخ انقالبها نیز این عوامل را انقالب و ایجاد 
د استقالل و آزادی و حقوق و توان نمیشناسانند. اما عقل قدرتمدار  می

که هدف و روش بگرداند. در ابد چه رسد به اینی انسان را دریکرامتمند
 و نه از تاریخ.  آموزد مینتیجه نه از قرآن 

بنابراین، تقابل با جباران، هم از آغاز، تقابل حق با قدرت،  ـ3
زدائی و دیگری خشونت هستند: انقالبی  رویاروئی دو روش، یکی خشونت

. این نه از راه زدائی است ه عوامل باال باشد، همواره خشونتکه فرآورد
اتفاق است که پیامبر به یک جنگ تعرضی نیز دست نزد، بدان خاطر 

ی تولد چنین نکرد که قربانی اول زور درکار آوردن، هدف رسالت او یعن
با نظام شورائی، زور محل پیدا  ای جامعهگشت. در  انسان نو، امام، می

اخالقی و وجدان  کند می. میزان عدل حق را از ناحق جدا کند مین
 ناحق رواج نگیرد و زور در کار نیاید.  کند میمراقبت 

و بازگشت به اعتیاد بس آسان  آورد میو از آنجا که قدرت اعتیاد 

ید، هم در بر بگیرد روشهای است، بیان استقالل و آزادی، با

زدائی را و هم در بر بگیرد مبارزه با کیش شخصیت و ضد  خشونت

 را. فرهنگ و ضد اخالق زورمداری 
زدائی و اخالق  با قدرت و خشونت با خشونت ان حقتقابل می

مدار با ضد اخالق قدرتمدار نیز یک امر مستمر تاریخی است. هر  حق
را به خطر اندازد، انقالب  ای جامعهزمان فساد و فقر و خشونت حیات 

با این سه همزاد آغاز   جو و با رویاروئی مردم حق کند میضرورت پیدا 
 گیرد.  می

که تبلور عوامل  از پدید آمدن الگوئی امور واقع مستمر باال ـ 2
 مساعد انقالب و نماد استقالل و آزادی و حقوق و کرامتمندی است

: آید میپدید نیز . همراه با الگو، آرمان )= هدف انقالب( دهند گزارش می
انسان تبلور این  هم ،که باید ساخت. الگو ای جامعهانسانی که باید شد و 

نشیند که قدرت از کف جباران بدر رود و در  است و هم به انتظار آن نمی
گیرد  که قدرت در کف کسی قرار نمی داند میدست او قرار گیرد. زیرا 

کننده انسان از استقالل و  و قدرت غافل کند میبلکه هرکسی را آلت 
آزادی و حقوق و کرامتمندی خویش است: خانواده را جامعه امام 

با  ای جامعهگرود،  زادی میکس که به بیان استقالل و آ و با هر دگردان می
. بدین روش است که انسان و جامعه آرمانی دهد مینظام شورائی تشکیل 

 . کند میتحقق پیدا 

 

 امام و الگومعنای 
و جامعه  چه اندازه جامعه شیعی خصوصاً گوید میپرسش خود 

. غفلت مردم مسلمان از الگو و اهمیت آن غافلند از مسلمانان عموماً
انند، سبب استقالل و آزادی و دیگر حقوق و کرامت که ذاتی حیات انس

مسلمان  های هنقش شدن الگو در جامع رها کردن راه رشد، بنابراین، بی
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سبت که دارای اقتصاد مسلط نیز، بهمان ن های هگشته است. در جامع
به دست مداری  حقجوید، الگوهای  قدرت خدائی جسته است و می

 از چند جهت امام و الگو معنا شوند. در حقیقت، فراموشی سپرده می
 دارند؛
، با قوه رهبری به دنیا آید میای چون به دنیا  هر موجود زنده ـ1

. با این وجود، در ادامه دادن به زندگی و یافتن راه و روش آن، آید می
و، روش زندگی را نیازمند الگو است. نبود امامی که به مثابه آموزگار و الگ

دانیم که،  . میکند میبه او بیاموزد، نوزاد را از ادامه دادن به زندگی ناتوان 
قدرتمدار، الگوهای قدرتمداری نوزادها را از خود بیگانه  های هدر جامع

 گردانند. از این رو، ن قدرت می. به سخن دیگر، آنها را بندگاسازند می
و پرورش ه چاره را در سپردن آموزش روسو( کمانند اند فیلسوفانی ) بوده

اند. اما وجود پیامبر امی، بیانگر این واقعیت  نوزادان به طبیعت دانسته
که به ضد  باشدد توان میکسی « اسوه حسنه»است که پیامبر و امام و 

 ی کهآمدن به یمن وجود الگوهای فرهنگ قدرت، آلودگی نیافته باشد. بار
، به انسانی اند و فرهنگ استقالل و آزادیترجمان بیان استقالل و آزادی 

 که او بود امکان داد پیامبر و امام و الگو بگردد. 
فرهنگ  ضد ای جامعه: هرگاه در آموزد میتجربه پیامبر چنین 

رها از « یِامّ»مداری وجود نداشتند،  قدرت غلبه داشت و الگوهای حق
الل و آزادی و ضد فرهنگ قدرت و نرفته به بیراهه قدرتمداری، به استق

و، در  شود می. الگو شود میالگو  گردد و حقوق ذاتی خویش عارف می
 مداری. از قدرتمداری به حقی دگرگونگردد:  ساز می دگرگون جامعه،
لی بلحاظ قدرتی مداری نیست. اوّ الگوی قدرتمداری، الگوی حق ـ2

ی که خارج از او است )ثروت و مقام( و دومی بخاطر حقوق شود میالگو 
در  که، در هر انسان، ذاتی حیات او است. از این رو، شود میالگو 

، الگو کمتر بخاطر صفات و شود میهائی که قدرت هدف و روش  جامعه
. از این شود میالگو  آورد میکارهایش، بیشتر بخاطر موقعیتی که بدست 

مداران الگوهای  ها، برای مثال، سیاست در این جامعه رو است که،
. شود میفساد اخالقی آنها تحمل نیز  ،ئیآنیستند. بشرط کار مداری حق

 مداری نیستند.  کارفرمایان و هنرمندان و... نیز الگوهای حق
، کمبود و ها جامعهبدین قرار، عالمتی از مهمترین عالمتهای انحطاط 

 های هکه در جامع خود شاهدیم مداری است. بدتر از آن نبود الگوهای حق
مداری شدن چه اندازه سخت است. نه تنها نیاز به ترک  امروز، الگوی حق

اعتیاد به قدرتمداری و یا ترک اعتیاد به اطاعت از قدرتمدارها دارد، بلکه 
مندی و در همان حال، از پا  نیاز به تمرین استقالل و آزادی و حقوق

دانند که  زورمدارها دارد. زورمدارها میویرانگر  های هنیامدن زیر حملدر
. پس نخست او را آید مییش هر الگو، زنگ تغییر به صدا دردابا پی

و سپس از او، یکی چون خود و بسا بسیار بدتر از خود  کنند میسانسور 
. این امر یک امر واقع مستمر است. کنند میو به جامعه معرفی  سازند می

، نیست، شود میامر واقع مستمر تنها خراب کردن الگوئی که ساخته 
اند و هر بار  ی نیز هست که در گذشته ساخته شدهلگوهائخراب کردن ا

بمثابه الگو در صحنه حاضر  ،آید میکه زمینه تحول درجامعه پدید 
 . کنند میشوند و در جهت دادن به تغییر نقش پیدا  می

آگاه، دو ، آگاه یا ناخودکنند میمداری را خراب  آنها که الگوهای حق
که از خود هستی ندارد و فرآورده  : به قدرتکنند میکار بس ویرانگر 

بخشند. و حق  نه تنها وجود که خدائی می روابط قوا میان انسانها هست،
. برای مثال، حسین )ع( الگوی کنند میرا که از خود هستی دارد، نیست 

از جمله در قرن بیستم گاندی در ستادگی بر حق در طول تاریخ است )ای
دن نفت او را الگوی خود کردند(. ساتیاگراها و مصدق در نهضت ملی کر

از دید که حق الگو ندارد. مداری، یعنی این تخریب او بمثابه الگوی حق
طلبی  با تمام زور و زورمداری که قدرت در کربال، نه تمام حقگرها،  تخریب

شدند. به سخن دیگر، این قدرت است که واقعیت  با قدرتمداری رویارو
رند قدرت وجود واقعی دارد و حق وجود پذی دارد و نه حق. مردمی که می

جویند و  نظام اجتماعی قدرتمدار می ،شوند پرست می قدرت مجازی،
 .کنند میویرانگری پیشه 

حاکم  وقتی تغییر جز نشستن قدرتمداری بر جای قدرتمدارِ ـ3
نیست، جامعه از لحاظ کمتر و یا بیشتر زیانمند بودن قدرت جانشین، 

. یعنی هم تغییر و هم کند میتغییر را ارزیابی انتخاب بین بد و بدتر، 
گیرد. چنانکه در پاسخ به این  انجام می ارزیابی تغییر، در مدار بسته،

قای خمینی پرسش که کیست آن کس که بتواند جانشین شاه بشود؟ آ
چنین تغییری در مدار بسته بد و بدتر روی  !زیاد بیاید گفت: شاه برود ابن

با  . چرا که عقل قدرتمدارشود میبه ضرورت بدتر و جانشین بد،  دهد می
، شاه این مدار. در کند میروش کردن منطق صوری، یک مدار بسته ایجاد 

نماید.  مطلوب می ،به جای بدتر بد آمدنشوند و  بد می بدتر و ابن زیاد،
بدین قرار، در مدار بسته، الگوها یا بد و یا بدتر هستند. بدیهی است که 

که، میان این دو، انتخاب وجود ندارد. زیرا در  داند مین عقل قدرتمدار
مدار بسته قدرتمداری، یک سمت وجود دارد و آن از بد به بدتر و از بدتر 

 به بدترین است.
اما تغییر وقتی از قدرتمداری به استقالل و آزادی و حقوق و 

و نیازمند  کنند میکرامتمندی است، همه اعضای جامعه در آن شرکت 
گردند. رشد نیز وقتی رشد انسان است باز نیازمند  مداری می ی حقالگو

شوند.  همگان نیازمند الگو می و همچنان شود میشرکت همگان در رشد 
آموزان نیازمند الگوهائی هستند که دانشمندانند. چرا که  چنانکه دانش

دارد و هدف  می راه رشد مداوم باز آسان انسانها را از راست ،قدرتمداری
. برای مثال، برای اکثریت بزرگی که آموختن کند مینش را یافتن قدرت دا

برای یافتن موقعیتی در سلسله مراتب قدرت است، دانشمندان الگو 
اندوزند و زندگی  ا این امر که دانشمندان ثروت نمیشوند. بس نمی

الگوهائی از خوشبختی به معنای مادی آن ارائه  ای دارند، متواضعانه
پرهیز کرد. بدین از راه و روش آنها در زندگی  از این رو باید کنند و نمی

یک از آنها در یک جامعه، گویای بیشتر یا  قرار، نوع الگوها و فراوانی هر
اعضای آن جامعه از حقوق ذاتی و شرکتشان در  کمتر برخوردار بودنِ

رشد از راه بکار انداختن مجموع استعدادهای خویش است. این امر نیز از 
 مور مستمر است.ا

مداری  د امام و الگوی حقتوان نمیامام و الگوی قدرتمداری  ـ3
قرآن در سوره بقره   است که حقیقتی رسد میامامت به ظالمان ن؛ بگردد

این وجود، بسیار  . باکند میآن را تصدیق و خاطر نشان انسان  123آیه
 حالی کهدر و  زند میمداری بر چهره  شده است که قدرتمداری نقاب حق

اد است و الگو و استعداد بازگشت به اعتیاد به قدرتمداری در او بسیار زی
ئی روی داده ها جامعهگردد. این امر بطور مستمر در  امام یک جنبش می

است که وجدان تاریخی آنها ضعیف است. ضعیف است چرا که الگوهای 
را میسر  ادامه حیات جامعه مداری که در طول تاریخ، با قیام به حق، حق

اند. در نتیجه، اصل  از یاد برده است و یا تخریب شده اند را یا کرده
ایستادگی بر سر حق، بخصوص از راه عمل به حق و دفاع از حق دیگری، 

 خواند.  وجود ندارد تا وجدان اخالقی همگان را بدان فرا
به دست  هائی که الگوهای قیام به حق، در جامعه بدین قرار،
 خالء را کسانی پر گردند،  خریب میشوند و یا ت ه میفراموشی سپرد

ا جانبدار حقوق انسان و زنند و ی مداری برچهره می که نقاب حق کنند می
اعتیاد خویش به شوند اما بمحض پیدا شدن فرصت، به  جامعه می

گردند. بیهوده نیست که در دوران پهلوی و اینک، در  قدرتمداری باز می
پرست همه روز . مثلث زورکنند میگوها را تخریب دوران والیت فقیه، ال

 . از این رهگذر که؛به این تخریب مشغول است
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ساالران  دینمداری دوران اسالمی هم از سوی  الگوهای حق •
از راه کیش ساالران  دین. ستیزان دینو هم از سوی  شوند تخریب می
تخریب  ابان ستیز ساختن، و دینی استثنائی یموجودهااز آنها شخصیت و 

نتیجه اینست که در  از طریق جعل و دروغ و تحریف.شخصیت آنها 
آزادی باشد، وجود جامعه اسالمی امروز، الگوی دینی که بیان استقالل و 

هایی که  یعنی جعل« تاریخ»ستیزان، تخریب را با توسل به  ندارد. اما دین
 . دهند میاند، انجام  گذشتگان اینان کرده

زادی انسان و نی کسانی که بر حق استقالل و آلی، یعم الگوهای •
اند را اگر نتوانند کارآ در گذشته و ناکارآ در حال  جامعه ملی ایستاده

تا نسل  کنند مید، تخریب نراسپببباوراند و به دست فراموشی  رحاض
پذیر کردن  نظام اجتماعی با هدف باز و تحول جوان که کارش تغییر دادن

تقامت برخیزد. نتواند بر سر حقوق خویش به اس بگردد و الگو بی آنست،
دهندگان الگو و آرمان نداشته دانند وقتی تغییر قدرتمداران نیک می

که صحنه نزاع بر سر قدرت  شوند ای زندانی می در مدار بسته باشند،
جانبداران تغییر هستند چراکه، سرانجام، بنده  ،این نزاع است. بازنده

عمل در محدوده رژیم والیت فقیه، جزمیت بر آیا مانند.  قدرت برجا می
،  جنبش مردم 11بعد از تقلب بزرگ در انتخابات ریاست جمهوری سال 

 را به تحلیل نبرد؟
دور تا زمانی تشکیل  های های را از گذشت هرگاه الگوها صف پیوسته

د خود را توان نمیداده باشند که باردار تغییر است، هیچ قدرتمداری 
ای از پیامبران و آنها که  صف پیوسته ند. این امر که قرآن،مدار جا بز حق

 انسانهایاد  کرر بهاند را م بازی کرده ها جامعهنقش الگو و امام را در 
شناساند که ازلحاظ نیاز ادامه  واقعیت و حقیقتی را به ما باز می، آورد می

، کننده است. در حقیقت جامعه در استقالل و آزادی و رشد، تعیینحیات 
کننده دارند.  دامه حیات جمعی است که نقش تعیینالگوهای پیوسته در ا

مندی و الگوهای زادی و حقوق و کرامتو  نیز، فراوانی الگوهای استقالل و آ
کننده ایفا  شد مداوم جامعه است که نقش تعییندانش و فن  و... در ر

و نشان  امام را با نام 12عنوان ه نفر ب 12. بدیهی است قرآن، کنند می
امامت را شناسانده است. ابراهیم و اصل قرآن اما معرفی نکرده است. 

آنکه از آن کسان نام برد.  انده است. بیرا امام خو اند بودهکسانی که با او 
سل، امام بپرورد، ارزش هرچند این امر که یک خانواده، نسل بعد از ن

ی مام شدن کاربرد. ا کسی امامت را به ارث نمی ایست، اما بدون خدشه
ها و موفق بیرون آمدن از آنها است. بس سخت و نیازمند ورود به ابتال

گردد و نه صاحب اختیار مطلق بر  الگو می ،شود میکسی که سرانجام امام 
 مردمان.
یکی همه مکانی و همه زمانی  ،ی حقها گی ویژاز آنجا که از  ـ 2

ذاتی بمیان است، مداری، وقتی سخن از حقوق  بودن آنست، الگوهای حق
ویند و برای جامعه جهانی الگو ج صفت همه زمانی و همه مکانی می

به  حق گشتن، نیاز به ترک اعتیاد الگویِ یعنیشوند. دانستیم که امام،  می
قدرت دارد. همراه با این ترک عادت، ممارست باید کرد تا نماد حق گشت 

معیت بدست آورد. ها، جاعال کردن همآهنگ استعدادها و فضلو از راه ف
« تحصیل قدرت»درتمداری و برای بیانگر ق ها هی که رابطهای هدر جامع

. به قول شود میمداری شدن، کاری بغایت مشکل  شوند، الگوی حق می
 ها بسیار کمیاب هستند، آنها که خوبند،در دنیائی که خوب هوگو،ویکتور 

ها هستند که تر از بزرگ آناز بزرگ هستند. حق اینست که بزرگتر بزرگ
 شوند.  می مداری، الگوهای همه مکانی و همه زمانی، الگوهای حق

پیامبر صفات  خوانیم خداوند از می از این رو است که، در قرآن،
و او و جامعه مسلمانان را امت نیک کردار و  کند میقدرتمداری را سلب 

ه وقت سخن گفتن از امام، از الگو است که سخن به و ب خواهد میالگو 
همه زمانی و همه  شناساند، ای که قرآن می اسوهبنابراین، . آورد میمیان 

 مکانی است.
ساختن جامعه الگو، برای پیامبر که امام و الگو نیز هست،  ـ6

 :شود. با این شرایط برگزیده می
که جامعه جدید او  شود می یادآور پیامبر به فتح، سوره 11 آیه در •

ه این انتخاب راضی است. و اما حق تصمیم با را برگزیده است و خداوند ب
 «  امرهم شوری بینهم»اعضای جامعه الگو است: 

. کنند میایست که حقوق برقرار  رابطه الگو، جامعه با پیامبر رابطه •
رهبر و پدر و وکیل و نصیر و... نیست. )در کتاب اصول راهنمای  ،پیامبر

باره سلب صفاتی را در ها هیاسالمی، دو فصل اول و دوم، فهرست کامل آ
یابید که داشتن هریک از آنها، پیامبر و چه رسد به غیر او را قدرتمدار  می
 .( گرداند می

 .خواند می«حسنهاسوه»را( ص) پیامبراحزاب،سوره 21 آیه •
سوره ممتحنه، ابراهیم )پیامبری که امامت  6و  3 های هآیدر •

ه خواند « اسوه حسنه»اند  بوده با او( و کسانی که 123یه جسته بود، بقره آ
 .اند شده

موسی را امام و کتابِ احقاف،سوره 12 آیهوهودسوره 14 آیه •
 .خواند میرحمت 
و  کند میپرهیزگاران گشتن را ارزش  امامِفرقان،سوره 43 آیه •

 شمارد. نیایش باورمندان می
نسانها را به امر که ا داند میتی امراامامامتانبیاء،سوره 43 آیه •

 .کند میخداوند، هدایت 
)هم در این جهان و هم در  «شهید»صفت  ،بسیار به الگو های هآی •

مکانی و مستمر در جریان و او را همه زمانی و همه  دهد میآن جهان( 
 :. از جمله در آیات زیرشمارد تاریخ می

« وسط امت»دوران پیامبر را  سوره بقره، جامعه مسلمانانِ 133آیه  -
 .خواند میو شهداء بر مردم جهان 

 خواهد میسوره مائده، از مؤمنان  1سوره نساء و آیه  132آیه  -
 و شهداء بر قسط باشند.« قوامین هلل»

 های هبر آیصفت خداوند است و بنا ،سوره مائده، شهید 114در آیه  -
سوره  133سوره نحل، در رستاخیز، پیامبر شهید است و بنابر آیه  11

 شهید است.« امت وسط»قره، پیامبر در این جهان بر ب
فان امامان و وارثان دارد که مستضع مقرر می قصص، سوره 2 آیه •

یافتنی  مداری، آرمانی دست ای از الگوهای حق شوند: جامعه روی زمین می
ها در جهت جامعه آرمانی  سمت دادن به تحول جامعه است. بدین الگو،

ن جامعه هائی که به این و آ که سامانه شود یمگردد. یادآور  میسر می
جامعه  ،شوند، به ضرورت، هدفمند هستند. هدف اند و یا می پیشنهاد شده

ها ناکام  یآرمانی و رهبری در جامعه آرمانی است. اینک که ایدئولوژ
ل ناکامی، یکی و در شمار اند، در مقام انتقاد آنها، از دالی گشته

 در جهت جامعه آرمانی ها جامعهکننده  یتها، اینست که هدا مهمترین
وانا به تحول مدار و ت ای حقوق است نه حق. در حقیقت، آن سامانه قدرت

مدار و امام شدن، در  بر وفق الگو است که شرکت انسانها را، از راه حقوق
 تحقق بخشیدن به الگو، میسر گرداند

ود الگوی کند، پس نب را قدرت پر می ءاییادآور می شوم که هر خال
زند،  کند و دم از والیت مطلقه می مداری را الگوی قدرتمداری پر می حق

دو مذهب، در که این  ها ههرگاه مسلمانان از سنی و شیعه )با فراوان فرق
اند( خویشتن را از رابطه با قدرت رها کنند و رابطه  طول تاریخ پیدا کرده

ل و آزاد و حقوق و با خداوند را برقرار کنند، یعنی خویشتن را مستق
کنند: بر سر این امر که امامان  کرامتمند بیابند، از تضاد به توحید گذار می

اند  بوده ، بلکه انسانهائیاند بودهنباشند  صاحب اختیار مردمکه  انیمأمور
کننده  اند و، به این صفت، امام هدایت که زحمت الگو شدن را به خود داده
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کنند که یک  کنند. به این امر توجه می میاند، توافق  گشتهمداری  به حق
سل، الگوی قدرتمداری در جریان تاریخ، نسل بعد از ن تواند نمی، خانواده

آید و خانواده  که قدرت از ویران شدن و ویران کردن پدید میبپرورد. چرا
تواند، در طول تاریخ،  عوض، یک خانواده می میراند. در قدرتمدار را می

رورد. اینگونه الگوها هستند که، امروز و فردا نیز مداری بپ الگوی حق
 آیند مدار می یافتن خویش بمثابه حقوقبمثابه الگو بکار انسانها در باز

دین قرار، هرگاه مسلمانان این روش را برگزینند، بر سر حقوق انسان و ب
کنند. بر سر والیت جمهور مردم در هر جامعه توافق  کرامت او توافق می

 کنند. ساالری شورائی است، توافق می که مردم بر سر الگوئیکنند.  می
این، جریان آزاد کنند. برسر حق اختالف، بنابر برسر حق صلح توافق می

. سرانجام، ، و توافقهای اصولی دیگرکنند ها و اطالعات توافق می اندیشه
 تحولیابند. در نتیجه، در  اسالم را بمثابه بیان استقالل و آزادی باز می

ابند، ی شوند و در می مداری می سوی جامعه الگو، نیازمند الگوهای حقب
و نزاع، که  وجود الگو، نسل بعد از نسل، نه موضوعی مایه اختالف

آورد بزرگ بیان استقالل و آزادی و سامانه پیشنهادی برای تشکیل  دست
هر یابند که از این پس نیز،  جامعه امام است. در مییعنی جامعه آرمانی، 

 نیازمند امام و الگو است هموارهدر جهت جامعه آرمانی،  تحولی
 شیوه هب نمانند و دین، منتظر تغییر رژیم بادین و بی و اگر ایرانیان،

 ،همسران ،در خانواده بدین گونه که ،وفا کنندمداری  الگوهای حق
مداری برای یکدیگر و برای فرزندان بشوند و دوستان و  الگوهای حق

که  مداری برای یکدیگر بگردند و بر اساس الگوئی لگوهای حقا ،نزدیکان
های کوچک الگو را بسازند، بسیار زود،  است، جامعه ساالری شورائی مردم

بدل  ساز فعال و دگرگون به انسانهای تفاوت پذیر و بی فعل انسانهای
مدار،  شوند و کوشندگان برای گذار از جامعه قدرتمدار به جامعه حق می
گردانند. می گردند و این گذار را ممکن میشمار پر

گویند جهان  آنها که می کم نیستند جهان امروزدر سرانجام آنکه، 
راستینی از زندگی بر اصل ی و الگوها امروز به اندیشه راهنمای جدید

– ایران را یکی از کشورهائی برخی تحلیلگران،نیاز دارد. موازنه عدمی 

تواند  د که در آن، این اندیشه میندان می -رین شرائطبیشت واجد بسا
از آنجا که بیانهای قدرت همه  1ساخته و در اختیار انسانیت قرار گیرد.

تواند انقالب بزرگ فرهنگی  اند، پس آن بیان که می ساخته و تجربه شده
از نگاه این کتاب، را در سطح جهان میسر کند، بیان آزادی است. 

، محمد امین و صادق، محمد آزادهپیامبر این پیام کسی جز همچنان 
نیست و نیز از الگوهای بزرگ انسانی آن، علی، همای رحمت و صدای 

باد. هر دوست که درود خدا بر عدالت،ا

 

 

 

 

                                                 
، بهار Foreign Policy شناس امریکائی، در مجله گراهام فولر سیاستـ 1

انتشار داد. مجله آلمانی « The Next Ideology» ای با عنوان مقاله، 1112
 (11  ترجمه آن را با 1112مه  26تا )  مبارزه بر سر »عنوان
 21تا  12از  323انتشار داد. انقالب اسالمی )شماره « ها ادامه دارد ایدئولوژی

ای  ترجمه آن را به فارسی منتشر کرد. وی شرائطی برای جامعه 1343خرداد 
تواند اندیشیده و پیشنهاد  دیشه راهنمای جدید میقائل شده است که در آن، ان

شود. کشورهای ایران و مصر و چین و هند، کشورهائی هستند که این اندیشه 
کند  کننده معلوم می سته آید. تأمل در شرائط، بر تأملتواند در آنها ج راهنما می

که ایران واجد بیشترین شرائط است. گرباچف نیز میهمان روشنفکران 
ایم، مگر شما در آن سو،  بست رسیده ی شد. اینان به او گفتند: ما به بنفرانسو

 اندیشه نوئی را بجوئید و پیشنهاد کنید.
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  :دسترس است
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